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Underdånigt betänkande 
af den, den 26 SeptemiJcr 1879 förordnade, komite 

för afgifvande af försing till fartygstyper, 

Stormäktigste, Aliernådigste Konung! 

Sedan Chefen for sjöförsvarsdepartementet, under 
åberopande af de flera uppfinningar och förbättringar 
i afseende å sjökrigsrna terielen och dess användande, 
som under senare åren egt rum, samt angelägenheten 
af att tillse i hvacl mån sålunda vunna resultat och 
öfriga företeelser inom sjökrigsvetenskapens område 
kunde ega inflytande på beskaffenheten af den fartygs
materiel, som ett ändamålsenligt ordnaclt kustforsvar 
förutsatte, i underdånighet hemstält, att åt särskilde, 
sakkunnige personer måtte uppdragas att fåretaga ut
redning af frågan om hvilka fartygscerter, som, med 
hänsyn till rikets tillgångar, syntes, på den ståndpunkt 
sjökrigsvetenskapen föl' närvarande befinner sig, bäst 
främja ändamålen : 

att utestänga fiendtliga flottor från rikets vigtiga
ste hamnar; 

att f<)rsvåra om icke förhindra landsättande af öf
verväldigande fiendtliga härmassor å rikets kuster 
h varhelst en landstigning å desamma försöktes; samt' 
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att, om en fiende skulle lyckats landstiga, oroa 
och försvåra hans kommunikation med eget land samt 
genom operationer å landets insjöar och andra inlands
farvatten understödja egen och motverka en fiendtlig 
härs framträngande, 

har Eders Kongl. J\:Iaj:t med bifall härtill, under 
den 26 September nästlidne år funnit godt att i nåder 
förordna en ko mi te, h vars ordförande och ledamöter 
komme att af Eders Kongl. J\:Iaj:t kommandovägen ut
ses till ett antal af nio bland flottans officerare och två 
af personalen vid l\Iariningeniörstaten, med uppdrag 
att till Eders Kongl. J\:Iaj:t inkomma med yttrande och 
förslag i ofvan angifna hänseende, åtföljda af approxi
mativa kostnadsuppgifter. 

Genom nådig generalorder elen l Oktober samma 
år behagade Eders Kongl. J\:Iaj:t uppdraga. åt uncler
tecknade jemte kommendören och riddaren m. m. J. 
U. G. Ameen att vara ordförande och ledamöter i om
förmälda komite, h vilken, till åtlydnad af Eders Kongl. 
J\:Iaj:ts uti ofvan åberopade nådiga bref derom medde
lade foreskrift, fö rsta gången sammanträdde uti huf
vadstaden den l derpåföljande November. Sedan kom
mendören Ameen från medlet af Mars månad inneva
rande år, till följd af sjukdom, varit hindrad att del
taga i kornitens arbeten, behagade Eders Kongl. Maj:t, 
enligt generalorder den 24 sistförflutne April, i nåder 
bifalla hans, mecl stöd af läkarebetyg framstälda, an
hållan att blifva befriad från uppdraget att vara le
damot af komiten. 

Med nådigt bref den 13 i sistnämnda månad har 
Eders Kongl. Maj:t, sedan J\:Iarinförvaltningen, som, till 
åtlydnad af foreskriften i n&.diga brefvet den 26 Sep
tember 1879, låtit i allmänna tidningar utfärda inbjud-

. ning till täflan, enligt uppgifvet program, om förslag 
till lämpligaste konstruktionen af ett pansraclt fartyg, 
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med beräkning af en anskaffningskostnad, förutom kost
naden för bestyckningen, icke öfverstigamle 1,700,000 
kronor, till Eders Kongl. Maj:t insiim1t de förslag med 
ritningar och beskrifningar i sådant afseende, h vilka 
inom den i programmet best~imda tid till Förvaltningen 
inkommit, till komiten öfverlemnat dessa förslag med 
förständigande att, efter tagen kännedom oeh noggmnu 
pröfning af desamma, till Eders Kongl. l\Iaj:t inkomma 
med yttrande och framställning om och i så falllnrilka 
af berörda förslag kunde anses vara förtjenta af det 
ena eller andra af de i nådiga brefvet elen 26 Septem
ber 1879 utf~istade t[iflingspris. 

Enät· sist omförmälda nådiga uppdrag torde på
kalla ett särskilclt utlåtande, anhåller komiten att här 
uteslutande få behanclla de ämnen, hvilka, med anled
ning af Eders Kongl. 1\Iaj:ts här ofvan anförJa nåcliga 
bref elen 26 September 1879 utgjort föremålet för ko
mitens öfverläggningar. 

InnebUl'e detta uppdrag sky l dighet att, utan hän
syn till annat än striJsändamålet, föreslå de fartygs
certer, h vilka ansäges bäst kunna fylla dc uti nådiga 
brefvet angifna bestämmelser, eller med andra ord, om 
landets tillgångar icke inginge såsom en nötlvtindig fak
tor i beräkningen, så vore den uppgift som blifvit ko-

-mi ten förelagd, att betrakta såsom ett jemförelsevis 
enkelt problem. Det skulle v~il då knappast gälla an
nat, än att ur den rikhaltiga mängd vexlande fartygs
typer, som de mäktigare sjönationerna, under årens 
lopp, genom sträfsamt arbete och med stor kostnad re
dan frambragt, v[ilja de för hvarje särskildt ändamål 
i sitt slag yppersta. Ty vårt lands kuster och de dem 
omgifvande l1af förete ingalunda sådana egendomlighe
ter, att ju icke samma slags fartyg, som befinnas än
damålsenliga för andra länr1ers krigsbruk, äfven skulle 
väl lämpa sig vid försvaret af våra förnämsta hamnar 
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eller eljest tjena oss att afvärja fiendtliga lanclstig
ningsföretag. Intet fartyg i verlden lärer föra så kraf
tig bestyckning, bära så miiktigt pansar eller vara så 
snabbgående, att detsamma till följd af någondera bland 
dessa sina egenskaper skulle vara mindre förträffligt 
såsom försvarsvapen i vår hand, än såsom anfallsvapen 
i fiendens, och utan tvifvel skulle hvarje fartygscert, 
som vår tids krigsflottor hafva att framvisa, från och 
med den största pansarfregatten, till och med den min
sta minbåt,en, finna en ledig plats att fylla vid försva
ret af vi\i' långsträckta och till sitt skaplynne mycket 
vexlamle kust. 

l\Ien då nu tillbörligt afseende nöd väncligt måste 
fästas vid rikets tillgångar, gestaltade sig uppgiften 
annodnncla. Det gälde då för korniteraLle icke så mycket 
att pröfva, hvilka fartygscerter vore att anse såsom de 
mest tjenliga att bereda oss ett betryggam1e kustförsvar, 
som fastmera, att, utan afseende å hvaJ som möjligen 
kuntle vara det önskligaste, söka att utarbeta och fram
Higga förslag så beskaffade, att giltiga ekonomiska hin
der mot deras förverkligande icke vore a t t befara. En 
hufvudfråga, som härvid sjelfmant framstälde sig, var 
denna: huru stor anslagssumma för nybyggnaders utfö
rande kan flottan hafva att årligen påräkna, utan att lan
dets tillgångar skulle öfver höfvan anlitas, särskilclt för 
detta ändamål. Ehuru det tydligen torde ligga i sakens 
natur, att komiterade icke kunnat gifva ett fullt nog
grannt svar på denna fråga, hafva de likväl ansett an
tagandet, att ungefärligen samma nybyggnadsanslag, 
som det, hvilket af Rikselagen beviljades på extra stat 
för hvartclera af åren 1876 och 1877, äfven framdeles 
kunde vara att emotse för vidmakthållande af våra 
försvarskrafter till sjös, icke innebära något öfverskat
tande af landets förmåga uti ifrågavarande afseende. 
Komiteracle hafva förelenskull sökt att ställa sitt för-
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slag i så nära öfverensstämmelse som möjligt med för
utsättningen af en i\rlig tillgång, belöpande sig till om
kring 1,700,000 kronor. Och enär det i allmänhet väl 
vore att anse såsom fördelaktigt, om fortgången oeh 
fullbordandet af ett börjadt nybyggnadsföretag kunde 
göras i det närmaste oberoende af andra penningeme
del än si\dana, som redan från begynnelsen funnits för 
ändamulet tillgängliga, så hafva korniteraLle vinnlagt 
sig om, att i elen mån sådant varit möjligt, utan att 
offra de nöd v~tndigaste stridsegenskaperna, bringa bygg
naJ.skostnad~n för äfven den största och dyrbaraste 
bland de föreslagna fartygscerterna, till ett belopp, som 
icke allt för mycket öfverskrider den årliga anslags
summan, hvilken, på sätt här ofvan blifvit anfördt, an
tagits vara påräknelig. 

Betritffande bestyckningen å sildana fartyg, hvilka 
skulle bafva till uppgift, vare sig att försvåra om icke 
hindra :fiendtlig landstigning, hvarhelst sådan måtte 
försökas på vår kust, eller att utestänga fiendtliga flot
tor från rikets vigtigaste hamnar, så torde såsom oef
tergifligt få anses, att åtminstone den förnämsta sortens 
kanoner å hvart och ett af detta slags fartyg, måtte, 
i afseende å genomträngningsförmåga och verkan för 
öfrigt, kunna något så när mäta sig med och motsvara 
artiller'iet och pansaret på de fiendtliga skepp, mot hvil
kas anfall vi antagligen skulle komma att försvara oss. 
Komiterade hafva derföre beräknat den af dem föreslag
na för hamn- och kustförsvar afseelda pansarbåtstypen , 
sådan, att densamrna skulle kunna föra kanoner till vigt, 
storlek och verkan motsvarande Armstrongs 25 tons, 
10 inches, kammarvida och 2ö kaliber långa bakladd
ningskanoner hvilka mecl vinkelrätt träffande skott på 
1000 meters (3,368 fot) afst?mcl genomtränga 47 centi
meter (15,R de~.-tnm) jP-rn och följaktligen äfven knnnn. 
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bryta pansaret på hvarje krigsskepp, som för närva
rande tillbör någon af östersjöstaternas flottor. 

H vad åter angår pansar klädnaden, så hafva korni
terade af ekonomiska skrLl funnit sig nödsakade, att 
icke allenast inskränh:a elensamma till fartyget.s vigti~ 
gaste delar, utan äfveu att nedbringa plåtens högsta 
tjocklek till 29,7 c.m. (10 dec.-tum). Detta pansar lem
nar visserligen icke så fullständigt skydd som önskligt 
vore, allra minst mot vinkelrätt träffande projektiler, 
men torde . dock i betraktande deraf, att uneler strid 
det öfvervägande antalet af de skott, som träffa sitt 
mål , kan antagas träffa i mer eller mindre sned rikt
ning, få anses vara ganska tillfredss tällande. 

Snabbhet och manöverförmåga hos fartyget torde 
ock lemna något vederlag för hvad som brister i pan
sarskydd. Den ifrågavarande pansarbåten gör 13 knops 
fart och drifves af två propellrar. 

Vidare har det synts kornitm·ade vara ändamåls
enligt, icke minst från sparsamhetens synpunkt, att be
gränsa antalet af de olika fartygscerterna till det min
sta, som skäligen kan stå tillsammans med beskaffen
heten af de värf, hvilka det nödvändigt åligger vårt 
sjöförsvar att utföra. 

På hufvudsakligen dessa grunder har korniten upp
gjort och får härmed i underdånighet framlägga föl
jande 

~~örslag till fartygscerter. 

A. Pansarbåt för kust- och hamn
försvar, ungefärlig byggnadskost-
nad .......................... _ 2,290,000 kronor. 

B. Minbåt att föra sjelfgående mina 120,000 , 
C. lVIiubåt att föra stångmina . . . . . . 30,000 , 
D. Lätt pansarbåt för insjöarne . . . . 240,000 - ,, 
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I afseende å storlek, fart, bestyckning pansar m. m. 

äro dessa båtar sålunda utrustade och beskafiade, nem

Iigen: 

Pansarbåten A . 

Längd i vattenhnien: 68,88 m. (232 fot). 

Bredd i vattenlinien: 14,84 m. (50 fot). 

Djupgående : 4,75 m. (16 fot). 

Deplacement: cirka 2621 ,94· tons (61650 centner). 

111 aslcine1· framdrifva fartyget medelst två skruf-

propellrar akterut till en hastighet af 13 knop. 

SJöduglighet: tillräcklig iifven för hånlt väder. 

Bestyckning: 2 st. kanoner till tyngd och verkan 

motsvarande Armstrongs 25 tons, 10 inches, kammar

vida, 26 kaliber långa bakladdningshanoner, stälda i 

ett så väl för änghaft som för handkraft vridbart, 

heltäckt och pansradt torn; 3 st. kanoner till tyngd och 

verkan motsvarande Armstrongs 6 inches kanoner af 

senaste modell, stående å öppet däck, samt erforderligt 

antal kulsprutor. Till hvarje tornkanon medföras 75 

skott samt till hvarje däckskanon 50 skott. 

lJilin01·: 4 till 6, att afskjutas från styrhuset ge

nom en i förstäfven i fartygets medellinie anbringad 

min tub. 
Bepans1·ing: citadellpansaret som bekläder en 26,73 

c.m. (9 dec.-tum) tjock träbackning och sträcker sig 

59,4 c.m. (2 fot) öfver och 89,1 c.m. (3 fot) under vat

tenlinien är 29,7 a 27,32 c.m. (10 a 9 dec. -tnm) tjockt 

på förkant, men aftunnar till 24,66 c.m. (8,33 dec.-tum) 

på sidorna samt till 22,28 a 19,9 c.m. (7,5 och 6,7 dec.

tum) på akterkant. Såväl fasta som rörliga delen af 

kanontornet är pansrad, den förra på förkant och den 

senare på eldfronten med jern af 29,7 c. m. (10 dec.-tum) 

tjocklek, aftagande till 27,33 och 24,66 c.m. (9,2 och 

8,33 dec. -tum) på sidorna och 24,M c.m. (8,33 dec.-tum) 
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på akt.el'kaut. styrhusets pansar är 29,7 c.m. (10 dec.· 

tum) tjockt .rundt om. Pansardäcket af 4,!15 c.m. (1,7 

dec.-tnm) tJockt jern, är för och akter om citadellet 

täckt me_d ~n k_orkfyllnad och deruppå af ett plåtdäck. 

Stynm·attmng: skyddad och afseeld att skötas af 

en man . 

B1·änsle: kol för en väglängd af 800 nautiska mil 

med en hastighet af 12 knop. 

P1·oviant: för 60 dygn. 

Vatten : för 10 dygn. 

B esättningsstydca : 142 man. 

. Signal- ~ utkiks- och skyttemast med utrymme uppe 

1 .. dens.amma o för en mindre kulspruta merl betjening, 

for hv!lka platskydd mot handgevärseld i'ir anbrinO'ad· 

för öfrigt ingen talding. "' ' 

Vattentäta skott: genom lång- och tvärskeppsskott 

är fartyget deladt i 194 vattentäta rum och celler 

hvaraf 72 st. inom dess dubbelbotten. ' 

Fartyget är försedt med kraftiga länspumpar elek

trisk lysapparat, vattendestill eringsapparat, ångv~rme

ledning i hytter och gemenskapens rum samt erforder

liga båtar, af hvilka 2 med ångmaskin. 

Byggnadskostnad: omkring 2,290,000 kronor, kost

naderna för bestyckning, minor och minapparat deruti 

icke inberäknade. 

JJHnbåten B. 

Längd i vattenlinien: 27,11 m. (91,29 fot). 

Bredd i vattenlinien: 3, 79 m. (12,76 fot) . 

Djupgående : 1,26 m. (4,25 fot). 

D eplacement : 35,87 ton (857 centner) . 

