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K. Örlogsmannasällskapets 
högtids.dag 1878. 

Åm'iunelsetal *) 

Tider och åsigter föi·iim1ras, så att cle altaren in
för hvilka menniskan igå r knäföll , dem kullslår hon 
i dag. 

"Tidsandan" kallas uen väldige kraft, so m likt 
tidvattnets våg på oceanen, går fram och rycker oss 
med sig, stundom emot vår egen vi lja. Derför kan 
det ock inträffa, att en eller annan af de lagar, som 
under förflutna tider stiftades för detta s~illskaps verk
samhet, kan synas, ett senare slägte föråldrad, eller 
ej ledande till det mål, mot hviket menniskoanden nu 
för tiden synes företrädesvis riktad, och hvilh:et skulle 
kunna benämnas den praktiska nyttan , eller måhända 
hellre den ögonskenliga fördelen . 

Möjligen kunde under en såUan tillsanelens uom 
falla den af våra lagar , so m föreskrifver, att någ ra 
ögonblick skola i dag egnas åt minnet af de K. Ör
logsmanna-sällskapets ledamöter, som uneler året blif
vit samlade till sine fäd er. Ivlen det torde väl knap-

*) Af siillskapets sekreterare kaptenen nL nL A. Boockströru. 

23 
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past finnas någon menniska, Lvars lifsgcrning OJ mn e
b~ir ämne till nyttig lärdom för hennes likar, och nyt
tigt ~ir v~il ej det blott, hvars resultat är lika påtag
ligt, som uppfinnarens nyss igl ngsatta maskin; nedläg
ganuet af frökornet i jorden kan jn vara lika välgö
rande om blott elen blifvande frukten är god, fastän 
11\.nga år ligga emellan groning och skörcl. Visserligen 
str~icka sig ej våra blickar tillräckligt långt framåt 
för att urskilja, om det blir oss gifvet att skörda hvad 
vi utsått, men blotta möjligheten af det gollas fram
bringande torde viil berättiga det förberedande arbetet. 
Ingen vet hvad den kommande minuten mellför, men 
ej är detta något skäl för sparamle af de krafter, som 
finnas att gagna, fastän kanske fö rst kommande gene
rationer få skörda arbetets lön. 

Åldringen, som ser tillbaka på ett helt lifs verk
samhet, har mi\hända ~innu lång tid till sitt förfogande, 
då deremot den kraftige mannen ofta oförväntad t tr~if
fas af dödsbudet miclt ibland de str~ifvanden , som skulle 
fört till hans lifs mål, eller under de sysselsättningar, 
som blifvit honom bira; af ingen återfinnes här nere 
orclet till den lifvets gåta, som skulle innefatta svaret 
på frågan "Huru länge?'' 

Tillämpningen af den nyss nämnde af detta siill· 
skaps stadgar bjuder mig i dag att inför Eder M. H. 
söka t eckna bilden af Gustaf Erland Johan Norden~· 

f'alk, föJd den 29 Maj 183±, död den 12 Okt. 1878, 
detta sällskaps arbetamle lellamot. 

Den löftesrika bana, som så hast igt afbröts, blef 
alltför kort, för att lemna spår efter sig af utförde var
aktiga och ingripande hamllingar; men alla som kände 
honom v oro medvetne om Llen stora förmåga, som hos 
honom fans inneboende. 

-;q; -

En sna bb uppfatb1ing , ett ofta riLtigt onH1om e uti 
de stora frc'\gor, som sig emdlan dc.:lat meningam e inom 
v:h-t yrke, stor arbetsförm:0tga, och mycken titthet att 
uttrycka sig, si\viil i skrift som i tal; 2n vann tillgif
venhet för sitt y rke och sina kamrater voro hos ho
nom fram stående egenskaper. Det msprnn gliga och 
egendomliga uti hans framstiLllningssiitt, hans till följ e 
cleraf lifliga och fiingslanLle spdl.k iiro Yiil bekant:t för 
dem, som tist några af lwns nppsa tsc r, e.llc r fö r l1ern, 
som för w'lgra år sedan lyssn:1 <l e till honom p:\ detta 
rum. Rik prt egna t ankar, U.mu1e lt:1n från ingen, utan 
gaf hvad han egde, lmrudant det iin var. 

Denna egensi{ap - om elen nn anses såsom et t 
fel eller en förtj enst - förminskade måiliinllrt i någon 
m:'\ n varaktigheten af det intryck, som frarnka ll at3 af 
den gbnsancle formen och de Yex1am1e trtn btrnes miingcl. 
Äfven de, som ej Llelacle hans meningar , v~igntde ej 
att erkänna lifligheten uti hans fmmstiillning, s k ~irpan 
uti bevisningen, och det aldrig slappade nitet för fram
gången af de åsigter han ansåg rätta. 

En vaken blick för de förändringar, som nya ticler 
och omständigheter betinga inom vår marin, serdeles 
angående dess personal, var en af de orsaker, som 
stundom satte hans penna i rörelse. Utan att taga 
intryck af annat än verkliga skäl, framställle han sina 
tankar äfven då han kunde befara deras ogillande. ' Det synes ju ocbå vara en o af vislig nöcl vändig-
het att olika åsigter må få tillfälle att bryta sig emo.t 
hvarandra, på det ur denna meningarnos strid må fram
gå det rätta; det stora målet, sjövapnets förkofran till 
fäderneslandets gagn är ju ej omtvistadt. 1\'Ien då är 
äfven Nordenfalks egenskap, att fritt säga sin mening, 
och, så godt han kunde, för;;vara elen, viii:·d att skat· 
tas högt. 
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De vigtigare tilldragelserna af haJts lif Yoro föl

jande: 
Han blef kadett vid K. krigsakademien 1850, se

kundlöjtnant vid K. M:ts flotta 1855. Erhöll 1856 

tjenstledighet att å svenska eller norska ha ndelsfar

tyg idka in- och utrikes sjöfart, samt seglade derunder 

i 13 månader såsom styrman till Australien och Ost

indien. Efter några kommenderingar till sjöss genom

gick han 1860- 61 kurs vid gy mnastiska centralinsti

tutet. Blef 1863 befordrad till premi erlöj tnant, och 

hade nnder åren 1863-66 tjenstledighet att ingå i en

gelsk örlogstjenst , under hvilken tid han tj enstgjorde 

på flera engelska örlogsfartyg, bland annat på fregat

t en ''Aurora" under Sir L eopold lYI'Clintock's befäl, 

under sjöresor till Vestindien och Medel ha f vet. 1866 

bl e f han befordrad till k a p ten vid k fl ot tan. Från 

18G9 till December 187 4 var han chef för Tjusts 

båtsmanskompani. Åt båtsmansinstitutionen egnade 

han ett lifl igt intresse, och var serdeles hemmastadd 

dermed. 
1871 var han chef på kanonbåten "Gunbild" och 

1874 på "Alfhild". Sekond var han 1872 på monitom 

"J oh n Ericson" och 1876 - 77 på korve tten "Gefle" un

der dess expedition till sötlra Afrika och lYi adagaskar. 

Från 1875 var han adjutant i Chefens för flottans mi· 

litärpersonal stabsexpedition. 

1871 blef han utnämnd till riddare af K. Norska 

St. 01af;;orclen, och 1873 ledamot a f K. Örlogsmanna

sällskapet, hvarest han fö ljamle år var föredragamle 

6:e vetenskapsklassen. 

Han sörj e;; af enka, moder och syskon. 

F ör en liten flotta som vår, mecl ett ringa antal 

officerare, blir det tomrum alltid svårt at t fylla, som 

uppstår då af döden bortryckes någon af dem, hvilka 
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med varmt int resse för vapnet, egnat sin tid icke alle 

nast åt den dagliga tj enstens fordringar, utan äfven 

medhunnit att derutöfver arbeta för dess bästa. En 

sidan man var Nordenfalk och hans minne skall eJ 

snart fö rsvinna ur vänners och kamraters hj ertan. 
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T a l 
,·id nedläggandet af onlförandes1•apet på Ii. Örlogs
mannasällsl•apets högtidsdag den 15 NoYemiJer 1878.*) 

Tio år hafva förfluti t sedan Ni mina herrar för 
första gången anförtrodde mig det heclrande uppdra
get att föra ordet inom L1 etta siillskap. Ett decen
nium är ju visserligen icke någon särdel es lång tids
J'ynH.1, men den li:an dock anses tilhiickligt lång, för 
att t, jena som en jemförelseperiod i afseende på till
st åndet inom sjövapnct; och då jag nu står i begrepp 
att fö r alltid n ec1l~igga on1föram1eskapet inom K Ör
logsrnannasiillsh:apet, som har till sin uppgift att be
främja allt hvacl som rörer detta vapen, må det till
låtas mig att, inom det begr~insade utrymmet af ett 
afskedsord, fram ställa en kortfattad r ecapitulation af 
hvacl miiddigast förefallit inom sjövapnet under åren 
1868-1878. 

:Framtiden hörer ungdomen till! 
:Minnet är ålden1omens tröst! 

Den gamla svenska flottan s 2:ne egentl iga strids
fartygs-typer linieskepp<'n och rodelkanon båtarne v oro 
utdö mda. Bef~ilspersonalen hade genom den år 1866 
genomförda r eorganisation en blifvit betydligen förmin
skad och förde lad på 2:ne sl~:iljda kårer , kongl. flottan, 
afsedel för det yttre sjöförsvaret och kongl. sbrgårcls
ar tilleriet afsedt fö r det inre eller kustförsvaret. Stör
sta delen af de ~il dr e in di videm a inom de högre gr a-

*) Af vi~e - amiralen, kommendören m. m C. A. Sundin. 