JJfaskiner framdrifva båten medelst två skrufpro· 

pellrar akterut, till en hastighet af 16,5 a 17 knop. 

Minor: t vå Whiteheads sjelfgående minor af den 

mindre sorten, inneslutna uti två, i föestäfveu öfver 
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vattenlinien anbringade, mintuber. Minorna, för hvil

kas laddande ombord utrymme fimies beräknadt, afskju

tas från styrhuset. 

B estyckning : en kanon eller kulspruta, lwars vigt 

jemte ammunitionens ej öfverstiger 340 kilogram (8 

centner. 
Plåtskydd emot handgevärseld: för styrhusets och 

för kanonens eller kulsprutans betjening. 

Brå:nsle : kol för 7 timmars gång med full fart. 

Proviant och vatten för 3 dygn. 

Besättningsstyrka: 10 man. 

Vattentäta skott: genom 7 tvärskeppsskott delas 

båten i 8 rum. , 

Båten är försedd med kraftiga länspumpar och 

lämplig mindre kokapparat samt ängvärmeledning i 

befålets och besättningens rum. 

Byggnadskostnad: omkring 120,000 kronor, kost

naderna ' för minor och bestyckning deruti icke inbe

räknade. 

Minbåten C. 

Längd i vattenlinien: 18,63 m. (56 fot.) 

Bredd i vattenlinien: 3,19 m. (10,75 fot). 

Djupgående: 1,26 m. (4,25 fot). 

Deplacement: 21 ton (506 centner). 

]:faskiner framdrifva båten medelst två skrufpro

pellr~r akterut till en hastighet af 10 knop. 

Minor : 6 stångminor medföras ombord. Vid för

skeppet öfver vattnet förer båten två minstänger, h vilka 

kunna manövreras med ångwinch. lVIinorna kunna sän

kas och affyras från det för· om skorstenen befintliga 

styr huset. 

Bestyckning: en kanon eller kulspruta, hvars vigt 

jemt~ ammunitionens ej öfverstiger 340 kilogram (8 

centner). 
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l~låtskyd~ mo.t handgevärseld : för s tyrhuset och 

för hatens vasenthgaste delar samt för kanonens eller 

kulsprutans betjening. 

Bt·änsle : kol för 7 timmars gång med full fart. 

Besättningssty1·ka: 7 man. 

Vattentäta skott : anbringade för tillgodoseende af 

båtens flytbarhet. 

Båten ä r heldäckad och försedd metl ånO'värmeled-

ning samt Wmplig mindre kokapparat. 
0 

Byggnadskostnad: _omkring 30,000 kronor, kost

naderna för minor och bestyckning deruti icke inbe

räknade. 

Pansa'rbäten D. 

Längd i vattenlinien: 29,99 m. (101 fot) . 

Breeld på borclliigg,ningen : 6,68 m. (22,5 fot). 

Djupgående: 2 ,67 m. (9 fot). 

D eplacement: 310,44 tons (7303 centner). 

Maskiner framclrifva fartyget medelst två skruf

propellrar akterut till en hastighet af 9,5 knop. 

Sjöduglighet: tillräcklig äfven för hårdt väder å in

~jöarne. 

B estyckning: en 15 centimeter bakladdningskanon 

stäld på en för handkraft vridbar vändskifva och skju~ 
tande öfver en pansrad tornkrans, två 8,7 centimeter 

fältpjeser och 3 st. l tums kulsprutor samt ammuni

tion af 100 skott till hvarje kanon och 1000 skott till 

hvarje kulspruta. 

Bepansring: en 1,48 m. (5 fot) hög tornkrans af 

9,9 c.m. (3,33 dec.-tum) jern på 19,s c.m. (6,66 dec.-tum) 

träbackning och 1,25 c.m. (0,41 dec.-tum) innerplåt om· 

sluter 15 centimeter kanonen ; citadell af samma pansar, 

backning och innerplåt, som tornkransens, omsluter 

fartygets vigtigaste delar, och räcker 37,6 c.m. (1,25 

fot) öfver samt 74,2 c.m. (2,5 fot) under vatten-

19 
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1inien; pansardäck af 3,o c. m. (O, s ~ dec.-tnm) ~å. ci
tadellet samt för och akter lierom under vattenltmen, 
hvarjemte dessa förs~inUa pans~n1.~.iek . ~eHigg·~·s med 
kork och deruppå ett tunnare platdack l JemnhOJU meu 
citadellet s pansanläck Till kauonbetjcningens sk~ (l J 
mot handgeviirseld äro plåtskiirmar anbringade omkrmg 
15 centimeter kanonen. 

Sty1·in rättning: skydda(l och af:Jedd att skötas af 
en man. 

Bränsle: kol för 70 t immars g~ ng med full fart. 
P1·oviant: för 42 dygn. 
Vatten : för 10 dygn. 
B esältningsstyd·a : 45 man. 
Yatt cntäta skott : genom lång- orh tviirskeppsskott 

är fartyget delaclt i 41 vattentii ta rum och celler. 
Fartyget är försedt med kraftiga tinsp:unp~r , elek

trisk lysapparat, signalmast, ångvän~elednomg 1 hytt~r 
och gemenskapens rum samt erforderliga hatar, af hvtl-
lm en med ångmaskin. 
. Byggnadskostnad: omkring 240:000 .. kronor, kost-
naden för bestyckning, deruti icke mberaknad. 

l\Iec1 ofvanstående fö rslag till fartygscerter, hafva 
komiterade sökt att fu1lgöra det åliggande, som i detta 
afseende blif\·it dem anbefalclt genom Eders Kongl. 
.Maj:ts ofvan åueropade bref af den 26 sistlidne Sep
t ember och utbeclja sig nu att nl\got närmare iin re
dan s l~ e tt , få framhålla de skäl , på hvilka förslaget 
h vilar. 

Vlinuer man blicken till den ti rl, Llil pansarfartyg 
uti egentlig mening först gjonle sitt inträde uti .Euro
pas örlogsflottor (år 1859 i F:·ankrik~s,.~r ~ 86 1. l E~g
lands\ eller kanhända hellre till rl e ut1 SJOkngslnston en 
minn~sv iirda marsdagarue år 1862, då, uneler inbördes
higet inom Nordamerikas förenta stater, i sjöfäktnin
gen på Rampton Roads vår frejdade lapdsmans, John 
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Ericssons nya skapelse "Monitor" först nppträdrle på 
valplatsen, ocll viclare fulj ur vansarfartygens utveckling 
sedan den ti rlen, så Hirer siikerligen icke flera iin en 
mening y ppas cl erom, att jn cl enna utveckling gått med 
jettesteg frami\t. Um1er den jemförelsevis korta tid
rymden af mindre än två årtionrlen , lmr 1862 års lilla 
monitor rerlan hunni t att \'äxa ut till en "Infiexible" 
eller "Duil i o~'. Virl jemförelse åter mellan sjövapnet;; 
förkofran inom vårt eget land och de framsteg so m 
skett utanför dra gränser, torde det utan veld kunna 
sägas, att vi , uti ifrågavarande afseende, näppeligen 
följt med vår ticl sit niira, som vi utan ansträngning 
förm å t t. Re el an nr 1864 best~ilcle s vår flottas fö rsta 
monitorer ''John Ericsson", '"l'horclön'' och "'l'irfing". 
Inom några ~'\r följde s de af en fj erde, "Loke", något 

• större och fullkom ligare och så småningom ökades an
talet af våra pansarfartyg med r1 e tio pansarbåtar vi 
dessutom ega, och af h vilka den sist tillkomna, bestäld 
1872, blef färdig år 1875. Men den ursprungliga mo
nitorstypen, från hvilken våra monitorer i det hela 
blott föga afvika, har åldrats i samma mån och med 
samma hastighet som ingeniörvetenskapen och skepps
byggnadskonsten gått framåt, och motsvarar numera 
icke längre sitt ändamål. Han för sina kanoner all
deles för lågt för att kunna väl använda uem, ens i 
ganska måttligt väder. Han salmar såväl nödig fart 
som manöverförmåga. 

Äfven mot de öfriga pansarbåtarne, hvilka, till
sammans med monitorerna, skulle utgöra kärnan af 
vår sjökrigsmateriel, ]>:unna riktas allvarsamma an
märkningar, hvilkas befogenhet visserligen icke heller 
jäfvas af den erfarenhet, man haft tillfälle att förvärfva 
under tiden för dessa båtars tillvaro. Så tillvitas uem 
med allt skäl deras bristande sjöduglighet och deras 
oförmåga att riktå sin kanon annat än med sjelfva far · 
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tyget. Den förstnämnda svaghet en, så stor att de ifrå 

gavarande pansarbåtarno ie;ko an.:;es kunna i hårdt vä

der Hinlas utan \'åda ens öfver de större fjärelame inom 

skärgården, än mindre våga sig ntomskiirs i dyning 

eller sjögång, binder dem alltför str~ingt vid samma 

plat::;, hvaclan området för deras anYiimlande icke kan 

vara annat än myd, et Leg6insadt, den senare bristen 

inverkar så ofördelaktigt oe;h förlamande på artilleriets 

verksamhet, att det v ~il må \'ara tvifvel unclerkastaclt , 

huruvida det kan vara lämpligt att, annat ~in såsom 

ncidfallsåtgärd, anbringa fast, täd\t kanontorn på något 

som helst krigsfartyg . 

Enär de olägenheter , h\·ilka obestridligen vidlåda 

de pansarfartyg, vår flotta nu eger, såväl monitorerna 

som de öfriga pansarbåtarna, lära få anses vara af den 

beskaffenhet, att byggandet af fl ere sådana fartyg , en

ligt oförändradt samma typer, so m de nuvarandes, 

skulle innebära misshushållning med vå samma gång 

penningemetlel som försvarskraft , så. hafva komiterade 

uti det förslag till pansarbåt A , hvilket de här ofvan · 

afgifvit, sökt att framshilla en fartygs typ, som, fri från 

de anm~irkta brist erna hos vår nu egande fartygsma

teriel, skulle, icke allenast väl lämpa sig för våra för

hållanden inall es, utan derjemte med förde l kunna sät

tas i stället för så v~il den ena som den andra af Je 

pansrade fartygstyper, vi hitt ills t illegnat oss. Den 

föreslagna pansarbåten A. bör vida b~ittre och krafti

gare än dessa kmma fr iimja ändamålet ''att utestänga 

fiendtliga flottor från rik ets vigtigaste hatm~~r " , till 

hvilka äfven måste räknas de Gotländska samt Oresund . . 

Beträffande åter cle maktpaliggaride uppgifterna att för

svåra, om icke hindra fi encltliga hfirmassors landsät

tande å rikets kuster, Inrarhelst en landstigning å de

samma måtte försökas, eller att oroa en möjligen 

landstigen fiendes förbindelse med eget land, så lä-
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rer vår flotta för niirvarande näppeligen ega ett en

da fartyg, som kan anses vara i stånd att i någon 

nämnv;ird mån friimja dessa sjövapnets ändamål. Väl 

vore det antagandet fönn;it et, att den af komiterade 

föreslagna pausarb~t tstypen skulle vara vuxen värfvet 

att hindra hvilken som helst af våra möjligen blifvande 

fiender från att landstiga. För att tillförsäkra oss en 

sådan trygghet skulle i alla händelser fordras ett vida 

större antal far tyg ~in landet mäktar åstadkomma. 

Men den öfvertygelscn torde deremot ingalunda sakna 

fog, att den föreslagna pansarbåten besitter sådana 

egenskaper, att densamma vid ett infallande krig skulle 

kunna blifva fi enden ganska besviirlig vid landstignings

f~l:etag och isynnerh et visa sig vara lämplig för upp

gtften att störa hans tillförsel och öfriga förbindelser 

med eget land. 

Afvenledes f1ir st ridsfiilten inom skärgården, torde 

ifrågavarande pansarbåt vara Lättre egnad än tle mo

nitorer och pa nsar bJ tar, l1 vilka iinnu utgöra svenska 

flottans egentliga st l'idsfartyg. För stor och ohandter

Jig lmn han icke anses vara. Vore sk ~irgårdslederna 

grun-dare och mindre rymliga än de i sjelfva verket 

äro, så skulle vi fi it· visso i ringare mått än nu är fal

let, hafva att frnkta fiendtliga flottors inträngande. 

Och ~ifven derutiunan lärer hans företräde vara uppen

bart och obestridligt, att han till sin verksamhet icke 

är bunden vid vissa på förhand bestämda försvarsställ

ningar, h vilka tilläfventyrs aldrig blefve anfallna, utan 

kan obehindradt och hastigt flytta sig från ett för

svarsområde till ett annat, dit omständigheternas kraf 

for tillfället må angeHignast kalla honom, ett foreträde 

hvilket torde böra tillmätas så mycket större betydelse, 

som, oafseclt elen beaktansvärda omständigheten, att vi, 

uti besittningen af elen i hjertat af Östersjön belägna 

ön Gotland, hafva ett högst maktpåliggande intresse 
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att bevaka och för svara, ensamt vårt fastlands, vid pass 

270 geogra{-i:,;lm mil l rmga och till mer än en tredjedel 

alldeles öppna lmststrilclm erhjmler ett snart sagdt obe

gränsad t anta l anfalls- och landstigningspnnktcr. 
r början af sitt samarbete voro komiterade visser

ligen bet~iukta på att fö re::;Hl. en s~i r ;; kild pansarbåt, on

kom af::Jed<l fö r försvaret af hamnar och positioner inom 

skii,rgånlen, och ett för::; lag i sådant syfte blef ochså 

n ta rbetadt. Denn a b:'it sknlle föra emlast en 25 tons, 

10 inches Armt:trongs kanon, uppstälL!, likasom de två 

kanonerna af sam ma slag å pansarbåte n A, i ett ::; lutet 

och vridbart pammrtorn, men deremot ingen annan be; 

styckning. I cke all t~na st den ena af de svåra tornlm

nonorna utan äfven <le Hittare däuk::Jkanonerna samt 

mintuben försakaues, hvarjemt.e farten nedsattt>s ända 

till 9 knop, all t i a !'sig t a tt såmedulst Hedbringa an

skaffningskostn;l\len. Deremot ansågs ingen nedpmt

ning, endast en nligot oll],a fördelning af pansar;;kycldet, 

kunna ske, l1 elst behofvet a f detta natnrligtvis växer; i 
elen mån striden m~ s t e ntbtrnpas på nilra håll och inom 

trångt vatten, hvare,; t det begränsa<le utrymmet i sin 

ordning begriinsar fartygets förmåga att tillgodogöra 

sin rörlighet och manöved'ii rd ighet. Och ju:o t för ue 

mindre rymliga str idsfälten va r den ifrågavarande pan

sarbåt.~n ämmu1. Sedan konstrnktionsber iikningame för 

densamma blifvit behörigen utarbetade, vi3ac1e det sig 

emellertid, att en sådan pansarbåt skulle lwmma att 

kosta 1)582,000 b·onor, ehmn han, som sagdt, förde 

blott en enda kanon, saknade de viirclefulla förmånema 

af mintub och snabbhet och icke egde sjöduglighet i 

högre mån, Ltn att han i måttligt v~lder kunde hålla 

sjön, utan anspråk likvill att, på väg från en hamn till 

en annan, i sjögång lmnna använ<la sin kanon mot en 

till äfventyrs mijt anrle fiemle ; hvaclan ock korniterade 

snart funno sig föranlåtna att öfvergifva förslaget till 
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en fartygscert, hYilken, betraktad vare sig från ekono

misk eller rent militäri::;k synpunkt, t edde sig lika litet 

till sin fördel. DetteL föranletlde att åtskilliga andra 

förslag, alla i samma syfte, att åstadkomma en billi

gare och likviii sin uppgift vuxen, silrskildt för hamn

och positionsför::;var afsedel kanonbåt, blefvo inom ko

miten framstähla och behandlade. Blaml dessa, hvilka 

med få undantag vidhöllo 25 tons kanonen, såsom lämp

lig bestyckning, men icke obetydligt vexlade i afse

ende på pansarskydd, fart och öfriga egenskaper må 
nämnas följande: 
Pansarbåt med ett kanontorn, pansraclt på eldfronten 

med 37,1 centimeter (12,5 dec.- tnm) jem, aftnnnan

de ända till 17 c.m. (5 ,8:1 dec.-tum) på alderkant 

och vridbart sft mycket, att kanonen kunde riktas 

vid pass 45" åt hvardera sidan, utan att fartyget 

del'för behöfde vridas eller gira. Citadellpansaret 

på förkant, 37,1 c.m. (12,5 dec.-tum), skulle min

skas åt sicloma och akterkant ända till 12 c.m. 

(4, 17 dec.- tum) twh däckspansaret öfverallt icke 

vara tjockare ~in 3,7 c.m. (1,25 dec.-tum). 

Pansa rbåt, försedd med fast och slutet kanontom, på 

samma sätt p; J n s rad och äfven för öfrigt af sam

ma typ som den nuvarande kanonbåten aSölve", 

blott så mycket större än denna, som elen svårare, 

omkring 72 procent tyngre kanonen nödvändigt 

fo rdrade och dessutom försedel med en af tunn 

jernplåt sammansatt öfverbyggnad så beskaffad, 

att densamma komme att åt fartyget, som borde 

göra en fart af 8 knop, förläna nödig sjötl'ygghet 

för färd i måttligt v~icler, från ort till annan längs 

vår ku:0t. En sådan båt skulle komma att kosta 

omkring 1,190,000 kronor. 
Pansarbåt med en 3o tons, 12 inches, kanon stäld på 

vänclskifva, skjutande öfver en fast tornkrans pans-
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rad till 30 c. m. (10,1 dec. -tum) på eldfronten, men 
endast 20 c.m. (Ö, 74 J ec.-tnm) mot akterstäfven. 
Kanonen sky ddad af ett på viindskifvan fastsatt, med 
denna rörlig t , tom af 2,5 c.m. (0,83 dec.-tum) stål
plåt. Intet citadellpansar , utan enelast däckspan
sar med derofver liggande lager af kol och kork; 
Och skulle fartyget , hvar::; hastighet beräknades 
till 10 knop, för öfrigt föra 2 st. 12 c.m. kanoner 
eller 8, 4 c. m. fältpj eser samt erforderligt antal kul

sprutor. 
Pansarbåt med en 25 tons kanon, stäld på vändskifva, 

skjutande öfver bank, omgifve n af en fast tom
krans, bepansrad från 30 c.m. (10,1 dec. -tnm) på 

eldfronten till 10 c.m. (3,37 dec.-tum) på sidorna 
oc h skyddad af ett å vändskifva n fästaLlt, med 
denna, rörligt torn af 10 c.m. (3,:n clec.-tnm) pan
sar å sidorna och täckt af :3 ,5 c.m. (0, 83 dec.-tum) 
pl fl t , hvilket torn fram t ill vore afskuret långs med 
en chorda af 90 grader , vinkelr~itt emot kanonens 
kärnlinie. Citadellpansaret af 10 c.m. (3,37 dec.
tum) · tjocklek skulle sträcka s ig blott 59 c.m. (2 
fot) uneler vattenlinien. 

Pansarbåt med 2 st. 25 t ons kanoner, imy mda i ett 
med 2,5 c. m. (0,83 dec. -tnm) plåt t~ickt, rörligt torn , 
ld ädt med 25 c.rn. (8, 23 clec. -tum) pansar och nå
gon förstiirlming rnncl kanonportarna. Citadell
pansaret, af 20 c.m. (6,74 dec. -tnm) tjocklek på fö r
kant borde min skas t ill lo c.m. (5 dec.-tum) på 
sidorna och däckspansaret, som för om citadellet 
vore 3,7 c.m. (1,25 dec.-tum) kunde minskas till 3 

c.m. (1 dec.-tum) akter om detsamma. Fart 10 

knop. 
Kanonbåt, opansrad, bestyckad med 3 a 4 st. 12 c.m. 

kanoner och beräknad fijr en fart af 10 knop. 
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Kanonbåt, till storlek och egenskaper bilclaude en typ 
emellan kanonbåtarue af Staunch- och Gamma
ty perna, bestyckad med en 35 tons kanon och be
rälmad för en fart af .9 a 10 knop. 

Men icke heller någotdera af dessa förslag har 

komiten kunnat upptaga såsom sitt. Utan att vilja 

bestrida möjligheten cleraf, att ju hvar och en af dessa 

fartygstyper skulle kunna blifva till nytta vid försva

ret af någon siirskild ort bland de många på vår kust, 

hvilka tilläfventyrs må blifva föremål fö r anfall , har 

komiten likväl ansett den omständigheten att dy lika 

kanon båtars användbarhet vid ett eller annat tillfälle, 

som under ett blifvamle krig möjligen komme att er
bjuda sig, icke gifva anledning till någonderas uppta

gancle bland sådana fartygscerter, som vore egnade att 

bäst främja de uti Eders Kongl. lHaj:ts nådiga bref af 

den 26 sistlidne September angifna ändamål, och uti 

hvilket afseende det ålegat komiterade att afg ifva un

derdånigt förslag. Så ensidigt danade och för strids

ändami\1 i allmänh et så styfmod erligt tillgodosedda ka

nonbåtar, som de, hvilkas hufvuddrag nyss ofvan blif

vit anty dda, hafva så mycket mindre kunnat förordas, 

som komiten, h vilken, vid · uppgörandet af sitt för slag, 

haft att taga h~insyn till rikets tillgångar, ~ir af elen 

åsigt, att ingen fartygscert kan, i förhållande till sin 

användbarhet, sin stridskraft och verkan, vara elyrare 

än den, hvars egenskaper hänvisa densamma uteslutan

de till hamn- eller annat positionsförsvar i så inskränkt 

mening som här är för handen. Och h vad som i detta 

afseende gäller det enstaka fartyget , t orde äfven ega 

sin tillämplig het på sjövapnet såsom ett helt. Komiten 

föreställer sig nemligen, beträffande poi;itionsförsvaret, 
att den roll, som man dervid velat lemna å t ett fly

tande artilleri af så dyrbar beskaffenhet , som pansrade 

och med ångkraft försedela fartyg i alla händelser må-
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i'lte blifva, och hvilka under sjelfva positionsstriden en

dast i ringa mån kunna draga nytta af sin rörel seför

måga, uti många fall skulle med fördel kunna öfver

tagas af föt· ändamålet, antingen för beständigt eller 

för tillfället uppförda och bestyckade batterier på land. 

Kunna dessutom sådana fartyg icke annat ~tn långsamt 

och med svårighet flytta sig från det ena försvarsom

rådet till det andra, samt alls idw inlåta sig i strid 

under vägen, så snart denna måste tagas öfver öppna 

Bjön, hvilket långs vår kust r~tt ofta kan blifva fallet, 

så torde det vara uppenbart, att ett på sådan materiel 

fotadt försvar af våra talrika vigtiga hamnar, och till 

dem föramle l0cler, skulle i och for sig häfva ett ofant

ligt stort antal fartyg. S~trskild fartygsmateriel, af

sedd för öfriga. i det nådiga brefvet anvisade ändamål, 

måste i allt fall a11::;kaifas, hvadan knstför;:;varet i sin 

helhet, på sådant sätt on1naclt, otvifvelaktigt skulle, 

icke allenast fordra en långt talrikare bemanning, utan 

äfven i materielt hänseende blifva vida kostsammare, 

än om hvart och ett fartyg , som inginge i detsamma, 

vore användbart på såväl det ena som det andra för

svarsfältet, så att de krafter, öfver bvilka vi hade att 

förfoga, icke behöfde splittras, utan lätt låta samla sig 

till gemensamt fö rsvar af den . punkt, som för tillfället 

vore mest ho tacl. Det i.it' med clett.a föt• ögonen som 

komiten, just med hänsyn till rikets begr~insacle till

gångar, inskränkt sitt förslag till de fyra fartygscer

ter, som uneler bokstäfverna A, B, C och D uti det

samma återfinnas, och ansett sig, genom att sålunda 

söka neJbringa antalet olika fartygstyper till ett fåtal, 

b~st främja sjövapnets tillväxt i kraft od1 formåga att 

fylla sin ansvarsfulla uppgift. 
Betr~ffande opansrade kanonbåtar är korniten af 

den åsigt, att sådana fartyg, de må vara bestyckade 

med pansarbrytande eller med lättare kanoner, mäste 
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vara mycket snabbgående och säkerligen behöfva göra 

minst 15 knops fart, för att i det snabba loppet ega 

någon ers~ttning för hvad som brister dem i skyeld 

mot Mven de lättaste kanoner, och sil medelst möjligen 

kunna välja sin stridsplats i förhå llande till bättre 

skyddade motståndare. Men äfven förutsatt att den 

opansrade kanonbåten vore öfvel'lägsen i snabbhet, och 

att detta företr~cle vid alla tillfällen förlänade honom 

makt och frihet att bestämrna stridsafståndet, så torde 

dermed likv~Ll icke synnerligen mycket vara vunnet, när 

hon mötte pansarskyddallt artilleri, lika långskjutande 

som hans. Var e sig att hon valde det l:inga skott

hållet, för att sjelf icke så lätt blifva träffad, eller 

hon föredroge att - så som ock mången håller före 

att vara det rätta - gå sin motståndare på. lifvet, för 

att på nära håll möjligen Jmnna bryta dennes pansar, 

så ,kulle den opansrade i båda fallen vara den pans

rade underlägsen. l ena läget hade han föga nytta 

af att föra pansarbrytande kanoner, men vore icke 

des,;rnindre sjelf blottstäld för fiendtlig granateld; i det 

andra läget åter , skulle han i b~sta fall vara utsatt 

för att lida stor manspillan och snart se .sitt artilleri 

otjenstbart, utan rimlig förhoppning att, innan dess, 

lyckas tillfoga sin fiende motsvarande skada. Skola 

opansrade kanonbåtar kunna väntas att uträtta någon

ting v~tsentligt mot pansarklädda motståndare, så lära 

de åtminstone Yara nödsakade att uppträda många mot 

en. Dertill kommer att kostnaden för sådana snabb

gående fartyg uppgår till så högt belopp, att, en1igt 

kornitens mening, deras militära värde i väsencltlig 

mån förringadt af deras fullständiga brist på pansar

skyeld och deras häraf mycket begränsade användbar

het, icke skulle skäligen motsvara anskaffningspriset. 

Rika och mäkt iga sjönationer, som hafva mångartade 

och vidt skilda intressen att med sina flottor bevaka. 
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må hafva behof af allehanua olika fartygscerter och 
äfven råd att dem bekosta. .i\len eniir vårt lands för
hållanden hvarken l ~ira bjuda eller tilh'tta oss att i 
detta afseende fålja andra länders spår, har komiten, 
som hyser den åsigt, att, så l~inge vi hafva a tt möta 
pansarklädda fiender, byggandet af opansrade kanon
båtar skulle medföra förlust, såv~il i militäriskt som i 
ekonomisld h~inseencle , icke ansett sig böra föreslå nå
gon so m helst för artilleristrid afsedcl, opansrad far
tygscert. 

Likalitet har den inom komiten å bane bragta frå
gan om, att uti det underdåniga förslaget upptaga en 
serskild cert opansrade, mycket snabbgående o._;h med 
lätt artilleri bestyckade rekognosceringsfartyg, kunnat 
vinna framgång. Detta icke derfö re, att värdet af till
fö rlitliga nmlel'l'iittelsers erhållande om fienden, på min
sta sätt underskattats, utan emellan af ekonomiska sk~Ll 
korniten så mycket minche ansett sig kunna förorda 
någon för berörda ändamål särskildt afseeld fartygs
cert, som den fö reslagna pansarbåten A, hvilken gör 
13 knops fart och , utom sin svåra pansarbrytande be
styckning, t'örer icke fårre .än tre lättare kanoner samt 

. sjelfgående mina, utan fråga äfven skulle vril lämpa 
sig för utförandet af den v~ipnacle r ekognoscörens makt
påliggande v~irf, och detta i många fall antagligen med 
större framgång, än det ifrågasatta r ekognosceringsfar
tyget, hvars styrka egentligen låge i det snabba lop
pet allenast. Till rekognoscering inom skirgårelen och 
det närmaste hafsbandet torde äfven minbåten B med 
fördel kunna användas. För öfrigt lära vi uneler alla 
förhållanden blifva nödsakade att öfverlåta en stor del 
af kunskapandet åt för ~indamålet förhyrda ångbåtar 
t ill hörande handelsflottan. 

Vidare hafva, särskild t beträffan de pansarbåten A, 
eller den största af de föreslagna fartygscerterna, å t-
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skilliga förslag blifvit inom korniten framstäida och 
behandlade: Sit har man ifdtgasatt, humvida denna 
pansarbåt, i stti l!et för att föra två pansarbrytande ka
noner uti ett slutet kringgående torn, kunde fåra desam
ma inom en fast tornkran s, som skyddade lavetterna, men 
öfver hvillm de blottade kanonem a sköte öfver bank, 
eller humvida han, på samma sätt borde fö ra emlast en 
pansarbrytande svår kanon in om fast tornkrans, eller, 
såsom ett tredje altemati v, föra två sådana kanoner, 
men ståemle inom h var sin tornluans, den ena för-ut, 
den andra akter-ut i fartyget . 

Inom våra skärgårdar, i dess smlll och jemförelse
vis trånga vatten skulle emellertill ett så ofullständigt 
skydd, so m det en öppen tornkrans lemnar, äfven om 
denna vore försedd med en öfver kanonen stälcl och 
med denn a kringgående tunn plåtkupol, alltför mycket 
blottställa både kanon och betjening för från stränder
na motsedd fiendtlig eld och såmedelst förlama hela 
vansarbåtens verksamhet, hvadan komiten, redan af 
militära shl, nödgats frångå tanken på att ställa den
na pansarbåts förnämsta artilleri annorlunua än uti 
heltäckt pansarklädt kanontorn. Men äfven utan att 
åsidosätta denna, såsom nöclvändig ansedda, fordran på 
pansarskydd för de svåra kanonem a och dessas betje
ningar, framstäide sig fortfarande frågan, om tornbe
styckningen borde utgöras af: 
två 25 tons kanoner, uppstäida i hvar sitt slutna torn, 
två 25 tons kanoner, inrymda i ett gemensamt dylikt 

torn, eller 
en 25 tons kanon, stående ensam i det enda tomet. 