- 36 1 -

dcrna af officers- ocb um1erofficerskårem a voro förflyt
t ade från den aktiva staten in på nybildade reser v
och indragnings-stater, hvarigenom de högre graclema 
inom de båda nvbildade sk iljda kårern a hade blifvit 
fyllda med jemfö~· elsevis yngre im1ivic1er. Årsanslaget 
till 'Personalens öfni ng ar hade redan år 1863 blifvit 
förhöjd t fri'm 427,500 h. till 630,000 kr. JH~mligen från 
360,000 statsanslag och 67,500 från handels- och sjö
farti:lfoml en till 480,000 statsanslag och 150,000 från 
hal'tdels- och sjöfartsfonclen; och då nu de å reserv
och indragningsstaterna pl acerade officerare- och un
der officerare icke vidare kommenderades till sjös, Ul1P
stoc1 fö r el en alztiva personalen vida oftare tillfällen 
till tjenstentöfning på det egentliga området eller på 
sjön, än fallet varit tillförne alltsedan flottorna sam
manslogos år 1824. Såväl dessa omständigheter, som 
äfven den att ett starlzt förtro emle uppstått till den 
fa rtygstyp, hvilken under senaste amerikanska kriget 
hade blifvit konstruerad af vår frejdade landsman kap
t en J olm Ericson, och h vilken fartygstyp, förbättrad 
och Himpall efter tidens fon1ringar , hade blifvit för
sökt och antagen i Sverige, ing<Lfvo y rkesmännen och 
sjövapnets v~inner förhoppningar om en snar och kraf
tig utveckling af detta vapen. 

Snart skulle det dock visa sig att den grundsats, 
so m uppstälcles för sär::;kilj andet af personalen i 2:ne kå
rer elen nem l. om "arbetets förd elning", fastän i allmän
he~ riktig, dock icke kunde i sin fullhet tillämpas på sjö
vapnets bef~il s-personal. E n sådan arbetets fördelning, 
som den att ena kåren skulle uteslutande egna sig åt 
handhafvatide t af de smärre fö r den inre skärgårelen af
sedda krigsr edskap en, under det att den andra kåren ute
slutande skulle anv~inclas på sjögående fartygen, på sam
ma g:lng som officers~imnena till sh:ärgånlsar tilleriet 
uppfostrades tillsammans med landtkadetterna på Carl-
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berg och flotta ns officersämnen i en s~irs kild sjökrigs
~ko l a, skull e nemlig .:m :'t ena sidan snar t :'\stadh:omma 
undertigsenh et i praHisk sjömann aduglighet hos den 
del af ~ brgilnl sart ill eri ets befäl, so m icke förut fc'ttt 
deltaga i cifningame t ill sj ös Hn cler den tid elit alla 
sj ijvapnets oif1c.:rare fingo sin andel af dessa öfningar. 
Samm a underliigsenhet visade sig ock hos det åt skär
gfmlsa r t illeriet t illdelade un ele rbefäl och manskap. Å 
andra siuan salmade störsb Lldcn af flo t tans befäl 
t il lf: ill e att liira Linna cle inre fanattucn på våra eo·na . ö 

kuster oclt förblcfvo friimm ande fö r de anonlnin o-ar och 
ö 

öfningar , som fö r fiirsvaret af de vigt igaste positioner 
irw m sbirgånlen företogos. Dft nu 11-iirtill kom at t 
den nrk liga krig "materiel, som kunde med de bevil
jade <m~dags rn e dlen anskafFas, in sk r~inkte sig t ill några 
stör re . och mi ndre moni torer, n{Igra opam;rade kanon
håta r sam t ett par \ifningsfartyg, och då dessa fartygs 
behöriga hamlhafvande fordrade hufv udsakligen samma 
Pgenskaper hos befälet , mås te t aukame snart åter 
viincla sig till en sam manslagning af de begge skiljda 
kårerna. Il edan å r 1871 beslö t Riksdagen också a t t 
i en underdånig skrifvelse hos K . JH:t anhålla att, i 
sammanhang nrell väckt fråga om indragningar inom 
sjöförsva rets befäl spersonal och manskap, K. 1\I:t täck
t es t aga under ompröfnin g huruvida icke en fö rening 
af sjöförsvarets be g ge kårer läm pligen mfttte kunna 
ega ru m. Sedan en komitu sam ma ii r blifvit nedsatt 
och dennes majoritet tillstyrkt sam manslagningen, afHit 
K M:t till 1873 års r iksdag fön;lag härom; medel h~ir 
till anvisades också af samma riksdag. 

I sammanhang med den år 1873 verkst~Llda nya 
organisationen, men likväl 2:ne år senare, tillämpades 
äfven teorien om "arbetets fördelning" på Befälh afvare
skapet öfver flottans stationer. Stationsbefälhafvarebe
fattningarne upphäfdes; stationerna fördelades l 2:n~ 
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delar , depoten och varfvet , hvilka hvardera erhöllo 
sin af l1 varan<lra oberoend e chef. En del af de sta
tionsbefäl bafvam e förut åliggande skyldigheter \ifver
fly t tades på en "Chef fö r flottans miliUirpersonal", som 
skull e yara boende i Stockholrn och jemväl öfvertaga 
en del af Chefens för sjöfö rsvardepar tementet s förra 
åligganden. Depoten:J chef ben~imndes ":Militärchef" 
och fi ck till underly damle: en Chef för stationens sjö
t rupper , t illil\a chef för stationens underbefälsskolor 
och fö r exercissl< olan , en Chef för stationens underoffi
cerspersonal, t illika ordförande i förval tningsdirektio
nen, hvilken skulle ombesörja upphandlingar af pro
viant, beklädnads- och sjukvårdspersedlar m. m.; samt 
en Chef fö r sl~: eppsgossekåren. 

R eglementet för sty relsen och ekonomien vid K . 
:M:ts flotta af år 1836 hade, under loppet af de 30 år 
detsamm a varit gällande, undergått fl era detaljförän
dringar och behöfde i följd af de inom sjövapnet in
trädda för~indrade f\irhållanclen, att omarbetas. Redan 
å r 1866 nedsattes en ko mi t e af fackmän och icke fack
miin för att utarbeta förslag till ett nytt ekonomi
reglemente. :Mycket olika meningar yppade sig inom 
denna komite. Majoriteten uppstäide väsendtligen för
än drade g runder för styrelseverket vid stationerna 
mot dem på hvilka 1836 års reglemente hvilade. Fler
talet af komitens ledamöter voro doc.k reservanter, 
fastiin sinsemellan af skiljda åsigter , och ville att dessa 
sednare grunder lmfvudsakligen skulle bibehållas för 
det ny a r eglementet. Följden häraf blef ock den att 
2:ne Yäsendtligen olika förslag förelåga såsom produkt 
af komitens ett och ett halfåriga arbet en. 

Såväl inom förvaltningen af sjöärendena som vid 
stationerna, hvilka myndigb eter hade att öfver komi
teens förslager afgifva underdåniga y ttranden, visade 
sig jemväl betydligt skiljaktiga åsigter rörande sjelfva 
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grunderna för stationernas styrelse och förvaltning, 
dock ogillades i allmänhet kornite-majoritetens försla
ger. Först i Juli år 1872 blef ett nytt ekonomiregle
mente, hufvudsakligen utgörande en omarbetning af 
1836 års reglemente, af K. M:t anbefaldt till efterlef
nad tillsvillare och på försök. lVIen detta reglemente 
hade icke länge bestånd. Ett nytt "reglemente för 
flottan", innefattande såväl organisation, styrelse vid 
stationerna som sjötjenstgöringen utkom redan innan 
1872 ~rs reglemente hunnit att tillräckligt försökas. 
Tillämpningen af dessa nya reglementen tog sin bör
jan delvis redan i Oktober 1875, men i sin helhet från 
1876 års början. 

De förändrade grunller för aflöningen, hvilka af 
1876 års riksdag antogos och tillämpacles för såväl 
befäl och underbefäl som för manskapet vid flottan, 
äfvensom en mängd redan då nöcligbefunna och anbe
falda föränclringar, gjorde emellertid en omarbetning 
af reglementena redan följande året behöflig, och för 
detta ändamål nedsattes återigen en komite, hvilken 
sammanträdde i Stockholm hösten 1877. Arbetena 
inom denna komite fortgingo derstädes intill våren 
1878, fortsattes sedermera i Carlskrona innevarande 
höst någon tid, samt lära åter komma att upptagas i 
vinter i hufvudstaclen. 

Flott.ans ekonomisim öfverstyrelse eller den till
förene så kallade "förvaltningen af sjöärendena '', h vars 
ombildning länge utgjort förem:U för styrelsens och 
komiteers behandling och riksdagsförhandlingar, för
ändrades slutligen år 1877 sålunda att detta embets
verk upphörde att vara ett af rikets kollegier och er
sattes af en marinförvaltning som innefattar tre afdel
ningar, nemligen en militärafdelning, en ingeniörafdel
ning och en civilafdelning, hvardera afdelningen med 
sin chef, hvarjemte chefen för flottans militärpersonal 
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eger säte och stämma i förvaltningen då mål af mili
tiirisldeknisk natur uer förekomma till behandling. 
Någon chef för embetsverket i sin helbet finnes icke, 
men chefen för militiirafdelningen förerordet vicl pleni
sammanträdena, hvartill chefema i afdelningarne kunna 
hänskjnb de aldra fle sta målen, om Je så för godt 
finna. Erfaren h eten under den ]w r ta tid den nya or
ganisationen egt bestånd svnes redan hafva ådao-alagt 

~ "' tJ 

bristen af en sammanhållande hand, likasom fördelen 
för att icke siiga nödvändigheten af de aldra flesta 
målens afgorancle i gemensamma sammantriiden, hva
dan ock ärendenas behandling sker hufvm1sakligen på 
samma sätt som förut, dock med elen skilnad att ge
nom byrå-indelningen och den vid hvarje byrå anstäl
da större underlydande personalen, målen inom byrå
erna lmnna pR ett fullständigare sätt beredas än då 
denna beredning ålåg föredraganden ensam. De stör
sta och vigtigaste ärem1ens första utredning sker dock 
nu som tillförne vid stationerna. 

Vi se sålunda att uneler loppet af de sistförflutna 
tio åren ett oafbrutet reorganisations-arbete pågått, 
hvilket dock icke ännu ledt till ett tillfredsställande 
resultat. 