Det första alternativet, två särskilda kanontom, 
skulle visserligen i så måtto bereda de största förde
larna, att kanonerna kumle oberoende af hvarandra 
riktas åt skilda håll och bestryka hela cirkeln runclt 
om fartyget, icke heller kunde gerna begge kanonerna 
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på en gång göras obrukbara af ett enda fiendtligt skott, 
men sjelfva fartyget blefve deremot större och dyrare. 
Det andra alternativet, två kanoner i ett gemensamt 
torn, elmru i militäriskt hiinseende underlägset det för
sta, erbjöde doc],, likasom detta , fördelen af två 25 tons 
kanoner i st~ill e t för en, d. v. s. kraftigare och snab
bare eld, äfvensom mindre risk att få elden helt och 
hållet tystac1. Denna bestyckning skulle komma att 
för sitt fartyg betinga en byggnadskostnad , uppgående 
till ungefiir 2,290,000 kronor. Det t redj e alternativet 
(en 25 tons kanon) kriifde naturligtvis den minsta an
skaffningskostnaden, nemligen för sjelfva far tyget vid 
pass 2,100,000 kronor. Och enär det sålunda af de 
gjorda beräkningarna visade sig, att byggnadskostnaden 
för en pansarbåt A , afsedel att föra två 25 tons kano
ner i tornet med endast 190,000 kronor eller 9 procent 
öfverstege byggnadskostnaden för en dylik båt, hvil
ken i sitt torn icke kunde föra flera än en sådan ka
non, fann sig komiten föranlåten att uti sitt underdå
niga förslag uppföra den något dyrare båten, så myc
kP-t heldre, som stridsvärdet af två pansarbrytande ka
noner i stället för en, utan fråga vida öfverstiger den 
angifna skilnaden mellan de olika båtarnas penninge
värde. Borttages den ena 25 tons kanonen ur tornet 
på pansarbåten A, så dan denna här blifvit af komiten 
föreslagen, kan fartygets längd minskas til 66,21 m. 
(223 fot) bredd till 14,25 m. (48 fot) och djupgående 
till 4,6 m. (15,5 fot), under det att pansarskydd, fart, 
mintub och de tre lättare kanonerna bibehållas oför
ändrade och den sålunda minskade båten skulle väl 
fortfarande, enligt komitens mening, kunna, om än en
dast nätt och jemnt, motsvara en tj enlig fartygscert i 
öfverel\sstämmelse med de vilkor och fordringar, hvilka 
finnas angifna uti Eders Kongl. lVIaj:ts för komiten ut
färdade Nådiga bref af den 26 September 1.879. lVIen 
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på skäl , som nyss blifvit anförda, har komi ten likväl 
ieke ansett sig kunna annat än lemna företriidet åt den 
]n·aftigare, men enelaRt skenbart dyrare, fartygstypen. 

Hvad angår under bokst iifverna B och C uti ko
miterades förslag uppförda minbåtar , så äro de, såväl 
den större som den mindre certen, hufvuclsakligen öf
verensstämmande med de slags minbåtar , hvilka redan 
blifvit af Eders K ongl. lVIaj :t anbefalda till utförande. 
Visserligen är det för korniteraLle icke obekant, att 
mäktiga ingeniörkrafter i flera länder äro i verksamhet 

' för att vidare fö rbättra sjöminviisendet, hvadan det 
torde Yara anledning att antaga, att äfven dett a ma
ritima hjelpvapen efter hand må komma att vinna allt 
högre utveckling; men bland de i senare tid uppfunna 
rörliga minor, har likväl, såvidt komite rade kiinna, in
gen, genom hittills ådagalagda prof, git'Yit anledning· 
till att öfvergifva användandet af Whitehead-Luppis 
sjelfgående mina, h vilken sedan några år tillbaka är 
antagen äfven hos oss. I cke heller hafva komiterade 
funnit skäl vara för handen, att ur sitt försla()' till min-. o 
vapen utesluta stångminan , den billigaste af alla hit-
tills anviinda, rörliga minor. Likväl har det, vid upp
rättande af förslag till minbåten C, afsedel att föra så
dan mina, icke anset ts vara ändamålsenligt att i allt 
följa d en förebild, so m lemnas af våra redan fårdig
byggda minbåtar af enahanda slag. Ge110m styrhusets 
framflyttande för-om skorstenen, har en afvik else blif
vit vidtagen, hvilken synts komiten bereda öfvervä
gande' fördela r, i det att denna anordning erbjuder 
befälhafvare och rorsman mera fri och obehindrad 
sigt öf~·er båtens förstäf. Den för eslagna minbåten B 
afviker från sin förebild egentligen derutinnan, att han 
framdrifves af t vå propellrar och före r två, bL· ed vid 
hvaranJra liggande, mintuber i förstäfven. 
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Beträffande den föreslagna pansarbåten D, så har 
programmet till densamma inom komiten blifvit upp
gjordt med serskild hänsyn till sjön Wettern och Karls
borgs fästning . Komiterade hafva nemligen förestält 
sig, att om en fiende, som inträngt i landet, funne det 
med sina syften öfverensstiimmande, att söka bemäk
tiga sig denna i hjertat af riket belägna fasta l)lmkt, 
det skulle vara af synner l i g vigt för fästningens för
svar och unils~ittning , att vi bibehölle herraväldet öfver 
\Vettern. Så länge vi voro herrar öfver detta vatten 
och dess stränder, eller, ,iemte sjön, åtminstone någon 
del af stranden förblefve i våra händer, vore tillförseln 
fri och förbindelsen mellan den belägrade fästningen 
och det öfriga landet öppen. Sjön kan på detta sätt 
betraktas såsom en del af fästningen. För att inne
sluta Karlsborg måste fien den kringränna äfven W et
tern. Men just emellan herraväldet öfver den mäktiga 
insjön är af sådan betyoelse, är det så mycket ange
lägnare att söka bevara detsamma. En gång öfv~:·låtet 
åt fienrlen, vore också alla dess fördelar hans. Afven 
om man tänkte sig, att man på förhand omsorgsfullt 
sökt att undanskaffa eller t illvarataga alla på Wettern 
befintliga fartyg och båtar, så återstode alltid för en 
företagsam fiende, som lemnalles ostörd i sitt förehaf
vande, möjligheten att sjelf bygga och tillfälligt be
stycka tillräckligt goda farkoster för att besörja sina 
egna och störa våra förbindelser stränderna emellan. 

Då det emellertid icke lärer kunna antagas, att fi
enden skulle kunna bestycka sina på W ettern uppträ
dande båtar med svårare kanoner, så hafva komiterade 
ansett det tillfyllestgörande för öfverlägsenhetens bibe
hållande på vår sida, att pansra och bestycka fartygs
certen D, så lätt som förslaget utvisar. Dermed har, 
oberäknadt den nödvändiga egenskapen hos fartyget 
att vara sjödugligt för W etterns oroliga vatten, ock 
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vunnits fördel en, att denna pansarbåt kan begagna sig 
af kanalen, så att sam ma båt icke är h~invisad att ute
slutande uppträda på Wettern, utan kan flyttas till 
det ntten, der han för tillfället må b[ist behöfvas. 

Bland frågor, hvilka af komiten blifvit behandlade, 
har äfven -förekommit den, om det skulle vara lämp
ligt eller ej, att föreslå en serskild typ för chefsfartyg. 
Inom komiten g· ]· orde sig likväl den meninD' o·ällande 

' b b ' 
att enär befälet öfver en sjöstyrka otvifvelaktigt tryg-
gast och bäst läror skötas från det stridsfartyg, som 
främst af alla vore egnadt att föras i elden, pansar
båten A skulle inom vår flotta väl lämpa sig såsom 
chefsfartyg, h vadan serskild fartygscert afselid för sag
de ändamål, icke ansetts böra i det afgifna underdå
niga förslaget upptagas. 

Eders Kongl. :Maj:ts nådiga bref angående komi
tens tillsättande innehåller icke någon befallning att 
afgifva förslag till sådan flytande materiel, hvars huf
vueländamål sammanfaller med sjötruppens öfvande i 
fredstid. Men då frågan om personalens utbildande 
till tj enstbarhet, oskiljaktigt knyter sig till frågan om 
elen materiel, som af samma personal skall handhafvas 
och användas, har tanken på behofvet-af tjenliga öf
ningsfartyg icke kunnat undgå att framställa sig under 
komiterades arbete. De egentliga stridsfartygen, hvil
ka för sitt ändamål icke behöfva eller ens, utan väsent
liga olägenheter, kunna vara försedda med takling, 
lämpa sig visserligen väl för bellrifvandet af öfningar 
uti åtskilliga andra mycket vigtiga delar af sjökrigs
mannens yrke, men motsvara deremot alls icke for
dringarna på öfningsfartyg, då det gäller att bibringa 
det unga befälet och truppen sjelfva grunden för all 
sjömannabildning, verkligt sjömanskap. Utan denna 
grund, såsom underlag, blefve emellertid all annan öf
ning ofullständig. Icke mera nu än fordom, kan sjö· 

20 
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manskap er:;ättas af amlra sjöluigsmannaegenskaper, 
och icke heller mera nu iin fö rr lärer man kunna för
värfva denna gruntlegenskap för dem alla, utan att 
tj enstgöra ombord å fartyg , så taklade, att de kunna 
segla sig fram oc:h manövrera, oberoende af ångma-
skinen. 

Vid hanJ!ägganJet af ett inom kom i ten ifrågastäldt 
föriilag till eu serskiltl cert, mycket snabbgående och 
mell talrikt lätt artilleri bestycl>ade fartyg, hufvudsak
ligen af::;edda att under krig tjenstgöra såsom "krys
sare '' men iifven ämnade att i fredstid användas s§som 

' öfningsfartyg, yppade sig för frågan om lämplig öfnings-
materiel ett särskildt tillfälle att kom ma under öfver-
liiggning. . 

Komiten, som redan på grund af förut anförda , 
hufvudsakligen ekonomiska skäl icke ansi\g det vara 
lämpligt att föreslit en fartygscert, afseeld för det sär
skilda ändamålet att fullgöra en kryssares värf, fann, 
för denn a sin ås igt, ett ökaclt stöLl i den omst~indig
heten, att ett fartyg , en kom clanadt för nyssnämnda 
iinclamål, måste besitta vissa egenskaper, lwilka icke 
all enast vore obehöfliga för öfningsfartyget, utan äfven 
i viss mån komme att menligt inverka på öfningarnes 
bedrifvande. För kryssaren är snabbhet en hufvudsak. 
Icke så för öfningsfartyget. Den förra behöfver kraf
tiga ftpgmaskiner, hvilka ytterligare inkräkta på det 
till följd af skeppsh op pens för öfverlägsen snabbhet 
beräknade fu rm , reclan förut jemforelsevis ringa ut
rymmet inomborJs. Det hela blefve för elen skull så
väl med af:;eencle å byggnads- som driftkostnad ett 
dyrt fartyg att an vända såsom öfn ingsfartyg, h vilket 
för sitt ändamål just behöfver goclt utrymme, men der
emot o·erna kan umlvara den höbo·a farten. h 

I afseende å takling, maskinkraft, storlek och 
kostnad, synes korvetten "Saga" vara en god förebild 
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att följa , vid anshffandet af efter våm förhållanden 
lämpliga öfningsfartyg, till fr iimjan af den nödvändiga 
sjömannabildning, som icke annat än ombord i fulltak
lade fartyg kan vinnas. Den efter öfningarnes olika 
art i fredstid afpassade bestyckningen af flera slags 
kanoner , lärer vid infallande krig kunna utbytas mot 
för det tillfållet tjenligare sl>:jutpjeser och sålunda de 
för manskapets utbildning under fred lig tid alldeles 
oumbärliga öfningsfartygen af ifråga varande slag, iif
ven finna nyttig verksamhet, seelan fred blifvit bruten. 

Då komiten härmed öfverlemnar ritningar till pan
sarbåten A (bil. I), minbåten B (bil. II, III, IV) och 
pansarbåten D (bil. V) --- ni\gon teckning till minbåten 
C har ansetts desto mindre erforderlig, som minbåtar 
i hufvudsak lika med komitens förslag till stångmin
båt r edan finnas fårdigbyggda -anhåller korniten i un
derdånighet att i afseende å pansarbåten A få tillägga 
nägra ord. 

Såväl af den föregående beskrifningen, som af rit
ningen torde framgå, att ifrågavarande fartygstyp icke 
är någonting för vår flotta nytt eller främmande, utan 
i mycket foreter samma grunddrag, som den ursprung
liga hos oss redan antagna monitortypen. Å den ena, 
likasom å den andra, typen är pansaret samladt om
kring fartygets vigtigaste delar; å båda har man ef
tersträfvat att så mycket som möjligt minska de ytor, 
hvilka nödvändigt måste pansarklädas, allt i afsigt att 
med minsta pansartyngd och äfven med minsta kost
nad åstadkomma den största möjliga motståndsförmåga 
hos fartyget . Pansarbåten A är icke annat än en mo
nitor, men en förbättrad och utvecklad sådan, en mo
nitor, hvars ursprungliga fel och brister, af erfaren
heten så småningom påvisade, efterhand blifvit min
skade eller undanröjda. Den hufvadsakliga bestyck
ningen, de två svåra kanonerna, stå fortfarande i ett 



kringgående, heltäckt och pansarklädt torn, på sådant 
sätt, att de alltid sidoriktas ssmtidigt och på samma 
mål; men deras höjd öfver vattenlinien har ökats, på 
det att artilleriet icke måtte hindras i sin verksamhet 
af till och med sä måttlig sjögång, som förekommer på 
hamnredder eller fjärdarna inom våra skärgårdar. På 
monitorn ''Loke" ligger tornkanonernas kärnlinie en
dast 1,81 m. (G,12 fot ), på pansarbåten A deremot 3,41 
m. (11,5 fot) <H"ver vattenytan, och sistn~imnda båt kan 
i sjögång föra sitt artill er i lika länge som något far
tyg för närvarande inom Östersjöflottorna. Den ur
sprungliga monitorstypens pansarbälte, som omgjordar 
fartyget från stlif till stäf och på "Loke" är 1,48 m. 
(5 fot) bred t (l ,5 fot öfver och 3,5 fot under vatten
ytan) har på pansarbåten A blifvit sammanfördt till 
ett midskepps beläget 1,48 m. (5 fot) högt (2 fot öfYer 
och 3 fot uneler vattenytan) citadell, hvilket omsluter 
pannor, maskineri , durkar m. fL vigtiga delar, men 
lemnar fartygets båda iinclar utan sidopansar. Dessa 
äro skyddade endast af pansarcHick nm1er vattenytan, 
men medelst talrika1 med kork fylda , celler försäkras 
deras bärighet. I dessa hänseenden har, såsom Eders 
Kongl. lVIaj:t täc,kes finna, vid utvecklingen af den ur
sprungliga monitorstypen till den , som föreligger uti 
det af korniten nu framstäida förslag till pansarbåt A, 
allenast blifvit följdt det föredöme, som andra länders 
mariner redan g if vi t. 

Vid pansarldiidnadens anordnande har det blifvit 
ifrågastlildt, att utbyta upprtittståem1e pansar emot 
lntande. Men de gjorda beräkningarna gilfvo vid han· 
den, att lutande pansar här skulle kräfva större utrym
me i fartyget, betinga större pansaryb och, af dessa 
anleclningar, jemväl större kostnad i <let. ltela, än upp
.rätt ståenJe pansar, och har komiten feirdenskull, sil.-
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som förslagsritningen utvisar, föreslagit upprätt stående 
pansar på citadell, styrhus, tornkrans och torn. 

Pansarplåten är beräk11ad att vara af jern, i öf
verensstämmelse med hvad linnn allmännast begagnas. 
·Klart torde dock vara, att, deres t i anJra litnJer på
gående försök med plåt af blandaclt jern och stål, eller 
af enbart stål, skulle bevisa sig hålla hvad de uppgif
vas lofva, eller andra förbättringar i plåttill verkningen 
åvägabringas, dessa ock kunna komma pansarbåten A 
till go<lo, utan att derigenom lindras hvarken fartygs
cert eller typ. 

Beträffande minurnas anbringande, skulle komiten 
hafva önsl;at att kunna å pansarbåten A föreslå sådana 
anor<lningar, att minan kunnat riktas oberoellde af far
tygets lmrs och annat lin endast rätt för öfver, men 
utrymmet i fartyget har· hvarken medgifvit det ena 
eller det andra. An bringamlet af vare sig rörlig min
tub i försbifvm1 eller en fast eller rörlig tviirskeppstub 
på hvar sin sida, skulle hafva betingat ett större och 
dyrbarare fartyg lin det föreslagna, och korniten har 
af detta skäl sett sig uödsakad, att afstå från att på 
antydt siitt öka dess försvarsförmåga. Slmlle emeller
tid tillgångarna medgifva att öka fartygets dimensio
ner, så. lärer fartygstypen icke äm1ras deraf- en sats 
som för öfrigt torde få giiJla såväl den ena som den 
andra af de föreslagna pansarbåtscerterna. 

Slntligen får kom i ten i underdånighet bifoga: 
skizz (bil. VI) utvisande åtskilliga nyare pansar

fartyg i skalan 1
/ 1000 :del af rätta storleken; 

tabell (bil. VII) upptagande vissa uppgifter rö
rande pansarfartyg inom de flesta Europeiska staters 
flottor; 

tabell (bil. VIII) öfver olika liinders pansarbrytan
de sjökanoner oeh dessas genomträngningsförmåga; 
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tabell (bil. IX) öfver kanoners approximativa ge
nomträngningsförmåga mot obackad plåt af smidt jern 
på olika a!stånd och med olika anslagsvinklar, samt 

tabell (bil. X) öfver riksstaterna och anslagen, så
väl ordinarie som extra, uneler nuvarande femte huf
vucltiteln från och med år 1835 till och med år 1880. 

Komiteracle framhärda med djupaste vördnad, tro
het och nit. 

Stormäktigste, Allernådigste Konung! 

Eders Kungl. Maj:ts 
un~lerdanigste , tropligtigste 

tjenare och undersåtar: 

R. von .Feilitzen. 

O. Stackelberg. G. W. Svenson. 

C. G. I,indmark 
med reservation. 

Th. Arvidsson. Georg af merckcr. 

G. E. Ulff 
med reservation. 

A. }'acks 
med reservation. 

J. L. Frykholm. 

Y. N. Christiersou. 

P. O. Hedenblad. 

Stockholm elen 28 Juni 1880. 

(Forts.) 

Några ord med anledning af uppsatsen 
"Om rekryteringen af kongl. flottans 

officerspersonal", af "P Ieo". 

Tacksam ma för det ini tiativ t ill meningsutbyte rö
rande en af vårt sjövapens vigtigaste frågor , som ·' Pleo <~ 

tag i t genom sin om s:illsponl t intresse for detta vapen 
vittnande uppsats, som ock för det tillfälle der igenom 
erbjudi ts att få p1pel< a ni\gra af tle misstag i uppfatt
ningen om kungl. sjöluigss1<:olans iinclam fil och organi
sation, hva rtill '' Pleo " gjort sig skyldig i sin ,;träfvan 
att skapa motiv fö t· si tt, af oss för öfrigt i hufv nlbak 
g ill:ul tl för ::;bg, rijramle fö riin<hadt system föt· bes täm
mand e af antagbarhe t t ill kadett, anhålla vi om plats 
i tidskri fte n för följ ande : 

Innan vi likv~il beröm det so:n i '· Pleos" uppsats 
synes vara ämnaclt att utgöra sjelfva hnfvnclfrågan, 
nemligen den ·'Om r ekryteringen af kongl. flottans offi 
cerspersonal", h vilken fråga likväl, på grund af :'Pleos'' 
missuppfattning af §~ 84 oeh 86 m. fl. i "Kon g1. :i\Iaj:ts 
Förnyade Nådiga Sta,Jga fiir Kong!. Sjökrigsskolan" af 
1878, i sj elfva verket af honom reclncerats till en fråga 
om u rekry teringen af kongl. sjökrigsskolans kacl ettkå t· ", 
vilja vi med nitgra or<l Rysselsätta oss med de antydda 
misstagen af "Pleo", hvillm vi bek1aga, s!tv~il clerföre, 
att de såsom motiv för sjelfva slutfö rslaget ~iro allele
les obehöRiga, <lå sådana rinnas mycket närmare t ill
hands, som ock derfci.re, att <le t emmeligen illa st;imma 
öfverens meLl den höga opinion; so m "Pl eo" i sin in
gress uttalat öfver sjökrigsskolan. 
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Det första misstaget, hvartill uPleo 11 gör sig skyl
dig, är hans tro, att hvarje vid sjökrigsskolan såsom 
kadett, på grund af godkända kunskaper i ''katekes 
och en~ del andra ämnen" (sid. 181) antagen yngling, 
skall blifva officer vid Kongl. Flottan. Ty, ehuru han 
(sid. 180) visserligen säger att unu ll eremot, då alla 
som fullgjort skolans fonlring at· *) blifva utnämnda till 
officerare, beror detta på, huruvida de ynglingar, som 
till kadetter antagas äro de lämpligaste sjöofficersäm
nen man kunnat erhålla", så kunna vi dock ej i hela 
uppsatsen spåra, att ''Pleo" med skolans fordringar 
menar något annat ~in en viss portion, genom examina 
pröfvad, boklig bildning, eller m. a. o. att intet afse
ende f~istes vid yrkesanlag eller praktisk duglighet. 
Visserligen ~iro vi ej berättigade att klandra 11Pleo", 
som ej är sjöman, föt· en så skef föreställning, då det 
verkligen för ej många år sedan uttalade~, vi kunna säga 
nästan officielt, att sjömannaegenskaper och sjömanna
bildning ej voro behöfliga för dem, som blott skulle kunna 
försvara våra skärgårdar, h vilket då skulle vara vår flot
tas enda uppgift. F å, mycket få, voro do ~;k säkerligen 
de officerare af vapnet, som obetingadt gingo in härpå, 
men det kan j n dock hända, att denna åsigt slagit rot 
inom landet; och vi torde i det följande blifva i till
fälle att visa, det verkligen ännu ett skäl finnes för att 
så kan vara fallet, men vi få då ej heller förundra oss 
öfver, om uPleo" tänker sig sjökrigsskolan, vår flottas 
skötebarn, lida af denna och många andra brister. 
Lyckligtvis är det dock ej der bristerna ligga, och om 
"Pleo'' blott ville egna skolans reglementen* ':') (1872 
års eller 1879 års) litet mera uppmärksamhet, än hvacl 

·" ) Kursiveringen ej "Pleas« . 
*·'' ) F ör korthets ~kull har u tt rycket «reglementet« all t framgent 

hlifvit anvHndt i st. f. ben ii mningame «K. M:ts nf~diga stadga« (n:\ 
diga flirnyade stadga) etc. 
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som tyckes hittils hafva skett, så skall han finna, att 
enligt hvilket som helst af dessa , som båda i hufvud
sak äro hvarandra fullkomligt lika, de s. h:. anlagen 
för yrket äro långt ifrån åsidosatta, ty, ehuru regle
mentet -- och vi vilja nu hålla oss blott till det af år 
1879 - och best~immelserna om antagning till kadett, 
ej f~ister afseende vid andra qvalifikationer för den in
trädessökande än normal utveckling till själ och kropp, 
den föna pröfvad i inh·~idesexamen af skolans Lirare 
i n ~irvaro af censorer , den senare af en kommission 
(§ 63), samt att den intr;idessökancles ålder skallligga 
mellan 13 och lG år , så bes tämmer äfven samma regle
mente hul'U, ibland det antagna anta.l~t ynglingar, en, 
under hela deras kms vid skolan fortgående, gallring 
kan ske; bestämmelser, som om de str~ingt till~impas, 
förvisso böra tillföt·s~ikra flottan så lämpliga ~imnen till 
rekrytering af dess officerskår, som cl et är möjligt un
der en G -9-årig, oafbruten pröfningstid, till sjös och 
i land, att göra det. Sålunda bestämmer reglementet 
(§ 84, 2) att ingen kadett får utöfver en viss tid (2 år) 
vara i en och samma klass. Har han ej uneler denna 
tid fullgjort klassens fordringar (så viil i dess praktiska 
ämnen till sjös som i dess läroämnen i land), så skiljes 
han från skolan. Sak samma, om han ej på 6 år kan 
genomgå skolans 4 lägsta eller ej på 3 år skolans 2 
högsta klasser, men det ;ir dessutom att m~irka, det 
fullgörandet af alla fordringarna, såväl inom en klass, 
som inom hela skolan, ~ifven inn eb~ir fullgörandet af 
fonlringarne med afseende på "lämplighet för örlogs
tjensten" t§ 90), vid afgifvamle af hvilket betyg, som 
vid slutet af hvarj e sjöexpedition gifves af kadettfar
tygets chef och alla ombord tjenstgörande officerare, 
hänsyn bör tagas "så väl till den bedömdes förmåga att 
tåla sjön, som till hans ståndpunkt med afseende å di
sciplinär bildning, ordningssinne, läraktighe~, raskhet, 
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omdömesförmåga och befälsanlag " - uttryck möjligen 
hieroglyfiska för utom yrket stående, men säkerligen 
ej missförstådda hvarken af uedömarne, eller af kadet
t erna sjelfva. 

Med sådana bestämmelser är skolan lyckligtvis 
icke i uehof af några slags certifikat till vitsordande 
af ynglingarnes eller deras slägtingars utmärkelser till 
sjös (jemför Pleas uppsats, sid. 181, 2:a stycket) för 
att försäkra sig om de förras lämplighet för det yrke, 
hvaråt de låta sig uppfostras och det är vå goda skäl, 
som reglementet lemnar de nämnde pröfuingarne endast 
åt skolans eller kadettfartygets befäl och liirarc. 

Att slutligen · denna af ;'Pleo :' åsyftatle "gallring" 
i sjelfva verket äfven hittills oafbrutet ägt rum, t. o. m. 
med till~impiling af 1872 :'\rs r eglemente:::, i tletta fall , 
synnerligen svårtillämpliga bestämmelser, derom bär 
skolans matrikel vittnesbörd, ehuru flel'talet af de yng
lingar, som på grund af bristanue yrkesanlag varit 
ifrågasatta att från skolan skilj as, föredrag it att på 
''målsmans begäran :c blifva derifrån entledigade. Det 
är äfven tör att göra förem ålen för denna årligen in
träffande "gallring" så ringa obehag som möjligt, som 
skola11s 4 tigsta klasser blifvit ställda i så nära paral
lelism som möjligt med motsvarande klasser vid de 
allmänna läroverken, och som reglementet tillåter de 
kadetter, som re<lan hunnit så långt som till 5:te Idas
sen, att på vissa viikor (~ 84, 2, ~ 86, 2, 3) vid skolan 
fortsätta, för att, efter omsti.indigheterna, vinna behö
righet att bli f va anstälde såsom be(älh af vcwe p a svenskt 
han clels{a1·tyg, såsom underlöjtnanter i Kongl. .Flottans 
reserv, eller att vinna intl·~ide vill Kongl. krigsskolan. 

Vi hafva med detta (inskat visa, att det siikerligen 
icke är reglementets fel, om andra än kompetenta äm
nen utgå från kongl. sjUluigsskolan fi)r att re];:rytera 
flottans officerskår. 
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Vidare säger "Pleo " (sid. 180) : 1'På den tid der
före då kongl. sjökrigsskolans ändamål jemväl var att 
utbilda befäl till handelsflottan (regl. af 1867 9 l ) etc." 
Vi tvifia på, att det är en brist i 1879 års reglemente 
att sjöhigsskolan , enligt detta, ej har till ändamål att 
utbilda befäl till handelsflottan. Att enligt sistnämnda 
reglemente befäl till handelsflottan dock kan utbildas 
äfven vid sjölu·igsskolan, derom upplyser den redan 
citerade § 84, 2 och att denna § äfven tillämpas, der
om kunna skolans handlingar för detta år vittna; nå
got som likväl ej ägt rum under loppet af alla de före
gående år , hvarunder skolan haft sin verksamhet. 

På ett annat st~tlle (sid. 185) förekommer: "Om 
man, såsom man enligt 1867 års reglemente kunde, till 
elever vid skolan antoge flerdubbla (!) antalet af dem 
som till officerare kunna utnämnas" etc. Att en så 
vilseledande best~immelse ej förekommer i 1879 års 
reglemente, har ingen sk~il att öfverklaga. Vi anse oss 
blott behöfva nämna till förklaring hfiraf, att det ka
dettfartyg som an v~indes under den period som 1867 
års reglemente ägde sin tillämpning, ej hade utrymme 
för flere än omkring 40 elever och kadetter , och ut
öfver detta antal kunde det sålunda ej komma ifråga 
att öka kadettkårens nummerär. Det nuvarande ka
dettfartyget kan på sin höjd hysa 65 kadetter (kårens 
nuvarande ungefårliga nummerär) och utöfver denna 
summa kan kåren sålunda för närvarande heller icke 
ökas, med mindre än att ett nytt kadettfartyg anskaffas 
och andra anorclningar, hvilka i hufvudsak, beroende på 
ekonomiska förh ållanden och sålunda ej hithörande, blif
va vidtagna. Emellertid finnes ingen bestämmelse i 
1879 års r eglemente, som direkte förhindrar antalet 
kadetter vid sjökrigsskolan att vara så stort som flot
tans behof kräfver. 
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Vidare uttrycker ''Pleo" sin farhåga för att inträ
desexamina, sådana de äro, skola förskaffa flottan 
blott s. k. ''plugghästal' 11

, eller för många "öfverlägsna 
hufvuden '' eller '' läskarl ar " (sid 182). Så l i-inge vi ej 
försport någon klagan öfver befintligt öfverskott af in
divider, som skulle kunna ställas under någon af dessa 
kategorier, vare sig vid sjökrigsskolan eller bland der
ifrån till flottan lenmade officerare, så kunna vi ej dela 
"Pleos" fruktan i detta afseende. 

Ännu flera punkter förekomma i '' Pleos" uppsats, 
h vilka förtjenade att bemötas, men vi måst':l lemna 
alla dessa åt sitt \'ärde för att ej försumma tillfiillet 
att beröra den vida vigtigare frågan om vilkaren för 
antagning till kadett, samt de i sammanhang dermed 
stående iutrtidesprofven. Denna fdga har länge ut
gjort favorit~imnet för diskussioner bland män, för hvil
ka ;,;jökrigsskolans väl och anseende s~ikerligen äro af 
ännu större intresse än för "Pleo". 

Vi söka icke inom detta begränsade utrymme nå 
frågans utredning, utan endast, sedan densamma nu 
en gång blifvit offentligt vidrörd, påpeka, på hvacl 
grund vi anse den böra beaktas, och söka anvisa åt
minstone ett medel, till en approximativ lösning af 
densamma. 

Att det vore synnerligen önskvärdt, om intr~ides
profven kunde, utan att godtycke derj emte behöfde 
göra sig g~illande, verkställas på något s~itt, hvarige
nom examina och betygssummor gjordes öfverflödiga, 
kan ej förnekas, och vi hafva hört åtskilliga förslag i 
den rigtningen. }Ien ända till dess ett antagligt så
dant ser ljuset, lärer intet annat återstå, lLll att bibe
hålla det nuvarande systemet och söka göra deraf så 
mycket man kan. 