.Mån_ne det egentliga skälet härtill icke skulle kun- -
na sökas i den omständigheten att man velat helt och 
bållet bortkasta de gamla grunder hvarpå flottans sty
r else h vilat, grunder, h vilka umler en lång följd af år 
blifvit pröfvade af erfarenheten och kunna så att säga 
ur densamma hafva uppvuxit, för att försöka nya 
opröfvade. De under de sednaste åren dagligen fram
träclaude ryckningarne inom stationernas nya maktom
råden gifva åtminstone stöd för denna uppfattning. 

lVIen om alltså erkännas måste att det under hela 
tidsperioden fortgående organisatoriska arbetet icke 
fört till det eftersträfvade målet, reda och enkelhet, 
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följer deraf icke att ju ej åtskilligt åstadkommits, som 
fört sjövapnet i sin helhet framåt. 

I detta hänseende må vi först erinra oos sjöoffi
cer-utbildningens ordnande, ltvilken hos oss torde vara 
jemngod med hvilken annan nations som helst. Kom
mer så rekryt-undervisningens införande, hvilk en, i 
förening med manskapets klass-indelning, skeppsgosse
kårens tillökning och förbättrade undervisning, kan 
sägas hafva gjort det vi numera, i militäriskt hänse
ende, ega ett s~inleles god t bemanningssystem för vårt 
sjöförsvar, hvilket svårligen torde kunna till fullo er
sättas genom utsträckning af den allmänna värnpligten 
och dess tillämpning på sjövapnet. Den jemförelsevis 
betydliga tillökningen af öfningsanslaget, som år 1863 
beviljades, har ock visat sina goda frukter och möj
liggjort ett ordnande af öfningarne så att dessa kunna 
anses ännu någorlunda motsvara behofvet. 

Se vi vidare på sjökrigsmaterielens till växt under 
sista decenniet, så kan icke förnekas att, -i j emförelse 
med de föregående decenniema under hela årlmnclra
det, denna tillväxt varit ganska bety dlig. År 1868 
egde vi färdigbyggda: 

2 monitorer, 1 pansarbåt; under nybyggnad voro: 
l monitor, 1 pansarbåt och en ångkorvett. Af de äldre 
fartyg<'n voro följ ande i tj enstbal't stånd, neml. ång
skeppet Stock holm, ångfregatten Vanadis, ångkorvet
terna Gefle, Thor och Valkyrian, tio kanonångslupar 
samt segelkorvetterna Norrköping, Josephine, Chapman 
och Lagerbj elke. 

År 1878 rälmar flottan i tjenstbart stånd: 
4 monitorer, 10 pansarbåtar, 1 minfartyg, 5 opans

rade kanonbåtar (af Biendas cert) förutom 3:ne elylika 
under nybyggnad, 10 äldre kanonångslupar samt öf
ningsfartygen ångskeppet Stockholm, ångfregatten Va
nadis, ångkorvetterna Saga, Balder, Gefle, Thor och 
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Valkyrian samt segelkorvetterna Norrköping, Eugenie 
och Lag0rbjelke. Större delen af dessa fartyg äro 
för sedde meLl reffiade kanoner, hvilka helt och hållet 
salmaeles på de ofvan uppritlmade år 1868 befintliga 
fartygen. 

Minvitsendet har ock uneler denna t idsperiod hos 
oss utvecldats i den mån uppfinningarne lemnat någor
lunda tillförlitliga och godkända resul tat. Sålunda 
hafva blifvit anskaffade fa sta minor för försvaret af 
Stockholms shiirgånl; 20 st. \Vhiteheacls sjelfgåencle 
torpedos: åtskilliga Harvey's släp-minor, likasom fasta 
minor för försvaret af inloppet till Carlskrona äro 
uneler arbete. 2 st. smitrre minbåtar äro nybyggda 
6 unller byggnad och G af öfning6fartygen försedd~ 
med ångbarkasser, hvilka alla jemte varfvens smärre 
ångslupar, dels tiro och dels hålla på att apteras för 
stångminors bflgagnande. 

Hvad slutligen etablisementerna angå, hafva dessa 
undergått viisendtliga förbättringar: 

På Carlskrona varf hafva verkstäder för jornfar
tygs-byggnad och reparerande blifvit nybyggda ; ny 
lyftkran af jern uppsatt; nya pumpmaskiner anskaffade 
till såväl ny a, som gamla dockorna; jermägs-spår del
vis nedl agda; gamla darkan förlängd och utvidgad på 
breelden i botten; nya virkesskjul uppförda samt fl era 
af förrådshusen r eparerade och ominredcla. 

På Stockholms varf hafva j emv~a verkstäder för 
jornfartygs byggnad och reparerande blifvit anordnade 
i förut befintliga byggm,cler; ny ly ft kran af jern upp
satt; l'n docka nybyggd; minverkstä.der och minförråds
rum inrättade; j ern vägsspår del vis utlagda sam t en 
stor del af förrådshusen ombyggda eller reparerade. 

På stationerna utom varfvens områden hafva upp
förts följande byggnader, nemligen i Stockholm, på 
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Skeppsholm en : en ny sjökr igsskola; ett ny tt sjöh:ar te
arkiv; ny kasem för Mtsm~in , genom förändring af 
2:ne förut af armeförvaltningen begagnade magasins
byggnader; nya uthus t ill boställshigenhetem e; lwar
jemte vatten- och gasledningar t ill Skeppsholmen blif
vit utförda m. m. 

i Carlskrona: f. d. b ef~ilh afvancle amiral ens kansli 
r epareraclt och ominredt till embetslokaler för krigs
rätten, för Chefen för sjötrupperna samt for uneler befäls
skolorna; ett nytt exercishus och i sammanhang der
med kaserngården ordna(l och planerad; gamla sjömi
lis- och varfskontorsbyggnaden reparerad och ominredd 
till embetslokaler fö r Öfverkommendant, JVIilitiirchet, 
Chef för underofficerskåren, för val tningsdirektionen, rä
kenskapskontoret och flottans kassa ; Lyckeby kron o .. 
qvarn ombygd och i sammanhang dermed vattenupp
fordringsverk anlagdt ±ör Vi1ttenledningen derifrån till 
Carlskrona; samt grunden lagll till en ny kasern- oc h 
skolbyggnad för skeppsgossar , fö r hvilka ock kök och 
matsalar blifvit a11skaffade genom tillbyggnad af gamla 
kok huset. 

Åtskilligt skulle visserligen kunna tilläggas, men 
det anförda synes mig vara nog för att lemna en öf
verblick på hvad som märkligast tilldragit sig inom 
sjövapnet under den omhanlllade tidsperioden i ock for 
ett opartiskt bedömande af tillståndet nn mot for 10 
år tillbaka, och endast detta har varit min afsigt med 
dessa ord . 

. Nu återstår mig blott att till Eder mini1 herrar 
frambära min uppriktiga tacksägelse for Edert lång
variga förtro ende, för Edert aldrig bri stande öfver
seende. Varen förvissade lierom att, fastän hädanef
ter icke mera verksam inom detta sällskap, dess fort-
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varande framgång städse skall utgöra min högsta ön· 
skan. lVIåtte det nit och uet intresse för sjövapnets 
utbilLlning och förkofran, som alltid u tgjort sällskaps
meLllemmarnes förnämsta och betydelsefullaste egen
skaper, aldrig slappas inom svenska flottan. 
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Svar till ordföranden 
rid nedliiggandet af presitlit~t i K Örlogsmanna

siillslwpet den 15 Novemuer 1878. *) 

H err Amiral! 
Då. en gång historien om vårt sjövapens pilnytt

födelse skall skrifvas, kommet· utan tvifvel det nu för
flutna tiotal af år att deruti intaga ett betydelsefullt 
rum. Derom vittnar ej blott mängden, utan äfven den 
ingripande beskaffenheten af cle förämhingar, som nn- · 
der dessa år blifvit utförde eller påbörjade. 

K. Örlogsmannasällskapet skattar högt den förde
len att uneler denna meningsbrytningarnes tid dess öf
verläggningar kunnat föras under Eder kraftiga och 
städse för vapnets och detta siillskaps sanna välgång 
nitälskande ledning. 

Sjömannens, ja hela vårt folks, skaplynne är ju 
sådant, att det vördar och aktar det oru, som vittnar 
om sjelfständighet och kraft, fastän det ej vill böja 
sig för egenviljans ombytlighet eller svaghetens . hug
skott. 

Den långa tid, under b.vilken Ni, Herr Amiral, 
har egnat rika krafter åt uetta sällskap, berättigar 
utan tvifvel till befrielse ifrån ett uppdrag, so m ej 
kan annat än taga tid och omtanke i ansprS.k, .- men 
K . Örlogsmannasällskapet har ock under denna ticl 
lärt att värdera Edert nit och intresse för dess ända
mål, samt kan derför endast med djup saknacl erfara 

~' ) Af sekreteraren, kaptenen m. m. A. Breckslröm. 

- '3()1-

Edert fasta beslut att ej litertaga ordförandeskapet. 
Det är också med fullt medvetande om den förlust 
sällskapet bärigenom liuer, samt under förhoppning att 
ä f ven framdeles få lyssna till framställningen af Edra, 
på mångårig erfarenhet grundade, åsigter, som K. Ör
logsmannasällskapet, då Ni i dag för sista gången 
nedlägger klubban, af fllllt hj erta tillropar Eder sitt 
"Tack för god valet!" 

24 
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Årsberättelse 
nf n. Örlogsmannasiillsl.:apets onlningsman. *) 

Uppliist i\ hiigtids(b gen den 15 J\'oYember 1878. 

I enli o·h8t med K. Ödogsmannasällskapets stadgar, o 

åligger det onlningsma:nnen att redogöra för sällska-
pets verksamhet under förflutna året. Men då jag, till
följe af ],ommendering t ill Stockholm , blott varit i till
fälle att närvara vid ett par af årets sammanträden, 
kan denna be6ittelse ej blifva ann at ~in en kort r esume 
af förham1lingarne. 

Vid de sammant6iden som under året egt rum 
hafva fl era värdefulla och sakrika föredrag hållits, äf
vensom åtskilliga förslag blifvit väcHa, hvariblan cl må 
nämnas ett af ledamoten Bmckström angående s. k. 

krigsspels utförande och dertill behöRiga kartor. Me el 
anledning af detta förs lag hade skri fvelse afgått till 
chefen för K . sjöförsval'(l epartementet med begäran om 
sådana kartors erhållande if1·ån K. sjökarteverket. 
Denna beg[iran har i så måtto bl ifvit bifallen, att Nådig 
tillåtelse utverkats för sällskapet att kostnadsfritt er

hålla ett ställ af öfver rikets ve.3tra knst utg ifna spe
cialer i skala 1: 50,000, äfvensom , att genom K. sjö
karteverkets försorg skulle utarbetas och t ill slillska
pet utlern nas en stridsplan i skalan l: 10,000 öfver 
trakten vester om Göteborg, hvilken striJsplan nu är 
hitkommen. 

·:t>) Kom mendörkap tenen af l :a kl. rid d. m. m. A. Fischerst rö m. 
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Tidskriftens utgifvancle har under året -fortgått 

efter samma plan och i lika omfång, som under sist
lidna är, och har till redaktören af densamma utgått 
lika arvode som föregående år. 

Det åt vissa komiterade under den 7 N o vember 
sistlidne år lemnade uppdrag att, på grund af sällska
pets ekonomiska ställning och för utvidgancle af dess 
verksamhet, inkomma med förslag öfver erforderliga 
medel-tillgångar, har blifvit fullgjord t och blef med an
ledning deraf en underdånig skrifvelse till K. M:t af
låten med begäran om statsanslagets höjande ifrån dess 
nuvarande belopp 1,500 till 3,000 kr. Till svar härå 

har chefen för K. sjöförsvardepartementet, i skrifvelse 

af den l Februari d. å., meddelat att sällskapet blifvit 
befriadt från skyldigheten att utgifva det "Tidskrift i 
sjöväsendet" periodvis åtfölj ande författningshäfte samt 
att sällskapet erhållit ett understöd för en gång af 
500 kronor. 

De komiterade som haft i uppdrag att utarbeta 
en handbok för korporaler och manskap hafva ·aetta 
sitt uppdrag fullgjort. 

Uneler årets lopp har 
åt 4 ledamöter . blifvit uppdraget att uppgöra för

slag m. m. till föredrags ordnande och hållande i vissa 

yrkesämnen för stationens officerare. 
5 ledamöter hafva blifvit utsedde att utreda och 

behandla den inom sällskapet väckta frågan: "På hvad 
sätt skulle vår handelsmarin kunna användas i hän

delse af krig och hvilka anordningar behöfva i förväg 

härfö r vidtagas". 
Ifrån varfschefen i Stockholm hade ankommit skrif

velse med begära1r om förslag pi 22 namn å svenska 
sjöhjeltar eller eljest utmärkta män, hvilka tillhört 
sjövapnet och gjort sig företrädesvis förtjente af fo

sterlandets hågkomst och hvilka n1mn äeo afseil1. att 
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anbringas å den under byggnad varande nya lokalen 
för K. sjökrigsskolan å Skeppsholmen. Med anledning 
häraf har åt en komite af 3 ledamöter blifvit uppdra
get att inkomma med förslag å dessa namn, hvaraf 
14 skulle uppsättas i den ordning K. Örlogsmannasäll
skapet ansett dem böra förekomma. Detta uppdrag 
har blifvit fullgjordt och finnes förteckningen å dessa 
namn bland sällskapets handlingar. 

Till sällskapet har förutom sedvanliga tidskrifter, 
bulletiner och årsberättelser äfven följande gåfvor blif
vit öfverlemnade, neml.: 

Från ledarnoten C. af T1·ollc: 
a) La Guerre d'Escadre et la guerre de Cötes par 

P. Dislere. Paris 1876. 
b) Nouvelle Navigation Astronomique, TlH~orie, 

par M. Villarceau, Paris 1877. 
c) d:o d:o Pratique, par M. A-ved de Magnac, Pa

ns 1877. 

Från ledamoten G. af Trolle: 
Parliamentary papers rörande engelska marinen 

åren 1874 och 1875. 
Från militärattacheen i Wien, grefve Frölich: 
a) ((Die JYiarine:( af Rudolf Brommy och Heinrich 

v. Littrow, 3:e omarbetade upplagan af Ferdinand v. 
Kronenfels. 

b) Die Feldgeschiitze in Schweden. 

F1·ån kousul Cöste1-.· 
Transaction of the Institution of Architects. 

Bland sällskapets ledamöter hafva följande förän
dringar egt rum: 

Med döden är afgången: 
arbetande ledamot ............. l. 
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Tillkomne äro: 
hedersledamot. . . . . . . . . . . . . ... l 
arbetande ledamöter . . . . . . . . . . 4 
korresponderande ledamot ...... l 

och är för n~trvarande antalet af arbetande ledamö
ter 50. 
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Arsberättelse 
af före d rnganden i l :a vetenskapsidassen 

('l'al;:tik m. m.)*) 

UpplUst vid K. Örlogfrnam,aslillEbpets biigtidfd~g den 15 Nov. 1878 

De drakar, som bmo sjökonungarna, våra ättef}i
der till seger eller död, gingo trotsigt sin ovän under 
ögonen, och anfålllo honom gerna st~if emot stäf. Fram
stammen var ock den del af fartyget, hvarest och om 
hvars besittning den egentliga kampen stod, och stam
bon den förhandskämpe, som inledde handgemänget. 
I all synnerhet gälde detta höfdingaskeppet, som, om
gifvet af sina underlydande, på ömse sidor till det
samma fastsurrade fartyg, sköt så mycket framom 
dessa, att det bildade hela fylkesordningens mot fien
den vettande spets. Dess framstam blef så hela flot
tans. Här reste sig höfdingens märke i kretsen af de 
båldaste kämparna. Här var stridens tyngdpunkt be
lägen; och }{ring denna punkt svänglle, i takt med 
svärden, afgörandets vlig, som, ännu dröjande att fälla 
utslaget, tveksamt än höjde sig än sänktes, alltefter
som huggen vexelvis föllo tyngst på ena eller andra 
sidan. Mången ärrig kämpe lyktade här sin hjelte
bana, mången yngling började sin; och det blod, som 
från framstammens cHick göt sina roser i hafvet, blef 
barden en gifvande källa till saga och sång. 

·'*) Kommendören i kongl. flottan, ridd. m. m. frib. B . O. stac
kelberg 
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Visst låg der i vikingalynnets art en benägenhet 
att gå bröstg~inges tillviiga; dock tonle man i denna 
omständighet icke böra söll::a grunden till fornno rdens 
sjötaktik. Våra förfäder voro nog så smidiga och för
slagna som vi, och försmitalle ingalnm1a att, då till
niile dertill yppade sig, smyga sig på sin fiende, ful' 
att öfverrumpla den oberedde. Dcrutinnan öfverens
sUimde deras uppfattning förunderligt väl med nuti
dens, deras arftagares, att de ansågo både lofligt och 
ärorikt hvarje krigslistens konstgrepp, som var egnadt 
att bereda fieDden otird. och alltså att främja deras 
egen fö rdel. Sagoma och krigshistorien lemna b~rom 
ojiifaHigt vittnesbörd. Men dåförtiden, likasom i våra 
dagar, måste stridssättet rätta sig efter de vapen, med 
hvilka och mot hvilka man hade att strida, och hvil
kas beskaffenhet stäcl::;e varit, ~ir och förblifver bestäm
mande för r~itta anv~inclandet af dem, öfver hvilka 
man har att förfoga, dessa må nu i och för sig sjelfva 
vara mera eller mindre viil llimpade efter sitt iindami\1. 

De hån1hänclte gamle, hvilka voro med innan kru
tet fanns opp, hade intet annat val tin att kämpa på 
nära håll. Kastspjut och pil flögo vtLl knappast en 
skepp&längd, huru styfva ~n arm och båge voro, och 
svärdet och yxan, hvilka med r~itta aktades såsom 
vida verksammare vapm1, tillmätte ~in kortare strids
afstånd. Ombordläggning och ~intring vorq alltså två 
inledande taktiska steg, h vilka n ö el vämligt måste före
gå elen egentliga slagtningen. Vid utförandet af om
bordläggningen låg emellertid ingenting närmare till, 
iin att ramma sin motståndare mecl framstammen, hvil
ket anfallssätt, oberäknadt att detsamma i sig sjelft 
var det naturligaste, enklaste och genaste, på samma 
gång som det encla vid h vilket farten öfver stäf kunde 
fullt tillgodogöras, och manöverfärdigheten bibehållas 
till det sistct, tillika medförde den stora fördel, att 



- 368-

:fienden träffades med den del af skeppet, hvilken re· 
dan på grund af bygnadens form var dess starkaste 
och derföre egnadatt vid sammanstötningen tillfoga den 
angripne största möjliga skada, med minsta möjliga 
äfventyr för angriparen, som dessutom nu i det läng· 
sta kunde obehindradt begagna årorna. Dertill kom 
#ven, att framstammen reste sig högre än relingen 
midskep ps, och att det vid äntringen var fördelaktigare 
att få anfalla från en högre belägen punkt än från en 
lligre. Att nå dessa fördelar var emellertid lika an· 
geläget för den ene som för den andre. Eftersträf
vandet blef också ömsesidigt, och sedan tankarna väl 
mötts, följde snart mötet i handling. Så sattes hårdt 
emot hårdt, och framstam drabbade mot framstam. 