"Pleo·' har mycket rigtigt antydt, at!; det förhål
landet måste äga rum, att äfven bland de få ynglingar, 

./ 
-- ~0\i -

som år1igen antagas till kadetter , någon e1ler några 
kunna vara i salmad af de egenskaper, som utom lnm
skaperna, erfordras för deras tilHimnacle yrke. Detta 
kan bero på många förhållanden, men ej minst derpå, 
att målsmännen sjelfva stundom sända sina myndlingar 
till sjökrigsskolan, ej för att der danas till dugliga 
officerare vid flottan, utan för att, oftast utan bestämdt 
lefnadsmål, blott få en god skoluppfostran, hvilken sjö
krigsskolan fått rykte om sig att kunna gifva. I den
na h~indelse torde tiden för den första tanken på yr
kesanlag oftast kunna förläggas till den första t enta
mensdagen, då den unge aspiranten såsom r egel alltid 
har "en ovanligt stark böjelse för sjön etc." Äfven 
har erfarenheten visat, att mången målsman, tillfölje 
af ren obekantskap med hvaLl officerstjenst vid flot
tan i allmänhet innebär, så litet tänkt sig möjligheten 
af ett sträfsamt oeh mer än de aldra flesta yrken an
svarsfullt såda1h, sll.som slutlig revenne för sin mynd
lings sträfvan in i och igenom skolan, att han ej heller 
haft en tan,ke för de naturliga egenskaper ett sådant 
yrke betingar. I båda fallen hade en föregående pröf
ning till sjös, om än aldrig så kort, varit gagnelig, 
såväl för skolan, för hvilken den maktpåliggande, men 
äfven ytterst svåra och för dess verkställare alltid mot
bjudande gallringen , på grund af bristande '' lämplighet 
för örlogstjensten", derigenom till en del redan varit 
undangjord , som för ynglingen sjelf, hvilken eljest haft 
att emotse, antingen en, kanske efter flera vid skolan 
tillbragta år, inträffande '' kassation", eller, ifall en 
stark, ehuru falsk, ambition, att ej vika från den en 
gång beträdda banan, förhjelpt honom att under en 
hel kurs genom skolan giicka sina bedö mmares skarp
synthet, en föga afundsv;ircl framtid vid ett yrke som 
ej passar honom. 
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Dessa och endast dessa äro de skäl, hvarföre vi 
biträda "Pleos" plan: "att inträdesexamen toge s på vå
ren, och sedan skickades alla som blifvit godkända till 
sjös.'' Det första resultat som med en sådan förbere
dande sjöresa vore att förvänta, skulle vara, hvad vi 
ville benämna, en "frivillig gallring" bland ynglingarne 
sjelfva, d. v. s. att den som t. ex. af sjösjuka eller af 
andra skäl, började finna sjölifvet olämpligt för sig, 
gåfves tillfälle att vid första lämpliga tillfälle lemna 
sitt fartyg och att resa hem. Till att dömrna efter 
hvad som brukar inträffa med de extra kadetter, som 
bittills under somrarue försökt sig till sjös på våra ör
logsfartyg, synes det ej osannolikt, att äfven en och 
annan bland dem, som under här nämnda förhållanden 
komma ombord, skulle i titl draga sig ur leken. Åt 
de ynglingar deremot som staduade ombord till expe
ditionens slut skulle, med hufvudsaklig tillämpning af 
§ 90 i sjökrigsskolans reglemente, vitsord gifvas om 
deras "lämplighet för örlogstjensten" ; men , då vi dels 
sakna förtroende till hvarje försök att, med anspråk 
på tillförlitlighet, genom betyg gifva uttryck åt detta 
vitsord för 13 till 16 års ynglingar under loppet af 
deras första 3 a 4 månaders sjöresa, och dels tvifia på, 
att Officerarne på de fartyg, nemligen de båda hvarje 
sommar på öfningar med r ekryter utsända skolfartygen 
(för det närvarande segelkorvetterna Norrköping och 
Eugenie), omborrl pli hvilk.a vi (då kadettfartyget ej 
kan taga flera kadetter ombord ä.n sjökrigsskolans) 
ämna föreslå att aspiranterna sändas, på grund af de
ras öfriga tjenstgöring så kunna egna sin uppmärk
samhet åt dessa ynglingar, att en betygssättning bör 
ifrligasättas, synes oss afgifvandet af detta vitsord böra 
inskränkas till ett blott omdöme om, hvilka af dessa 
ynglingar som synas hafva goda anlag, och hvilka som 
synas vara . tdan anlag för sjömansyrket. Redan myc-
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ket skulle vinnas derigenom, ty om de lediga platserna 
i skolan, i första hand besattes med ynglingar af den 
första af dessa kategorier, i tur efter deras examens
betyg, hvarigenom man åtminstone försäkrade si()' om o 
att inga goda anlag ginge förlorade, under det att de 
som tilhörde den sista kategorien . alls icke finge kom
ma i fråga till inträde, så återstode blott. i den hän
delse flera platser skulle besättas, än som kunde fyllas 
med de goda anlagen, att af mellankategorien , el. v. s. 
bland dem öfver hvilka intet bestämdt omdöme ombord 
kunnat uttalas, uttaga för inträde vid skolan det be
höfliga antalet af sådana, som fått de bästa examens
betygen. Ehuru vi ej vilja tillägga detta förslag nå
gon som helst ofelbarhet, utan tvii.rtom lägga detsam
ma öppet för sådana modifikationer, som vid ett nog
grannare pröfvande af detsamma kunna befinnas behöf
liga våga vi dock på~tå att genomförandet af dess grund
plan skulle vara af väsendtlig nytta för skolan, och ehuru 
värdet af den vanskliga betygsättningen vid inträdes
examen visserligen ej i betydlig mån derigenom skulle 
minskas, så vunnes dock dermed, utom de redan nämn
da fördelarne, den, att det dryga ansvaret att afgöra 
öfver kompetensen till inträde vid skolan komme att 
delas emellan officerare vid flottan och skolans civila 
lärare, då det nu ensamt faller på dessa senare. 

Med afseende på sin tillämpning skulle förslagets 
program hafva följande lydelse : Omedelbart efter slu
tade klassexamina på våren, d. v. s. den l Maj fön·ät
tas intr·iicles tentamina och clerpå följande examina så
som hittills. Att det vid ~jökrigsskolan , liksom viu sta
tens öfriga läroverk, då erlades en viss examensafgift 
synes oss ej oberättigadt, i synnerhet som derigenom 
möjligen skulle föranledas någon minskning bland de 
inträtlessökamle af sådana unge män , so1n utan annat 
tänkbart syfte än några dagars frihet från sina skolor, 



-312 -

eller för att "känna sig för " till et t kommande år nn 
årligen resa upp och deltaga i intrtidesexamina, utan 
att knappast hafva en tanke på att blifva godkända 
och derigenom onödigtvis anstr'ftnga skolans lärarekraf
ter, till men för en grundlig pröfning af öfriga aspi
r anter. 

Efter slutade examina uttagas bland de deri god
kända, i betygsföljd , så många som kunna hysas på 
r ekrytfartygen - vi hafva hört detta antal uppgifvas 
till 26, hvilket synes temmeligen motsvara behofyet - 
och embarkera under namn af "extra kadetter " på dessa, 
för a t t under tillämpning, så långt omständigheterna 
det tillåta, af sjökrigsskolans r eglemente, ordnings
stadga och program för l:a klassens öfningar, göra sin 
profresa. Då emellertid dessa "extra kadetter" iinnu 

·ej tillhöra krigsmakten, utan i fl era afse enelen måste 
betraktas såsom "privata personer", torde det vara på 
sin plats att äfven här, för hvarj e sådan extra kadett, 
erlades en lämplig månadsafgift till skälig ersättning 
för dem (befäl , underbefäl och manskap), som finge sig 
uppdraget att, utom sin egen tjenst ombord, hafva den 
speciella omsorgen om unghel'l'arnes undervisning, ord
ning, renlighet , ekonomi etc. 

Efter slutade expeditioner (i början af September) 
inlemnas af respektive fartygschefer till chefen för 
sjöförsvarsdepartementet de omnämnde, vid expeditio
nens slut afgifne, vitsorden öfver ynglingarnes anlag, 
hvilka sedan, såsom nfimndt, läggas till grund för be
stämmandet af ynglingarne& kompetens att vmna m
träde vid kongl. sjökrigsskolan. 

Justus . 

Torpedo- och ramfartyget Polyphemus.*') 
Torpedo- och ramfartyget Polyphemus, hvilket för 

närvarande är uneler byggnad vicl Chathams varf, sy
nes vara ett af cle mest egendomliga fartyg som hitin
tills blifvit konstruerade. Såväl form , byggnadssätt, ut
rustning som anordningen af pansarskyddet är nytt 
och från föregående ideer fullkomligt afvikande; dess
utom är dess anfallsmedel af sådan beskaffenhet, att 
dess sätt att strida blifver annorlunda än för hvarja 
annat fartyg. 

Planen till detta fartyg beskrefs af mr Ward Runt 
inför the House of Commons den 13 Mars 1879 såsom 
varande "af en typ, hvars motstycke man ej i något 
land förut skådat, och som blifvit mycket omtalad samt 
slutligen bringad till utförande genom en af engelska 
flottans tappraste officerare, sir Georg Sartorius, den 
äldste bland veteranerna, hvilken, oaktadt han uppnätt 
en hög ålder, dock visat att hans sinne ännu är ung· 
domsfriskt och mottagligt för nya ideer. " 

Hufvuudragen hos Polyphernus äro följande: en 
stark rambog, ett kraftigt torpedbatteri, stor fart och 
manöverfårdighet, måttlig storlek och slutligen ringa 
clel af fartyget öfver vattenytan, utsatt för den fiendt
liga elden. Öfvervattenskroppen har dessutom en kon
vex form, så att en träffande projektil glider af. Det 
hörn, som på fartyg i allmänhet uppstår i föreningen 
mellan däck och fartygssidan, är å detta fartyg afrun
daclt med en radie något större än fartygssidans höju 
öfver vattnet. 

*) Dels ur Mittheilungen aus dem Gebiete des Seewesens; dels 
genom iakttagelser pli stället. 

21 
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Sjelfva fartyget, såsom det sålunda synes, är, un
gefärligen som på våra monitorer, fö rsedt med ett 
stormdäck (hurricane-dec k) uppbmet af nedgångskap

par till maskin- och eldrum etc. etc. Öfver detta däck 
synes en signalmast, styrtorn, skorsten, båtar och an
dra tillbehör. 

Polyphernus undervattenskropp ~ir icke mindre egen
domlig. Den cylindriskt böjda sidan nedskjuter fl era 
fot under vattenlinien och är till detta djup bepansrad. 
Under denna punkt antager skrofvet formen af ett V 
samt slutar i en skarp vinkel vid kölen. Fartyget har 

en Hingel af 240 fot '') mellan perpendiklarne och en 
breeld af 40 fot. Med ett deplacement af 2640 tons 
ligger fartyget 20 1

/ 2 fot djupt. Det ko1wexa däeket , som 
ligger 4 fot och 6 tum öfver \·attenlinien är fullkom-. ' 
ligt beklädt med 3 tum tjocka stålpLi.tar. Denna be-
pansring sträcker sig 5 fot under vatt enlinien. 

Polyphernus skall ej hafva master med segel, utan 
endast en signal- och utkiksmast. T vå par horisonteJa 

maskiner af \ Vulffs system skola drifva tvenne pro
pellrar. 

H varje högtryckscylinder har en diameter af 32 
tum och hvarj e lågtrycks- en diameter ;_tf 64 tum. Pi
stonslagets längd ~ir 45 tum . 

Pannorna, som skola blifva en ligt lokomoti vsyste
met, äro 12 till antalet samt af stål. Det beräknade 
trycket är 100 rtt. på qvadrattum. Maskinerna skola 
utveckla 5500 indikerade hästkrafter oelr farten anta
ges blifva 17 knop. 

Polyphernus enda anfallsmedel äro en krafti"' ram 
b 

och Whiteheads torpeder. 

.Fartyget skall ej hafva ni\gra kanoner, utan en
dast några kulsprutor eller Gatlingslm.Honer· på stor·m
<Hicket. 

*J Måtteu ii ro engelska . 
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Ramm en skall bebtå af en mycket stark sporre, 
som utskjnter tl fot ti tum från st~if'ven och är så place
r ad, att deu råkar clct fiewltl iga fartyget under dess be
pansring. Ramm en ~ir förenad med st~ifven genom pH

tar och vinkeljern, J e förra varande en for tsättning af 
det 3 tnm tjocl;:a ]Htnsanticket, h vilket är nedböjdt vid 

stäfven och fortsätter nntler vattenlinien, tills det sam
manfaller med rammen. 

Rammen är så inrättad, att genom densamma går 
torpecloröret, li varigenom man kan skjuta -'Nhiteheads 
torpeller riitt förMver. Såcbna rör finnas äfven på 
bredsidorna. Rören och apparatema för torpedemas 
afskjutanclc ~i ro af samma system med dem som använ
das på G latton och V esu vins. Ofvannämnde torped o rör 
sitta uneler Yattenlinien, men dessutom kunn a ~ifven 

torpeder afskjutas från däcket på samma sätt som från 

mindre torpedbtttar. 
Ett stormdäck (hurL"icane-cl eck) är uppbygdt öfver 

"/J af elen bepansrade delen af skrofvet. Detta däck 
upvtager mer ~in halfva fartygets bred<l. Kommuni
kationen från stormdäcket sker genom luckor, upptagna 
i det benansrade däcket. Dessa luckor iiro skyddade 
genom b~pansrade glacis'er. Båtarne hafva sin plats på 
stormdäcket och fartyget styres och manövreras derifrån. 

Ett bepansradt torn, med skyilelad nedgång till 

fartygets lägre delar, är placeradt förut på stormdäc
ket ; i detta tom finnas alla apparater för fartygets 
handhafvande och torpedernas affyrande. Några få 
kulsprutor eller Gatlingskanoner äro , som of van om
nämnts, placerade på stormdäcket , för att derrned afslå 

angrepp från torp edobåtar. 
Polyphemus är hufvudsakligast af stål. Sidorna 

äro af Bessemer- och bottnen af L andore Siemens-stål. 
Fartyget är bygdt, enligt det vanliga systemet, med 

tvär- och långskeppsskott samt har delvis dubbel botten. 
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Fartygets nedre delars indelning i en mängd vat

tentäta rum, tyckes blifvit genomförd i vidsträckt skala. 

. Den dubbla bottnen är afdelad i flera celler och 

hela hålskeppet är deladt genom en långskepp~balk 
och flera tvärba lkar. Pannorna äro inneslutna i fyra 

vattentäta rum. Afven propeller-maskin erna äro pla

cerade i h var för sig afskilda rum. Fördelen af den

na anordning är tillräckligt tydlig, om man betänker 

möjligheten af, att ett maskin- eller pannrum kan fyllas 

med vatten, tillfölj e af explosionen fri\n en torpeda eller 
stöten från en ram. · 

K olboxarne omsluta maskin- och eldrnm, sil. att 

kol en utgöra ett skydel för pannom a. Härigenom ökas 

far tygets flytbarbet så till vida, att om vattnet f!ir till

fiill e att intränga utifrån, kan detta dock endast ske 
grad vis igenom kolen. 

Hytter och beqviimligheter för besättningen äro 

alla uneler det bepansrade däcket samt äro försedda 

med artific~el ve:1tilation och upplysas pii elektrisk viig. 

Ett elektnskt l.JUS skall äfven för signalering och re

kognoscering anbringas pit utkiksmast.en. 

Det mest egendomliga återst:'tr nu att beskrifva: 

Bottenplåtarne äro, i ställ et för att uti meucl.linien 

·sammanlöpa uti en köl , formade så, a t t i h ölens stiille 

uppkomm er ett r ektangutirt rum , af 2 fot 6 tums bredd 

och 3 fot 6 tums djup. Detta rum fyil es med ballast af 

gjutjern till en vigt af 300 tons. Ballasten är i flera läng

der, så att, i fall någo t rum i fartyget spnwgit läck 

och det således är önskviirdt att lät ta farty"'et kan' 
l o t o l 'l b l 

man a a ga rvr ken del af ballasten, man finnt-r för 

gout. Djupgående och liige kunna. bärigenom till en 

vrss g rad regleras, i fall fartyget under batalj lider 

någon skada. Anledningen till ballas tens placerande 

på ofvannärnnde sätt, synes vara att nedtrycka farty

get, då det är oskadadt, och förekomma att däcket för 
• 
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mycket utsättes för den fiemltliga elden; men skulle 

fartyget af en eller annan anledning ytterligare blifva 

nedsiinH, så. kan man titta det genom att låta gå de

lar af ballasten. 

Fartyget flyter 12- 14 tum lättare utan än med 

ballast. Med andra ord, ehuru det bepansrade däcket 

är 4-G tum öfver vattnet och endast denna höjd är 

utsatt för den fiendtliga elden, är dock öfverskottet af 

flytbarhet, till följe af ballasten, det samma som om 

det bepansrade dii cket låg 5 fot 6 tum eller 5 fot 8 

tum öfver vattenlinieu. 