I ett senare tidsskede, och allteftersom, i bredd 
med framstegen i andra riktningar, sjöfarten vidgade 
området för sin verksamhet, växte äfven anspråken på 
skeppsbyggerikonstens utveckling. De längre färderna 
öfver oceanen, kräfde större och starkare fartyg än de 
jemförelsevis kortare resor och trängre vattenområden, 
till hvilka sjöfarten dittills i allmiinhet inskränkt sig. 
De framdrifningsmedel, hvilka förut ansetts tillräck
liga, voro det icke vidare; segelytan måste ökas, tak-

lingen stärims och förbättras, likasom ock fartygets 
utrustning till alla öfriga delar behöfde bättre och 
fullständigare förses än tillförne. Kanhända likviii att 
den allra mäktigaste driffjedern till skeppsbygnadskon
stens framsteg och fartygens snabba tillväxt så i stor
lek som egenskaper, vore att söka, mindre i sjöfar
tens tilltagande utsträckning, än i den omständigheten, 
att krigss keppen numera bestyckades med kanoner. 
De små farkosterna hade redan århundraden förut be
seglat stora haf, och dervid visat sig ganska väl kunna 
trotsa vind och sjö; men att föra kanoner i striden, 
eller att motstå kulornas våld, dertill voro de alltför 
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bräckliga. Fördenskuld måste bärigheten ökas och 
sidorna timras starkare, hvarjemte det blefnödvändigt 
att åt bygnaden i sin helhet gifva en efter de ändrade 
förhållandena och nya anspråken bättre lämpad form. 
lVIen orsakerna till omdaningen måtte hafva varit hvil
ka som helst , följderna blefvo de~amma. Åran, det 
enda forntida framdrifningsmecllet under sjöstriden, ut
trängdes af seglet, och skeppets manöver blef helt och 
hållet beroende af vinden. Tack vare kanonerna, kunde 
drabbningen både inledas och afgöras på afstånd, hva
dan äntring och handgemäng, om iin framgent icke 
sällan förekommande, likväl icke längre voro hufvud· 
sak eller nödvändiga, för att man skulle kunna slå 
sin motståndare och bemäktiga sig hans skepp. I mot
sats mot förhållandet fordom, var det numera fördel
aktigast att vända bredsidan mot fienden, och för att 
icke äfventyra att blifva beskjuten långskepps, borde 
man sorgfälligt undvika att vända stäfven mot den 
fiendtliga bredsidans samlade eld. Nu, likasom alltid, 
måste stridssättet rätta sig efter vapnets beskaffenhet; 
och utgående från den ändrade sjökrigsmateriel, som 
från denna tid gjorde sig gällande, fortskred så små
ningom, med ett nytt steg framåt för hvarje nyför
viirfvad krigserfarenhet, den sjötaktik, den lära i prak
tisk sjödrabbningskonst, som, efter hand. utvecklad un· 
der århundradenas lopp, men alltj emt bibehållande de 
ursprungliga hufvuddragen, ändatill senaste tid troget 
tjenat all verldens flottor och deras förare till rätte
snöre och allmän lag. 

Denna lagbok var väl blefven gammal, men akta
des icke mindre för det. Hon var en gammal vän, en 
pröfvad rådgifvarinna, på hvilkens orcl man kunde 
lita, och hvilkens anvisningar och bucl, grundade på 
den rika erfarenheten från hundrade striders segrar 
och nederlag, alla buro pdigel af den mognade vishe-
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tens lugna klarhet. Inföll så det m~irkliga .skede, då 
ångkraften, som under tiden hunnit myndighetsåldern, 
gjorde anspråk på att få fullgöra sin värnepligt oeh 
sökte anställning vid sjövapnet. Det var en begåfvad 
yngling, medgaf man, men ett oroligt hnfvud, fullt af 
hugskott och förfli.1gua iueer. I hela hans skaplynne 
och uppträdande låg dessutom någonting demokratiskt, 
en viss oben~igenhet mot den häfdvnnna dansen efter 
skepparpipa, ett omissk~inneligt trots mot den rudande 
vinden, hvilket allt väckte oro inom den väl discipli
nerade örlogsmannen . och sårade allas ldinslor, från 
och med chefens, ändatill och med den yngste skepps-
gossens. U ud er si\ dana förhållanden föll det si o- helt c b 

naturligt, att den ny komne icke skulle hafva att glädja 
sig åt ett så synnerligen vänligt mottagamle. 11 Må 
han söka sin lycka på passagerarefartyg eller lastdra
gare; uer kan han möjligen göra nytta (i - hette det
"för örlogstjensten passar han alls icke/(. l\Ien stark 
och ihärdig som han var, lät han icke afvisa sig, och 
meu framtiden för sig, hade han lätt att bära stun
dens afvoghet. Han visste att hans dag skulle komma, 
och - den kom. Det var samma dag som skrufpro
pellern bragtes till verlden. 

Skeppets skapnad undergick foga eller ingen än
dring; kanonerna bibchöllo sin gamla plats; till och 
med taklingen förblef densamma som förut. Men manö
vem hade återigen blifvit oberoende af vinden, och 
härmed var ett första streck draget öfver den sjötak
tik, som alltintill medlet af vårt sekel bibehållit sin 
fulla kraft och tillämplighet. Det andra strecket, som 
fullbordade döclskorset, utgick från samma hand och 
lät icke Hin ge vänta på sig. Det är årsbarn mecl John 
Ericssons monitor och har framträdt allt tydligare i 
mån som monitorstypen hunnit växa ut till de v~ildiga 
tornskepp, som bära vår tids höfUingamärken öfver 
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hafven och som, obekymrade om från hvilket håll kul
regnet må träffa dem, väl äro egnade att, likasom dra
karna fordom, trotsigt vända stäfven mot fienden. 

Den gamle är död. De återvunna friheterna -
frihet i ställning, såvitl till vind som fiende - hvilka 
krigsskeppet en gång förlorat, men nu tillk~impat sig 
l)å nytt, åstadkommo snart en omhvälfning, hvilken 
han icke kunde öfverlefva. Den gamle ~ir död- hv.em 
skall bli hans efterträdare? Den brutna spiran, som 
föll - h vem skall upptaga henne? När och huru 
skall hon fogas samman? Enelast framticlen kan lemna 
svaret. - S,iötaldiken [ir en praktisk konst, som ytterst 
måste stödja sig på erfarenhet; men ännu hafva pau
sarflottor aldrig clrabbat samman, hvaclan i €gentlig 
mening ingen sjökrigserfarenhet, med afseende på den 
nu rådande materielen kunnat förvärfvas, och elen 
gifna följden häraf ~ir också, att det stora spörjsmålet, 
huru en nutidens flotta rätteligen skall ledas i striden 
ännu alltjemt sHir öppet. Under tiden, och oaktadt 
man sålunda saknat en fast och fullt pålitlig utgångs
punkt för sitt arbete, har man likväl sett sig nödsa
kad att, så goclt sådant låtit sig göra utan detta stöd, 
utarbeta och tillsvidare fastställa vissa så kallade (( tak
tiska föreskrifter 1

( , på det att det skulle blifva möj
ligt för flera fartyg förenade, att, med tillbörlig ord
ning och sammanhållning, röra sig i grupp, afdelning, 
eskader eller flotta. Men dessa foreskrifter, hvilka 
omfatta allenast sjötaktikens formella del, utgöra i 
sjelfva verket ingenting annat tin ett exercisreglemente, 
att tjena till ledning och efterrättelse vicl vissa liniers 
och ordningars bilc1am1e, rörelsers utförande och dy
likt . Den långt svårare delen, elen tillämpade sjötak
tiken, läran om konsten att, vid hvart och ett af de 
olika fall, som uneler drabbning må inträffa, rätt an
vända de r eglementerade ordningarna och rörelserna, 
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m. m. är, som sagdt, p&. goda skäl fortfarande 
oskrifven. 

Våra dagars formella, eller, om man hellre vill, 
elementära sjötaktik, skiljer sig naturligtvis i flera af
seenden från de taktiska föreskrifter, som gälde i 
segellinieskeppens tid; men den mest karaktäriska skil
naden torde ligga deri, att fordom slceppet var enhe
ten, hvaremot denna~ nuförtiden utgöres af i allmän
het tre skepp, samlade till en grupp. Det fordelak
t~gaste läge, fartygen inom samma grupp kunna intaga 
t1ll hvarandra, är utan tvifvel det, som bäst tillåter 
h varje fartyg att fritt anv~inda sitt artilleri, åtminstone 
rätt för- och akteröfver samt tvärs-ut åt båda sidor. 
Grundställningen bör följaktligen vara sådan att intet 
fartyg har sin plats, vare sig rätt for- eller akter-om 
eller tv~irs-ut från något annat fartyg inom samm~ 
grupp; men skall detta vinnas, måste den af tre far
tyg bestående gruppen vara triangelformig; och icke 
nog härmed, fartygens inbördes läge måste tillika vara 
sådant, att ingen sida i den triangel de bilda, är hvar
ken paraHel med, eller vinkelrät mot frontlinien. Jemte 
det att en sådan gruppens anordning medgifver att 
fienden, från 11vilken sida han må anfalla, kan mötas 
med samlad eld, bereder hon äfven den härmed nära 
sammanhängande fördelen, att hvarje fartyg väl flan
keras och understödjes af de båda öfriga - två för
delar så väsentliga, att hufvndändamålet med grupp
systemet lärer förfelas , i samma mån som man förbi
ser eller för13ummar dem. 

Äro fartygen i sig sjelfva så beskaffade, att de 
icke kunna gifva eld annat än for- eller akter-öfver, 
eller stå deras kanoner så, att tvärskeppsskjutning är 
d.eras hufvudsakliga, må det visserligen anses likgil
trgt om en sida uti den triangel gruppen bildar, i förra 
fallet är parallel med, i senare fallet vinkelrät mot 
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frontlinien; men, enligt mitt förmenande, är triangel
gruppsystemet icke rätt tillämpligt på hvarken det 
ena eller anclra slaget af dessa fartyg, för hvilka linie 

torde vara den stridsställning, som bäst öfverensstäm
mer med deras skaplynne och egenskaper - en om
ständighet, som nödvändigt måste inverka afgörancle på 
grupp bildningen, så fram t denna skall bli ändamålsenlig. 