Det är tydligt, att fartyget ej för intet kan medtåra 

denna ballast, so m upptager så stor del af dess vigt. 

En ej ringa tillökning i maskinkraft fordras för att med 

en gifven fart siitta fartyget i stånd att draga balla

sten mell sig. Tillökningen i maskinkraft, so m erfor

dras fö r att framdrifva Polyphemus med full fart, se

dan ballasten blifv it tillagd, nödvändiggör en ökad kol

åtgång af 8 a 10 procent. 

Det bör knappast vara nödvändigt att i fredstid 

medföra en så stor vigt af ballast; och det återstlr 

a tt praktiskt afgöra , huruvida man äfven under krigs

tid vinner på att medföra· en ballast, som nedsätter far

ten och ökar kolåtgången för ett fartyg, hvars kolför

råd r edan är ganska knappt tilltaget. I synnerhet som 

denna förlust endast motväges deraf, att det bepansrade 

däcket ligger 4 fot öfver vattnet i stället för 5 fot. 

Polyphernus är mer eller mindre ett experiment, 

och byggandet af fartyg med alla eller en del af dess 

egenskaper kommer att bero på försöken. 

Det är ej sannolikt, att Polyphernus uppträdande 

kommer att göra någon revolution inom skeppsbygg

nadskonsten, eller att detta fartyg kommer att visa det 

kanoner äro öfverflödiga i en sjöstrid, ty man måste i 

alla händelser taga i betraktande, att det finnes vissa 
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funktioner äfven i ett sjökrig, som endast kunna utfö
ras genom kanoner, såsom t. ex. bombardementet af 
en landbenistning. Frågan är ej, om Polyphemns kan 
ers~itta ett fartyg, beviiradt med lmnoner , utan endast 
om ej fartyg af denna typ knmia intaga den mera blyg
samma posten af nyttiga och verksamma hjelpmedel i 
en sjöstrid. 

Polyphemus påbörjades i September 1878 och ~ir 
redan så långt framskriden, att man hunnit beldäda 
den med p a n sar utom vid båda ~in dame. J\tian har 
gjort stora framsteg och fartyget anses kunna löpa af 
stapeln innevarande år. 

(Insänd t.) 

Om sätt att finna ungefärlig latitud. 

I denna tidshifts 3:e och 4:e häfte förlidet år upp
gifves ett s~itt att finna ungefärlig latitud, hemtalltur 
"sferical and practical astronomy by 'William Chanmi
net". Den för detta s~itt använda fo rmel kan dock på 
ett my cket e nk !are sätt finnas genom grafisk differen
tiei·ing, såsom hä1· nedan skall visas: 

z 

l_-------------- - -

sidan b = dz = dh 
U7. = x sin. S ... . ...... . .... . ....... · · (l) 

men en båge af parallellen : till en bitge af e(jvatorn 
= cos.-b.:Lgens latitud (här o) : till 1, såled~; x = dt 

'O ·· å· insättes detta viirde på formeln l fas . e ::; . ' 2) 
ch = el t cos ä . sin. S ...... · .... · · · · · · ( 

men sin. S : sin. a = cos. I;J : cos. o, således sin S = 

sin. a · cos. rt_ och instittes detta värde i formel 2 fås: 
cos. o 

cos. o . sin. a · cos. If! -- <'tt ~ 1 a cos m 
1 1t , . ::; n. · · r 
(z = l cos. o 

d z 
och då sin. a = l, fås dz = el t . ccis. rp eller dt - cos. 'P· 



- 320-

På samma sätt fås äfven ~~ = cos. cp 

Såsom ofvan visats, kan från samma figur uttagas 
äfven sistnämnde formel , emedan dh = dz, allt under 
förutsättning, att solens azimuth är 90° eller så nära 
första vertikalen, att azimuth kan anses = 90°; dock 
bör ihågkommas, att felet i latituden växer i större 
förhållande än skillnaden emellan 90° och solens azi
muth. 

.Många andra formler kunna under samma f6rut-
"tt · h"ll • 90-a · d l sa mng er a as, sasom T-t = sm. cp, er a = so ens 

sanna azimuth, T = solens timvinkel , då densamma 
passerar första vertikalen samt t = solens timvinkel 
vid observation, eller rättare vid pejlingen; denna for
mel gifver äfven ett ungefärligt, men tillförlitligare, 
resnlta t än de förra; och vill man hafva så litet be
svär :som möjligt, så kunna alla dessa formler lösas 
medelst besticktabellerna, då felet, utan proportione
ring, ej blifver större än 15 minuter. 

Såsom ofvan blifvit niimndt, gifva alla dessa form
ler endast tillfiilliga resultat, men icke lärer väl sjö
mannen nautisk astronomi för att kunna beräkna skep
pets ungefårliga ställe, dertill har han, samt finnes det, 
lättare methoder; han kan endast behöfva begagna nå
gra af våra äldre tabeller såsom t. ex. Chierlins eller 
till och med endast begagna den förr vid handelsflot
tan alltid öfliga methoden att, genom tilläggande af 
12 minuter till den mätta höjden af solen, erhålla dess 
geocentriska höjd. 

Icke bör sträfvandet att f11llkomna såväl räkne
methoder som nautiska tabeller leda derhän, att man 
skall lära och använda methoder, som på tiotal af mi
nuter slå fel. Detta måtte för oss svenskar, som haft 
navigationsskolor i närmare 40 år, förefalla underligt, 
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likasom äfven det förhållandet, om man vid nautiska 
beräkningar skulle införa brnket af att begagna zenith
distansen, då man likväl på sjön mäter och endast kan 
mäta en himmelskropps höjd, hvilket icke är förhållan
det på. observa torier, der man vanligen endast kan 
mäta en himmelskropps zenithafstånd. 

Hvarken de fransyska läroböckerna i navigations
vetenskapen, en Dubois m. fl ., eller de tyska, en Breu
sing och andra, använda zenitbafstånden vid nautiska 
beräkningar. I engelska och amerikanska läroböcker, 
och det endast i en del af dem, användes zenithafstån
det vid nautiska beräkningar. Men ihågkommas bör, 
att fordringarue i sjökaptensexamen i dessa båda län
der äro betydligt mindre ~in hos oss, ehuru dessa for
dringar betydligt ökats i ett af nämnde länder, efter 
det den strid blifvit utkämpad, som under flera år för
des, om huruvida ens några offentliga prof behöfde af
läggas för att blifva bef~Llhafvare å större fartyg. Det 
är ju endast 2 a 3 år, sedan bland dessa fordringar 
infördes sättet, att genom den s. k. Sumnerska metho
den finna ett fartygs latitud och longitud, hvilket allt
sedan 1861 under namn af "ortliniers bestämmande" 
lärts uti våra navigationsskolor. 

n. n. n. 



(Insänd t.) 

Någm ord mecl anledning af 

"Tabell för sjöartillerister". 

I Tidskrift för sjöv~isendets l1~ifte 2 och 3 i år 
förekommer en :'Tabell för sjöartillerister'', som gnm
uar sig, såsom det uppgifves, på en mycket enkel for
mel. Insändaren beder få nämna, att samma tabell 
finnes, om man så får säga, i af Klints nautiska ta
beller. Man finner nemligen emot "begynnelseafstån
det" såsom distans och "afståndet vid målets passe
rande" i en departmskolumn den kurs, som skall sty
ras, i besticktabelleme i n~imnde tabellsamling. 

n. n. n. 

Det är Red. ieke obekant, att Klints tabeller vid 
förefallande beriikningar kunna liinda o;jöartillerister till 
gagn; elen tror likv~il, att elen ifdtgavarande tabellen, 
i dess koneisa fonn, lemnar sjöartilleristen Ungt mera 
gagn, ~in 0111 uenne för hvarje sådant tillfälle, som i 
tabellen af::ies, skulle behöfva anlita Klints nautiska 
tabeller. 

Red. aum. 

Litteratur-anmälan. 

Hantlbok i nautisk meteorologi af R. Rubenson 
föres tåndare för meteorologiska central-anstalten. ' 

Det är ej så ofta vi ha f va anledning, att uti tid
skriften omnämna bidmg till vår tyv~irr ingalunda 
rikhaltiga sjölitteratm; så mycket större är derföre 
tillfred ss t~illels en att nu få anmäla ett svenskt arbete 

' af så v~il gedigen förtjenst som stor praktisk nytta. 
Den reLlan i våras utkomna handboken var egentligen 
afseeld att tjena till lärobok för rikets sjöluigsskolct 
oeh navigationsskolor, hvilka vi lyckönska till att ega 
en sä viil nppstäld och fullständig första hirobok, men 
genom bitr~ide af förestånda ren för nautisk-meteorolo
giska byrån har författaren satts i tillfälle att tillika 
frambringa en ypperlig hjelpreda för hvarje svensk
talande sjöfarande, hvilken ej försmår att studera den 
nctutiska meteorologien , ntan söker tillgodogöra sig för
deLune af dess praktiska tiläm pning på sjöfarten. 

Handboken är föl'Clensknll delad i trenne afdel
ningar, hvaraf elen första innehåller en fullständig be
sluifning på allm~innast förekom m ande meteorologiska 
instnunenter jemte sättet och grunderna för cleras an
vändande; den andra inn efattar meteorologiens teore
tiska del, framställd koncist och fullstäncligt, efter de 
nyaste och biista källor, samt elen tredje, det praktiska 
af den nautiska meteorologien, och denna afcleluing 
torde nti enkelhet och tillförlitlighet kunna mäta sig 

' med, om ej öfverträffa, de flesta "praktiska regler", 
11hints" o. d., som finnas utgifna till sjöfarandes lecl
ning. 
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Prof. Rubensons handbok synes oss således på ett 
förträffligt sätt uppfylla sitt tvåfaldiga ändamål samt 
förtjena att egas af hvarje biWad svensk sjöman äf
vensom af hvar och en annan, för den ännu unga, 
meteorologiska vetenskapen, nitälskande person. 

•J 
l 
l 

Sammandrag af lwngl. bref, generalorder m. m. ut
gångna från lrongl. ~öförsvars<lepartementet. 

Ii.ongl. b1·cj. 

Jan. 13. En af fram!. kom.-kapten Zethelius konstruerad min-
båt och en af A. B Sandahl konstruerad undervattens
båt få, såso m till krigsbmk fullkomligt oanvändbar!\, 
kasseras. 

» 20. Presierskapet vid am:ts-församlingen i Carlskrona får för 
1880 uppbära 200 kr. såso m ersiittning förgudatj ensters 
hållande pit flo ttans sjukhus i Carlskrona. 

» 23. Sedan militärchefen vid flottans station i Stockholm till 
Kong!. Mnj :t öfverlemnat. en till honom iugifven skrift, 
deri regemeutspastorn vid stationen, hofpredikanten m. m. 
G. Påhlman, und er åberopande n.f skriftliga intyg af 
dels medi cine doktorn A. Fahlman och dels förste ba. 
ta ljonsläkaren vid flottan J. W. von Dtlbeln, anfört, att 
den fuktiga beskaffenheten af hans boställsliigenhet men
ligt inverkade på hans helsotillstånd , samt på grund der
af anhållit, att militiirchefen ville hos Kong!. Maj:t göra 
underdånig framställning derom, att till sökanden måtte 
lernnas annan, sund och fuktfri, bostad med nödigt ut
rym me för honom och de till hans hushåll hörande per
soner eller, om sf1dant icke kunde för n!irvarande ske, 
han, intilld ess sådan bostad blefve honom tilldelad, måtte 
varda beriittigad till hyresersättning, motsvarande verkli 
ga viirdet af den bostad han nu innehade, ifall densam
ma varit af fullgod beskaffenheL, 

så har marinförvaltningen, uti hliröfver afgifvet under
dånigt utlåtande den 30 December 1879, med öfver!em
uande af ett utaf varfschefen vid flottans härvarande 
station afgifvet yttrande i iirendet och dervid fogadt be
sigtningsinstrnment, förmält, hurusom det enligt den så
lunda verkstäida besigtningen väl syntes vara ådagalagdt, 
att i fråga varande bost.Hlle vore i godt skick, men att 
af hvad i 1\frigt förekommit det borde anses upplyst, att 
bostället icke vore fullständigt fuktfritt, och att denna 
oBigenhet inverkade mycket skadlig t på sökandens helso -
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ti llsli\ nd, en oms!iinuighet, ~0111 lihii l icke synles furn<ll· 
ui ugen ulgiira t.illri icldig anled ning lill iiudring i uu giil 
lan dc, endast f1 ir fit i'tr scdau lilslsliillch nAiiuinp;ss lat, 
enl igt hvilken med stiJmncl ens befallning Yore fcircnacl 
rlHtigheten till fri bostau; på grnncl h vara f och då hli r
t.ill komm e att, enligt hvad sialionsmyndigheterna au
mHlt, an n!l.n Aotlan t.illhii rig bost.adsliigenhot icke finn es 
att ti llgi\ för att till sökanden upplåtas, marinförvalt nin
gen tillstyrkte, att. ifrågava rand e ansukning endast i den 
mån måtte vinna afsecnde, att stikanclen mcdgi fyes rlitt 
att på vissa fureslagna yilkor för egen riikning uthyra 
nlimnda Lostlille. 

Detta ärende har 1\ ongl. .Maj :t i nåder låtit sig förc
dragas och funnit hinder iel; e möta fo r att sökande n 
må, på sllt t marin förvaltni ngen hemstiilt, för egen r iik
ning uneler d en tid bostiillet af hono :n inn ehaf\-es, nt 
hym detsamma till officer eller officers vederlike vid nå
gon af flottan s kårer eller stater, dock med Yilk or ntt 
pastorsexpedi t ionen fortfarande fri rblif,·er i Lostii llet eller 
a t t. annan liigenhet r, Skeppsholmen f;·,r niimnd e expe 
dition af sökanden anskaffas. 
Uti skrifvelse den 30 sist!. December har kongl. Ma
r införvaltningen till 1\ ongl. Maj: t öfv erlemnat en, ntaf 
kaptenen vid kong!. flottan frih. E . E arnekow i under
dånighet gjord ansökning, at t han , so m på grund af 
K ongl. Maj :ts nådiga bref angåend e åtgä rder för bere 
dande af ändam ålsenligare handUggning hos kong!. Ma
rinförvaltning en af lirenden rörande flottan s artilleri den 
31 Augusti 1878, inkomm enderats till tj enstgiiriog i kgl· 
Marinförvaltningens miliUirafdelni ng, m åtte fUr tid en från 
den l Apri l 1879 - till hvilken dag ti ll honom utan
ordnats ett af de tvft å stat för i n li mnde afdelniug 
tj enstgörande officerare nppförda inqvarteringsbidrag -
till utgången af samma åt· nndfå erslittning, motsvarande 
det inqvar t.eringsb idrag, som tillkomme de i flottans öfver
sty relse lj enslgÖL'ande officerare, och har kong!. Marin
förva lt ningen dervid fur egen d el a nför t , bland ann a t, 
att de officerare, som j emte sökanden blifvit öfver stat 
hos kong!. Marinförvaltningen an~tHlde, för ntirvarand e 
vore kommende rade t ill tjenst.göriog å orter, d er de er
hölle inqvartering, samt a t t billigheten syntes fordra att 
innehafvare af lik a befattningar uj<ite lika afli\u ingsför
mån er , vid hvilket furhållaude kong!. Marin förnitninge n 
på dessa med fl era anförda skiil ansåge sig böra su kau-

.T an . 
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elens aubållan tilln åd igt bifctll furo rd a, med förslag tillika 
å de medel, fri\n hvilka den begiircla ers;Ht.ningen syntes 
Lura u l.g<t 

Detta hat· Kong!. Maj :t i nåde r låt it sig föredragas 
och, på grund af hmd blirvid fi;rekom mit., funnit godt 
tilldela sökanden ett belopp motsYaran de det inqyarte
r ingsbidrag, som för tid en lrå n den l April 1879 till ut-· 
gången af ~a nrura ,[r tillkomm er de å kong!. marinför
valtningens militärafrlelning euligt stat a nstäld e officerare, 
att utgå af femte hufvndt ilclns an~ l ag till extra utgifter. 
Ut i en till K ong!. Maj: t siiilcl skrift har f. tl. kaptenen 
Yid K ong!. fl ottan G . A. Sjcibcrg i underdån ighet an hållit 
a t t han, so m den 16 April 187\l erhålli t tj enstledighet, 
på grund af sjukdom, under ett års tid, rli knadt från 
den l derpå följande Maj, m en sederm era blifvit, på 
grund af gjord anmlilan, med tilliimpning a f e 8 i de 
under den 24 November 187G fastst.iildr, grunde r för 
p ensioner ingen af Aottans befiil och underbefii l med ve
rl erlikar, den 15 Augu~ ti 1879 a fskedad ur krigstj enstcn 
med pension från allrnlinna indragningsstat en, a lfutgå 
från och med den l September samma år, måtte, på 
gmnd af Lerii rcl e honom beviljade tjenst!eclighet till den 
l Maj 1880, få till s istntlmnde dag uppb:ira d en lön, 
som enligt stat honom såso m kapten vid kong!. flottan 
tillko mmi t, eller ock att till sa rmua dag komm a i åtnju. 
tand e af ett emot skilnaden mellan den från d en l Sep 
tember 1879 ntgåeude pensionen och kaptens lön sva
rande fyllnnrbb elopp. 