J ag har här naturligtvis förutsatt, att alla tre 
fartygen inom samma grupp vore af samma slag, eller 
åtminstone i det närmaste så. Det forstås att man 
kan tänka sig motsatsen, och att gruppen bestode af 
så skiljda fartygsarter som t. ex.: ett pansarfartyg, 
ett opansradt minfartyg och ett likaledes opansradt, 
men med pansarbrytande artilleri bestyckadt fartyg. 
I sådant fall blefve det kanhända nödvändigt att, upp
gifvande anspråket på samlad eld, företrädesvis söka 
att gruppera fartygen så, att de opansrade möjligen 
kunde påräkna något skydel under kamratens pansar, 
till dess för dem månde yppa sig något gynnsamt till
fälle att rycka fram. Det skydd, som på detta sätt 
skulle kunna beredas, torde emellertid knappast för
tjena sitt namn, och - man skulle nästan kunna säga 
detsamma om sjelfva gruppen. Ty månne icke cle 
nämnda tre fartygen, huru forträffliga egenskaper de 
än hvart för sig tilläfventyrs må besitta, just till följd 
af sin stora olikhet äro föga egnade att sluta sig till
sammans, med anspråk på att utgöra ett taktiskt helt. 
Och likväl var det ett sådant, man med grupperingen 
ville åstadkomma. Så vidt jag kan döma, skulle re
sultatet af att på konstlaclt sätt länka till hvarandra 
så heterogena beståndsdelar, icke kunna blifva ann a t 
eller bättre än ett sken utan verklighet, en enhet utan 
enhet, en tvungen, ofrivillig förm~tlning, som otvifvel
aktigt skulle begagna första bästa tillfälle till skiljs· 
messa emellan parter, dem ingen frändskap förenar. 
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Vill man att dessa tre varda ett, så lärer det icke 
finnas fler än en väg till målet, den nemligen, att på 
en gemensam köl sammanföra alla deras skiljda egen
skaper och vapen: snabbhet, motståndskraft, minor och 
åt alla sidor riktbart artilleri. Också iir det väl eo·ent-

"' 
ligen med hänsyn till så utrustade stridsfartyg, som 
den triangulära gruppen tillkommit och blifvit antagen 
såsom ändamålsenlig form för den taktiska enheten. 

Min mening är följaktligen, att gruppfördelningen 
bör göras så, att hvarje särskild grupp må komma att 
bestå af fartyg, h vilka så nära som möjligt likna h var
andra till art, storlek, styrka, manöverfärdighet, fart 
med flera egenskaper, på det att den för en kraftig 
samverkan så nödvändiga öfverensstämmelsen i skap
lynne och förmåga, icke måtte saknas hos de skepp, 
hvilka äro ämnade att kämpa vid hvarandras sida, till 
det yttersta försvara hvarandra och utgöra en taktisk 
enhet, icke blott till namnet. Vidare torde det vara 
angeläget att åt gruppen gifva den form, som bäst eg
nar sig för de fartyg, af hvilka gruppen består, det 
vill säga den, som skänker dem bästa tillfälle att un
der striden göra sina förmögenheter gällande och ut
veckla sin fulla kraft. För somliga fartygssorter pas
sar triangelgruppering, för andra icke. Deremot torde 
fördelningen af tre fartyg till hvarje grupp, lämpa sig 
väl för alla fartygstyper. Äfvenså lärer det gälla lika 
för hvilken gmppform och hvilken fartygssort som 
helst, att afståndet mellan fartygen bör tillmätas så 
stort, att hvarje skepp måtte få tillräckligt utrymme 
och manöverfrihet, ombordläggning kunna undvikas 
och faran af att komma i beröring med kamraternas 
minor eller att hindra dessas begagnande afläD"snas 

' o ' 
eller minskas; och jag vågar fästa särskild uppmärk-
samhet härpå så mycket hellre som det redan under 
fredlig färd tyckes hafva visat sig, att de använda af-
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stånden varit för små i förhållande till skeppens stor
lek, fart och handterlighet. Månne icke dessutom fa
ran af att få sin lin i e genombruten och det deraf nöd
v~indigblifna striifvandet efter nära anslutning -- hvil
ken strlifvan på. sin tid nådde sin spets och fann ut
tryck i termen: "jagarbommen öfver hackbrädet" -
i våra dagar förlorat mycket om ej det mesta af sin 
fordua betydelse; men äfven om så icke vore fallet, 
om det ännu skulle anses vara angeläget att motsätta 
sig genombrytning, så torde det dock vara klart, att 
man, i afsigt att hindra fiendens rörelser och inskrän
ka hans handlingsfrihet, knappast kan välja ett mindre 
verksamt medel än det att binda sig sjelf. 

Men - så som jag finner -- då man talar om 
den formella taktiken, lärer man svårligen kunna un
derlåta att åtminstone tänka på den tillämpade, helst 
den förra, innefattande de reglementariska föreskrif
terna, uteslutande är till för den senares skuld. 

Månne det kan vara alltför förmetet att, trots vår 
tids jettekanoner, trots deras högt uppdrifna träffsä
kerhet och ofantliga skottvidd, ändock hysa den öfver
tygelsen, att de framtida strider på hafvet, i hvilka 
pansarfartyg mötas, efter all sannolikhet komma att 
utkämpas på nära håll. Städer och fa.sta platser kunna 
bombarderas på ansenligt afstånd, mot opansrade fien
der, som skola afvisas, kommer den ökade skottvidden 
utan tvifvel äfven till stort gagn; men sin pansarklädda 
motståndare måste man gå på lifvet, om man hatar 
och vill förgöra honom, eller ur vägen, derest man 
fruktar honom och vill bevara sig sjelf. Och enär 
skeppet, då det vänder bredsidan mot fienden, icke 
allenast erbjuder största skottatlan åt såväl hans kano
ner som minor, utan äfven i detta läge för-om honom 
är ytterligt blottstäldt för ramanfall, hvilka under för
handenvaraalle omständigheter svårligen kunna vare 
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~:ng undvikas eller besvaras, så torde det vara mera 
}in sannolikt, att mot hvarandra fiendtliga pansarflot
tor, hvilka naturligtvis måste antagas hvar för sig 
eftertrakta en så fördelaldig sHillning som möjligt till 
motståndaren, vid sammandrabbningen komma att mö
tas stäf mot stäf. I denna ställnin o· äro emellertid 

"' skeppen temligen oåtkomliga och osårbara. Men <lå 
det otvifvelaktigt ligger i båda kämparnas intresse att 
uppsöka och träffa sin motståndares svagaste punkt, 
och man måste törutsätta att båda skola lika ifrigt 
bemöda sig att vinna detta mål, så torde man häraf 
och såsom .en naturlig följJ af denna deras ömsesidiga 
sträfvan, kunna draga elen slutsatsen, att de sammandrab
bande flottorna, antagligen i det längsta sparande sin 
eld, begge komme att fortsätta framåt, för att genom
bryta hvarandras led och såmeclelst lemna h varje skepp 
tillfälle att i förbifarten, på nära håll och med största 
möjliga verkan, slunga sina projektiler, styrbord och 
babord, mot de närmast passe rande fiendeskeppens brecl
sidor. Efter denna första dust, komme flottorna -
så föreställer jag mig - att snarast möjligt åter vända 
stäfvarna mot hvaranclra, för att förnya samma ma
növer, och så framgent gång efter annan. Det hela 
skulle sålunda gestalta sig såsom en ömsesidig, allmän 
genombrytning, ideligen upprepad ändatills drabbnin
gen vore utkämpad. Den stora hastighet , med hvilken 
fartygen komme att ila förbi hvarandra, meclgåfve 
icke flera än ett glatt lag för hvarje genombrytning. 
Vid ett sådant tillfålle torde icke heller noggrann rikt
ning hvarken medhinnas eller behöfvas. Det rätta 
synes fördenskuld vara, att kanonerna på förhand rik
tades vågrritt och t. ex. ett streck för-om tvärs och 
sedermera affyrades alla på en gång, så snart de uneler 
skeppets framfart visade på målet. Efter hvarje ge· 
nombrytning blefve slet tid att ladda om, klart för 

den nästföljande. Rätta stunden för minornas använ
dande torde alltefter dessas olika beskaffenhet, vara 
ögonblicken närmast före, just under eller straxt efter 
det, då genombrytningen sker. Förmånligt tillfålle 
erbjuder sig så snart något fiendtligt fartyg blifvit ur-.
ståndsatt att fritt manövrera eller af våda eller bri
stande uppmärksamhet kommit en för bogen; men yp
pas förmodligen icke förr än den första genombrytnin
gen redan egt rum. 

Särdeles under förutsättning att de sjödrabbningar, 
hvilka framdeles må komma att utkämpas på rymligt 
vatten, i allmänhet kunna väntas gestalta sig ungefär
ligen så som jag här vågat att i korthet antyda, torde 
det vara af vigt, icke allenast att tillledare för hvarje 
grupp varder utsedt det kraftigaste fartyget inom grup· 
pen, utan äfven att högste befälhafvare, vare sig öfver 
grupp, division, afdelning, eskader eller flotta, förer 
sitt befälstecken blåsande å något af de skepp, som 
utgöra sin grupps ledare och spets. Ty utom det mo
raliska, välgörande intrycket af att vid de farligaste 
tillfållena städse se chefen gå i spetsen, medförde en 
sådan anordning äfven den dubbla fördel, att befälhar
varens rörelser och signaler lättare än eljest kunde 
varseblifvas och följas, på samma gång som han sjelf 
vore mindre utsatt för äfventyret att vid genombryt
ningarna blifva afskuren och ski'ljd från den styrka 
han hade att leda och hålla tillsammans. 

Vidare lärer det vara nödvändigt, att de rörelser, 
som anbefallas, äfvensom de signaler, hvilka för detta 
ändamål användas, måtte vara så litet invecklade, så 
enkla och dertill så få som möjligt, på det att miss
förstånd och oreda med alla deras bedröfliga följder, 
måtte undvikas. Dock, detta gäller lika för alla tider 
och all manöver under fiendens ögon. 
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Flyttas krigsskådeplatsen från hafvets enformiga, 
vida slätt, till de trängre vatten, de vexlande fj erdar 
och sund, skärgårdens område har att erbjuda, så lärer 
det falla af sig sjelft, a t t stridssättet, tillföljd af de 
iindrade terrängförhållandena, hiir måste blifva ett an
nat. Ty på detta område likaväl som annanstäcles, är 
t errängen att betrakta såsom en del af vapnet, ja un
derstundom såsom en så väsentlig och inflytelserik clel, 
att den ger karaktär åt det hela, och -jag upprepar 
det - vapnets karaktär och beskaffenhet afgöra alls
mäktigt sättet för detsammas riktiga användande. Ån
gan och pansaret synas ickeheller hafva, i taktiskt 
hänseende, utöfvat på långt när så omstörtande infly 
t else innanför som utanför hafsbandet. Skärgårclsfar
tygen voro oberoende af vinelens riktning och anföllo 
med stäfven redan förut, innan någondera af dessa 
reformatorer på sjövapnets område sagt sitt första ord. 
Striden inom skärgården, kanhända nuförtiden mera 
uteslutande än förr hänvisad till positionsförsvar, är 
fortfarande en sammansatt str id till lands och vatten, 
och de taktiska grundsatser hvilka gälla för hären 
och striden i land - (jag menar icke den elementära, 
den form ella taktik, hvilken återfinnes i exercisr egle
mentet , utan den intellektuella, som vet att rätt an
vända elementen) - torde uti allt väsentligt vara till
lämpliga, såväl vid besättandet och försvaret af posi
tioner inom skiirgården, som äfven i allmänhet vid 
stridföringen på dennas vatten. 

Emellertid är stridföringen, vare- sig på · ena eller 
andra vattenområdet, utom- eller inomskärs, i alla hän
delser en svår konst, hvilken, om ock det personliga 
modet och t illtagsenheten onekligen äro af väsentlig 
betydelse vid densammas utöfvande, likväl af ingendera 
kan ersättas. Icke heller kan hon, såsol)1 faddergåfva 

• 
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af en gifmild fee , medföras från vaggan. Likasom 
hvarje annan konstfärdighet, måste hon med arbete 
förvärfvas och inläras, de medfödda anlagen må vara 
huru stora som helst. Den bästa undervisningsanstal
ten är otvifvelaktigt kriget sjelft. Enär likväl denna 
förträffliga skola icke står öppen - (hvilket visserli
gen vore en välsignelse, om det finge dervid förblifva) 
- åtminstone icke den r&lelning deraf, som omfattar 
det läroämne, hvilket ligger oss sjömän närmast, men 
det lätteligen kan hända, att den nyckfulla lärarinnan 
Minerva, en dag då vi minst vänta det, kan få det 
infallet att pröfva vårt mått af kunskap och skicklig
het i dessa stycken, så torde omtänksamheten bjuda 
oss, att, på den enda väg, som för tillfället lärer stå 
oss tillbuds, genom fredliga öfningar, studier och tan
keutbyte, bereda oss till en stundande examen, städse 
ihågkommancle: att "elen tänker försent, som icke tän
ker förr än på slagfältet". Man klagar - utan tvif
vel med rätta - öfver vår tids mångskrifveri; men 
månne man icke, så besynnerligt det än må låta, på 
samma gång och med lika fog skulle kunna klaga att 
vi skrifva förlitet. Vi skrifva mycket , men mycket 
litet i yrket. Må det då vara mig tillåt et att, i det 
jag afslutar denna anspråkslösa, lilla uppsat s, hvilken, 
egnad ett ämne, hvars berättigade anspråk deremot 
äro mycket stora, måhända i allraförsta hand träffas 
af sin egen, nyss ofvan gjorda anmärkning - må det 
tillåtas mig att, hänvändande mig till de kamrater, 
som, antingen under eskacleröfningar här hemma, eller 
ombord på fremmande örlogsskepp, haft t illfälle att 
göra iakttagelser, eller som, genom studier på annat 
sätt, förvärfvat insigter och clerpå grundade åsigter 
beträffande nutidens sjötaktik med hvad dertill hörer, 
vänligen uppmana dem at t, exempelvis uti Tidskrift i 
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s}öväsendet, framställa dessa åsigter och såmedelst, 
enhvar i sin mån, bidraga till utvecklandet af den 
vigtiga del af vårt yrke, hvilken, en gång nämnd ''ör
logsmannens yppersta konst", aldrig förverkat detta 
namn. 
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Arsberättelse 
i Artilleri vid K. Örlogsmannasällskapets högtidsdag 

den 15 November 1878. *) 

Pansar, eller icke pansar, iir en fråga, hvars lös
ning för hvarje lands marin, och ej minst för vår, står 
på dagordningen. 

Det synes mig, att svaret på denna fråga är om 
möjligt mera magtpåliggande för oss, än förnagot an
nat land, som har en marinbudget, derföre att våra 
tillgångar äro j emförelsevis små, och vi ej hafva råd 
att löpa faran af ett misslyckande vid valet af en dyr
barare fartygstyp. 

striden mellan artilleri och pansar har fortgått 
lika oaflåtligt, allt sedan La Gloire kliiddes i sin tunna 
pansarklädnad, och till dess en "Dttilio", en "Inflexible" 
nu påtagit en rustning 5 gånger så tjock. 

Då man med pansarets ofantliga tillväxt i tjock
lek och tyngd funnit sig icke kunna skydda allt, har 
man i de nyare fartygstyperna endast sökt att medelst 
ett biilte i vatteulinien bevara fartygets vitala delar, 
maskineri och pannor, samt, genom ett, circa 5' under 
vattenlinien framdraget, horizontelt, 3" pansardäck, före
komma, att spränggranater nedtränga i fartygets inre. 

Visserligen söker man ännu att i tornfartygs
typerna "I'hunderer", "Dreadnought((, "Inflexible", 
"Duilio" m. fl. skydda artilleriet genom pansar, 
men icke längre så i de nyaste fregatt typerna ''N el-

*) Af kaptenen och ridd. m. m. G. Ulff. 
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son" och "Nortl~M111Jton 1' , hvilkas kanoner stå bakom 
l" plåt. 

Andra typer finnas, der kanoner skjuta "öfver 
bank", såsom i de fransyska pansarfregatternas öppna 
h alftorn (demi tourelles) och i de nya tyska pansar
korvetterna och kanonbåtarne af 'Vespe-klassen, och 
häntyder allt på, att man burjat uppoffra hvarje slags 
pansarskydel framför kanonerna, för att kunna öka 
detsamma på de ömtåligare delarne affartygsskråfvet. 

Men med pansarets tillv~ixt i tjocklek, växer ock 
kanonens kraft, och en pansarplåt af de väldigaste di
mensioner lir knappt fiirdigvalsad, förrän en kanon 
finnes, som är istånd att genomskjuta den. 

Hnru l~inge denna tiiflan skall fortgå, är flj lätt 
att förutspå, men de märkliga resultat, hvartill man 
under detta år i England kommit, synes hafva bragt 
(lerma fråga ntirmare sin lösning, och ber jag, att för 
en kort redogörelse för Annstrongs nya kanonet· nu 
få påkalla K Örlogsmannasällskapets uppmärksamhet. 

Det torde ihågkommas, att mot slutet af 1876 i 
Spezzia skötos 64 skott med den från Armstrong till 
Italien levererade 100 ton kanonen, att hvacl tillver
karen garanterat för denna kanon blef betydligt öf
verskriclet, och att kanonen sedermera blef återsiincl 
till Elswick, för att förses med förstorad krutkammare 
(chamberecl). Under l\Iars och April detta år hafva 
nya försök gjorts med denna fårändrade kanon och 35 
skott ytterligare skjutits. 

Ändamålet med försöken var trefaldigt: 
l) att erhålla ballistiska data för denna kanon 

med fårstorad krutkammare och med engelskt hut, 
jemförcla med samma data för kanonen, då elen hade 
vanlig krutkammare. 

2) att försöka italienskt Fossano-krut, jemfördt 
med engelskt krut P2; 
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3) att bestämma bästa formen får kardusen och 
dess antändning. 

Med afseende på första frågan är resultatet fål· 
jande: 

Då man tog läm p liga laddningar för båda kan o· 
nerna , med i båda fallen en projekti~ af 2000 rti. vigt, 
blef initialhastigheten får kanonen i sitt ursprungliga 
skick 1424 fot med en lefvancle kraft af 28130 fot· 
tons och gastrycket 18,3 tons pr qv.-tum, och för sam
ma kanon med förstorad krutkammare, 1585 fot med 
en lefvancle kraft af 34,836 fot-tons och ett gastryck 
af 17 tons pr qv. -tum. Sålunda finner man, att den 
förstorade krutkammaren ökat initialhastigheten med 
161 fot och kulans lefvancle kraft med 6,700 fot-tons, 
uneler det att trycket i kammaren minskats med mera 
än en ton pr qv.-tnm. Denna ökning af projektilens 
lefvancle haft är n[istan lika med hela effekten af pro
_jektilen från en 35-ton kanon på 1,200 yards meclllO 
rti. laddning. 

Högsta laddning vid föregående experiment med 
kanonen i sitt ursprungliga skick var 375 rti.; med ka-
nonen med fårstorad krutkammmare 463 (1. · 

.. . IInitiallmtigh. l Lefv. kraft. l Gastryck. 

I forTa fallet. . . . . . . . l ,542 33,000 f.-t. 21,4 
I senare fallet ...... l 1,627 136,710 f.-t.J 20,8 

Intet pansar, hittills konstrueraclt, kan motstå pro
jektilen från denna senare kanon, h vars effekt är nära 
4 1/ 2 gånger 35-ton kanonens vicl mynningen. 

Beträffande 2:a frågan, eller jemförelse mellan en
gelskt och italienskt krut, är resultatet lika utomor
dentligt. 

Det bästa krut, då alla andra saker äro lika, är 
det, som meddelar högsta lefvamle kraft till projekti
len med minsta ansträngning af kanonen. Utgående 
från denna grundsats, skola några skott jemföras med 
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olika laddningar under försöken detta år. I hvarje 
fall uppgifves medeltrycket pr qv.-tum i kammaren. 

Lefv. kraft. Medeltryck. 

P2 -krut . ...... . ........ . ... . . 29 ,678 f.-t. 17,1 ton. 
Fossano krut . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,321 , 12,0 " 
P2 krut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33,807 , 17,5 , 
Fossano krut ....... . .. . ... ·.. . 34,508 , 14,2 , 
P2 krut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,710 ,, l 20,8 n 

Fossano krut . . . . . . . . . . . . . . . . . 138,313 ,, 17,4 ,, 
Om man tar medeltalet a.f dessa skott, finner man, 

att Fossano krut gaf omkring 1000 fot-tons större lef
vande ];:raft, än det engelska, med en r eduktion af 4 
t ons tryck i kammaren. Å andra sidan måste anmär
kas, att Fossanokrutets laddning var ansenligt större 
än det engelska krutets. :Med italienskt krut var me
delladdningen för de trenne skotten 492,2 rfi. och med 
engelskt endast 433,4 li. Men storleken af den qvan
titet krut, som konsumerades i hvarje skott, betyder 
ringa, jemfördt med kanonens ökade lifslängd. Det 
faktum att höga initialhastigbeter kunna erhållas, utan 
att kanonen öfver höfvan anstränges, gör ett vidare 
ökande af kanonernas storlek verkställbart. Initialha
stigheten vid det sista, af ofvan noterade, skott var 
1661,5 fot. 