Denl! a underd åniga an sökning, lif,,ensom chefens för 
A ottans mili tHrpersonal deriifv er infordrad e och den l Il 
i denna månad afgifna underdåniga utlåtande, har Kong!. 
Maj:t denna dag låt it sig föredragas, men icke fu nnit 
skiil att å anSi>lmingen fil sta afsee ncle. 
Kong!. Maj:t har medgifvi t Marinförvaltningen att., af 
femte hufvudtitelns allrnlinna besparingar till vissa af 
sina extra ordinarie tJenstemän såsom flitp enningar ut· 
betala en summ a af 226 kronor 77 öre. 
K ong!. Maj: t har medgifve t rttt af f<:> mte hufvudtitelns 
allmänn a bespari ngar såsom ersiit tning åt extra ordinarie 
tj enstemlin vid Carlskroua station finge utgå en summa 
af 1408 kronor 29 u re. 
Nya skep psgossekasem s- och skolbyggnaden i Cal'l skrona 
fli t· upplåtas t ill Legagrrande från och med April månad 
188 1. 
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K. M:t har funnit godt föreskrifva, att de smll. fartyg 

med ll.ngkraft, öfver hvilka varfschef förfogar, icke må 

i annat än det i ~ 198 mo m. 2 af reglementet för flottan, 

II delen, afsedda fall, till begagnande utom tj ensten ut

lemnas till personer, som icke iiro tjenstgörande vid sta

tionens militärdepot eller varf, skolande när utlåning i 

sådant hänseende eger rum kronan ersättas för den för

brukade myckenheten kol, olja och talg. 
K. M:t har af 5:te hufvudtitclns extra utgifter behagat 

tilld ela underlöjtnanten vid flottan W. Dyrssen ett an· 

slag af 200 kr., sedan han visut sig hafva genomgått 

examen för vinnande af intriide Yid artilleri- och inge

niörshligskolan å Marieberg, 
Stipendiet till sjöofficerare under anstullning i storbrittat~
nisk örlogstjenst skall höjas med 25 pd sterl., och fölJ

aktligen sådant stipendium hädanefter utgå med 150 pd 

sterl. årligen. 
K. M:t har, pfl gjord underd ånig framställning, tilldelat 

kaptenen i kong\. flottans reservstat V . Cramer, som, 

utan att vara dertill kommenderad, biträd t med ordlian

det af kong!. sjöförsvarsdepartementets bibliotek, en gra

tifikation af 564 kr. att utgå ur 5:te hufvudtitelns anslag 

till extra utgifter. 
• K. M;ts lörnyad~ tzådiga förordning , angående hvad å 

fartyg iakttagas bör till undcikande af ombot·dläggning 

finnes införd i Svensk författningssamling n:o 11, 1880 . 

Fre"attskeppet Abraham Rydberg befrias från erläggan

de :r lastpenningar, hamnumgälder, fyr- och båkafgifter, 

så llinge det är i Rydbergska stiftelsens ego och icke 

anvlindes utt föra handelsgods och vuror. 

GenM•alorder. 

Chefen på minfartyget Ran tillåte~ att under vissa be

tingelser under förestående expedition förhyra såsom hof

mästare 2:ne dertill lämplige personer. 

På minfartyget Ran skall under förestående expedition 

utöfver hes;ittningslistan kommen<;leras en l:sta klassens 

sjöman, korporal af eldareafdelningen. 
Kommendörkaptenen och ridd. m . m. C. C. Engström 

beviljas 3 mflnaders in- och utrikes tjenstledighet frfln 

och med 15 Juni detta år. 
L öjtnanten C. A. O. Molin beviljas ett ärs inrikes tj enst

ledighet, från och med den l instundande Augusti, till 

helsans vårdande. 

Juni. 

4. 

5. 
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« 

« (( 

« (( 

10. 

« 

1!!. 

« 16. 
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L otsverkets atlgfartyg Ring sb·ll i u träffa i Malmö se l)ast 

deu 6 denne:;, för att dcrift'?lll t il l Stettiu och åter föra 

ett antal svenska fiskare so m :; kola besöka fiskeriutställ
ningen i Berlin. 

Underli.ijtnant<:nHt U. M. Beckman, G. Scholander och 

W. Dyrssen skola från och med den 15 i nslundanda 

Juli genomgå kurs vid K ong!. Artilleri- och Ingeniör

högskolan vid Marieberg 

Minfartyget Ha n skall vara flit·digt att denna dag afgå 

till S:t Petersbu rg fur att återföra K. l\I:ts utomordentliga 

sä ndebud, ge uera lmajore n K U. \l' eidenhj elm. 

Kapten en P. G. H. Starck erhåller tillstånd aLt från och 

med den 7 dennes till och med den 16 instundande 

Juli vistas i Hyss land. 

Löjtnanten C. E. Smi th skall fnln och med den 13 till 

och med den l D de nnes Yara interi 111sehef på korvette n 

Lagerbjclke uud"r kaptenen W. Sehyi.Jergs fraU\·aro på 

generalmöot-itriug. 

Kap tencu C. K de Champs skall friin och med den l 

instundande Juli ot:h under kommcndiirkapten en C. G. 

Liuclmarks sjiikornrncndP.ring best ridu stab:;chefsbefatt

niugeu hos t:hefen for flottan s militiirperso nal. 

Under den tid kon teramintlen Virgin fiirriittar geneml

munstriog med Låtsma!Jsh:"tl lets norm distrikt., bestrider 

konteramiralen J. H. Lagerera nts ehefeus fur flottans 

militHrpen;onal befattni ng och kom:nendiiren frih. B. O. 

StaekelLerg mil i Wrchefstjeusten Yicl flottan s station i 
Stockholm. 

Engelska uncl crsiilarne J. Wight och Rcv:d. J. C. P. All 

uut må tillåtas besöka flottan :; nu·f i Stockholm. 

linderlöjtnanten H. K. H . hertigen af Gotland skall 

embarkera på fregatten Vanadis under detta fartygs fö· 
rcsule nde cxped ilion. 

under föres tående expedi tiun l: r skall fregatten \ "a nadis 

besiitlningslistu iikas med 5 und e rlojtnan te r och kon·et

lcn (~cfl es med l liijtua.u t och 4 uncierliijnauter. 

Sedan korn meneliiron fri h. F. \\'. von Ottor hlih·it ut . 

niimnd till varl:'iehef i Carlskronu, har .K. M:t i nåder 

LBfalt, att Lemiilde komrnr:ndl.ir skall afgit fnin kommen 

deringen so u1 chef å fregaltBn Vanadis. 

Instruktion för kommeneluren ro. m. frih. B . U. Stac . 
kelberg i egenskap af eskaderchef. 

t:ltorbritanniske marinattacheeu Captain K Hi ce må bese 
flottan:; etablisseme uter. 



Juni 

(f 

« 

" 

« 

« 

.... 

" 

Juli 

« 

« 

(( 

" 

18. 

« 

19~ 

« 

28. 

« 

5. 
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Kommendörkaptenen och ridd. m. m. C. R. T. Ulner 

~kall va~o. chef på fregatten Vanadis under förestående 

expedition' 

Ångfartyget Sköldmu n skall stilllas till herrar stadsråds

ledam öters förfogande f<ir en utflird till Oscar Fredrik~ 

borg. 

Hvardem af monitorerna Loke och Tirfing skall förse!! 

med en s. k. colibribåt i stHllet fö•· en låringsbät. 

Instruktion för chefen pi\ fregatt en Vanadis, kommemlör

kapten Uln er. 

Förslag till exercisreglemente fiit·. sjöbefHstningarne vid 

Carlskrona faststii lles. 

Besiittningarne å de till minafd elniugrn hörand e min

båtarue n:o 4 och 5 skola vid inm1instringen i Stock

holm upptng11s i pansarbåtarue Be•·serksoch Sulves mi\n

sterrullor. 
Kommendören fri h. F. W. von Otter skall från och med 

den l instund ande Augusti placPrus till tjenstgöring vid 

Carhkronn station . 

Sedan korniten fur afgifvande Rf fvrslag, rörande liimp

ligaste fartygscerter för sjöförsmret, denna dag afslntat, 

de genom ni\digo. brefven den 2() September 1879 och 

den 13 April 1880, gifna uppdrag, skn\1 densamma npp

li:isns. 
8. Franske ingeniöl •·erna M. Fontaine och M. Des mm·es må

bese flottans etablisse menter i Stockholm. 

" Kommendörkapten A. C. Schön 1ceyr skall från och med 

den 13 innevarande rni\nad och under den t.id komm en 

dörkapten A. J,. Broberg åtnjuter tj enstledighct förestå

chefskapet för sj<an;pperna vid Stockholms station . 

« Korvetten Eugenie skall omkring den l Augusti anlilpa· 

Carlskrona, för att med i öfrigt godkiinda 3:e klnss sjö

miin , verkstiill~t rui\Jskjntning med kanoner från Knngs

halls fasta batteri. 
9. .:\ngfartyget Sköldmun skall den 12 dennes ställas till 

statsradets . och chefens fUr landtförsvarsdeparteruentet 

förfogande för en utfltrd till Ljnsterö. 

12. Faststiil\ande nf «<nstruktion flir tubkanonens begng· 

nar.de «. 
« Cheferna fiir fregatt en Vanadis och korvetten Gefie 

skola den 8 September taga bef~tttning med fartygens 

utrustning och skola nHmnda ftutyg inmi5nstras dmi 2 

Oktober. 
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Juli 12. Ändringsförslag till n:o 23 bevakningstjensten skall un

der innevarande so mmarf•fningar på försök användas. 

« Korvetten Lngerbjelkes b t?~!ittningslista skall ökas med 
en hornblåsare. 

« 14. På fregatten Vanadis skola på batteriet uppslittas och 

imedas 2:ne hytter enligt ritning. 

" 15. I den för kommendi\l'en m. m . frih. B. O. Stackelber<> 

anbefaldn st n b skola tj enstgöro. såso m l :e fla,ggadjuta~~ 
kaptenen m. m. A . T. Thunberg, såso m 2:e flaggadjutant 

löjtnanten C. E. Smith och såsom st.abssekreterare kam• 

reraren m. m . A. Zettersten. 

(( 

« 

•< 

• 

16. Chefen och officerarne å ·italienska korvetten Christoforo 

Colombo må bese flottans etablissementer i Stockholm. 

l 7. Besilt.tningslistorna fcir fregatten Vanadis och korvetten 

Ge fi e skola ökas hvnrdera med fem hornbli'tsare samt 

den sistniimnd e dessutom med en underofficerskorporal, 
ekonom ist. 

« 

19. 

20 

« 

22. 

24. 

Kommendf•rkapt. m, m. C. G. Lindmark skall instiilla 

sig i sj r.försvarsdepartementet i och för erhållande af 
uppdrog. 

J(nuonbåten Carl sund skall den 18 Augusti strillas under 

befiil af eskaderchefen m. m. B . O. Stackelberg. 

Försf•k skall under eskaderUfn ingarna anställas med kor

vetten Eugenies för stångminor apterade ångslup, samt 

:·apport insiinda.s till Marinföt'valtningen. 

Angfartygt>t Sköld mön skRI! den 25 dennes st1i\las till 
t . f. rege ringen~ hermr ledamöte rs förfogande för en 
ntfii rd till Skokloster. 

1 ngslnpen E ngene skall stii llus till chefen för sjöförsvars

departementet förfogande den 21 dennes för en fiird ti ll 
Ljusterö. 

Underlöjtnanten W. Dyrssen placeras från och med den 

l nii stkonunaude Augusti på Stockholms station. 

Chefen fur sjöl;arteverket skull i bö1jan af nllstkom

mande Ac;gusti företaga undersi.,kuingar med sjömät

ningsfartyget G. af J\:lint i CaJmar sund, för utrönande 

af, huru vid>t fartyg af 230 fots !Hngd och 18 fots djup

gc,eude kunna passera niimnda farvatten. 

« Kapten C. F. Ekerman beordras af resa till Carlsln·ona 

fö r undersökning och iordningstiillande af tiindstationer 

Y.id stora och vestra inloppen. 

« Ti ll stund för kommendörkapten IL Peyron och löjtnant 

N. Sundström att emottaga och bära de dem af konnu 

gen af Danmark tilldelade dekomtioner. 



Juli 24. 

« 
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Kanonbåten Alfhilcl skall m8d 50 man och nödigt befäl 
h·år; afdeluingen afgå till Guloka Sauclön för att bit.räda 
vid ol:i~kuing af skogseld. 
Kornmeudl>rkapL rn. m. Th. Clner erhåller tillständ att 
fi'åu och med den 30 dennes till och med den 14 ni\st· 
kommande Augusti beoöka Finland och Ryssland . 

« 26. Underllijtnanterna G. Dyrssen och H. G. L agc1·crautz 
skola forloHtla och underlöjtnaut C. E. Clff börja ny 
kurs vid Gymnastiolm Cenlml-lm;tilntet. 

" « Komm <m dören m .. m. B . O. StackelLerg skall under den 
tid kommendorkapten Th. Ulner åtnjut et· tjeustl ediglwt 
förestet chefskapet för und erofficerspersonalen vid Stock -
holms ;;tat.ion. 

« 2tl. Kanonbåten Carlsund ~kall merl 50 man utom egen be
sättning afgå till Sandön för att biträda Yid eldsläck-

« 

ningen. 
I srunmar;lmng med t'Ciregående ska11 kanonbitten Carl
sund efterhiim order för Alfbild hos lotsälderman i Da
larö, samt, niir elden är sHi<.:kt på Sr,ndön, i'tter Yiinrla till 
Stockholm. 

<< « Förste bataljonsHikaren vid kong!. tlottau K. Linroth 
beviljas ett års tjenstledighct från den 10 Augusti, att 
i egenskap af' Ljungbergsk slipendiat röretaga ve ten
skaplig studieresa i utlandet. 

" « Besättningslistan pil kanonbilten Carlsund ska11 tillsvidare 
minslms med en liijtnant eller underliijtuant. 

.- 29. Kalrnare och J\föres skarpsliyttekrtr, må mot ersiittning 
utbekomma 2000 skarpa remingtonpatroner från Hottans 

förråd. 
« 29. Kanonhålen Gunbild skall med mi nskad besi\ttning den 

8 Augusti ställas till chefens å kon·etlen Saga förfo
gande i och för kadetternas öfningar. 