H vad den 3:e frågan, rörande bästa sättet att an
t ända laddningen, beträffar, så har det visat sig, att 
engelska krutet bäst tändes i kardusens centrum, och 
synes det italienska krutet icke förlora något af sina 
goda egenskaper, genom att tändas i kardusens ända. 

Den stora förbättring kruttillverkningen undergått, 
och som visade sig särdeles framstående vid Spezzia
försöken, de betydligt ökade initialhastigheterna med 
minskadt gastryck, hvilka erMllits, sedan kammaren å 
100 ton kanonen blifvit utborrad (chambered), hafva 
framkallat sträfvanden hos Armstrong och bans skick-
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lige medhjelpare, kapten A. Noble, att genom stor ini
tialhastighet, äfven med mindre kalibrar, uppdrifva ef
fekten; och sistl. Maj månad hade firman tillfredsstäl
lelsen att vid Shoeburyness kunna presentera en ka
non, som gaf sin 70 rfi. projektil en initialhastighet af 
2000 fot samt en 64 rfi.dig projektil 2070 fot i sekun
den, under det att gastrycket icke öfvergick 15 ton pr 
qv.-tum. 

På samma gång denna kanon framträdde på are
nan, utsände firman till sina kunder ett diagram, som 
framstäide en jemförande, åskådlig tablå, utvisande, 
hvad effekt bittills mot pansar kunnat erhålla~ med 
engelska kanoner, och hvad, genom de· nya förbättrin
garne i krut och kanonkonstruktion, numera kan er
hållas. :Man var färdig, att till en börja n draga dessa 
uppgifter i tvifvelsmål, då deraf framgick, att om man 
jemför dessa nya kanoner med dem, som voro i bruk 
för 3 a 4 år sedan, de förras kraft är fördubblad, eller 
med andra ord samma verkan erhålles med halfva ka
nonvigten; men nyligen, i slutet af September, verk
stäida försök vid Shoeburyness mot pansarplåt med 
denna 6" kanon, hafva visat, att den icke allenast upp· 
fyllt det utlofvade programmet, utan betydligt öfver
skridit detsamma. Den nya 6'' kanonen skulle hafva 
en genomträngningsförmåga af 110 fot-tons pr inch af 
projektilens omkrets, och är denna kraft 10 tons större, 
än gamla 8'' 9 tons kanonen vid mynningen och 1 ton 
mindre, än 9 inch 12 ton kanonen på 400 yards från· 
mynnmgen. 

6" kanonen väger knappa 4 tons eller mindre än 
hälften af 8'' kanonens vigt, och 9 inch kanonen väger 
12 tons eller mera än 3 gånger vigten af 6" kanonen, 
och dock stå de 2:ne sistnämnde på nästan samma nivå 
med afseende på genomträngning. 
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Med en elevation af 3° går den 1000 yards längre 
än gamla 8" kanonen. Utom de stora fördelarue af 
mycket längre porte och triiffsäkerhet, tillkommer ännu 
en. Fartyg, som hafva blifvit bygda att bära kanoner 
af en viss vigt, kunna nu göras dubbelt så kraftiga, som 
de förut varit, och sådana, som förut icke kunde tänka 
på att inlåta sig i strid meJ ett pansarfartyg, kunna 
nu göra det med temligen god cbance. 

Vi stå derför nu framför ett jättesteg i artilleriets 
utveckling, då med ens en kanons verkan blifvit för
dubblad. 

Då ofvannämnda, helt nyligen verkställda, försök 
med 6'' kanonen mot pansarplåt iifven i andra afseen
den innebära intresse, skall jag något omstänelligare 
derför redogöra. Man sköt inalles 4 skott. 

l:a skottet sköts med en Whitworth stålgranat 
om 84 rtt. vigt, med en laddning af 33 lbs. 

Det torde ihågkommas, att denna kanon, då initial
hastigbeten utröntes, hade en projektil af resp. 70 och 
64 tt. vigt, med hvilka uppnåddes en hastighet af 2000 
och 2070 fot i sekunden och detta med endast 15 tons 
gastryck Genom att öka projektilvigten med 14 t/X, 
skulle naturligtvis med samma laddning en mindre ini
tialhastighet blifva följden. 

lVIed 33 lt. laddning och 84 t/i. projektil erhölls en 
observerad hastighet af 1792 fot, som, reducerad till 
mynningen, torde gifva omkring 1800 fot. Målet var 
en o backad, solid, 10 tums plåt. Gastrycket med denna 
laddning 14 tons pr qv.-tum. 

stålgranaten gick rätt igenom plåten och gräfde 
in sig 8 fot i sandvallen bakom. Om man antager, att 
detta öfverskott af kraft hos projektilen var tillräck
ligt för att genomtränga 1" mera jern, så har man 
sålunda en kanon om 4 tons vigt, som slungar sin 
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granat genom pluraliteten af nutidens bepansrad~ 
fartyg. 

Hålet i plåten var 6",04 i diameter, och granaten 
var föga ändrad till sin form . Materialet var sålunda 
utmärkt, och ett annat faktum af stort intresse visade 
sig. ~< Gas-checken'' befanns hård t fåstad vid granaten, 
ehuru den gått igenom 10" solid plåt. 

För 2:a skottet användes en annan Whitworths stål
granat, med en laddning ökad till 36 rft., i stället för 33 t/i. 

lVIålet var denna gång en 13" plåt. Den ökade 
laddningen höjde observerad hastighet till 1887,5 fot, 
som, reducerad till mynningen, ger inemot 1900 fot 

. med ett gastryck af 17 tons pr qv.-tum. Detta borde 
gifvit en genomträngning af 11'' i plåten. Men olyck
ligtvis var det sämre materiel i detta stål, än i den 
första granaten. I stället för att bibehålla sin form, 
hoptrycktes projektilen betydligt1 sålunda ödande sin 
kraft på sin egen formförändring, i stället för på plå- .. 
tens genomborrande. Resultatet blef en genomträng· 
ning af endast 9'' ,6. 

Intet säkert resultat kan dragas af en misslyckad 
projektil, men de som hysa motvilja mot dyrbara stål
projektiler fingo sina inkast bestyrkta. En lång serie 
skjutning måste ega rum, innan man kan komma till 
ett bestämclt resultat härutinnan. Det är möjligt lik
väl, att stålgranater äro öfverHigsna kokillhärdade, då 
de förmå genomtränga plåten, men underlägsna de ko
killhärdacle, L då plåten är tillräckligt tjockför att mot
stå genomträngning. 

De 2:ne återstående skotten skötos med lcolcillhär
dacle gjutj ernsprojektiler. 

3:e skottet sköts med samma laddning, som det 
l:a 33 t/i., och mot samma plåt, samt med en kokill
härdad tackjernsprojektil af 80 lt. vigt. Den uppmätta 
hastigheten var 1819 fot. V er kan bl e f densamma,. 
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Plåten genomträngdes med lätthet; hålets diame
ter 6'',06. 

Ogivala spetsen af projektilen återfanns hel i san

den, utom att yttersta spetsen var afbruten. Det öf

riga hade sprungit i flera bitar, hvilka alla gingo ge

nom plåten. De, som Mila på kokillhärdade granater, 

påstå, att ehuru dessa alltid gå sönder vid genomtrfing

ningen af starka jernplåtar, är denna dock icke i nå

gon märkbar grad beroende deraf, ty då materialets 

hårdhet hindrar projektilen från att förändra form, 

hålla bitarne tillsammans, och verka såsom ett helt 
vid gången genom plåten. 

4:e skottet sköts med en laddning af 36 lbs eller 

samma laddning som 2:a skottet och med kokillhärdad 

granat om 80 lbs. Observerad hastighet var 1919 fot 

?ch målet . en o backad 12 tums plåt, som projektilen 

~eke förmådde genomtränga. Detta skott var ganska 

mtressant. Som vanligt sprang granaten i bitar. Spet

sen, utan att förändra form, återstudsade 30 å 40 fot 

från plåten. Granaten sprang i 5 å 6 bitar, men då 

taflan undersöktes, fann man, att projektilen hade ge

nomträngt ej mindre 11",3 emot 9",6 i 2:a skottet med 

Whitworths stålprojektil, och plåtens baksida var 

spräckt framför hålet. Litet mera kraft blott, och 

taflan hade varit helt och hållet genomborrad, af denna 

4 tons kanon, en effekt, som förut mot en sådan plåt 

endast erhölls med · 12 ton 9" kanonen, med 65 {i. ladd

ning och 250 {i. projektil. 

Dessa artilleriets framsteg äro i sanning oerhörda, 

och då man tänker tillbaka på den tid, när pansarfrå

gan först framträdde, och erinrar sig de uttalanden i 

frågan, som då gjordes, finner man, att allt, som man, 

med afseende på artilleriets kraftutveckling förutspått, 

öfverträffas af verkligheten, 'och att deras beräkningar, 
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som trodde sig med pansar kunna alldeles utestänga 
projektilerna, strandat. 

Den 28 Januari 1862 höll mr Sam u da ett före

drag i "the Institute of Civil Engineers", och i!den dis

kussion, som derpå följde, ansåg man, att den mest 

öfverdrifna tjocklek af framtidens pansarplåtar skulle 

blifva 6''. 16 år derefter finna vi 22" stålplåt på de 

italienska "Duilio" och "Dandolo". 

I samma diskussion hos Civil Engineers kom en 

sjöofficer fram med den åsigten, att med få undantag 

skulle den "engelska slätborrade 68 pundingen blifva 

pansarfartygens hufvudbestyckning". 

Sedan dess har kanonen växt till 80 och 100 tons. 

På lika sätt går det med den ena stridsfrågan efter 

den andra. Vi kunna anföra ännu ett exempel, den 

om fmm- och bakladdningskanonet·. 

Det bar alltid påståtts, och icke utan skäl, att de 

ursprungliga engelska framladdningskanonerna med 

projektiler med knastrar sköto ill~, jemfördt med bak

laddningskanonerna, och nu, med införandet af Nobles 

"gaschecks", skjuter man lika väl med {t·am-, som med 

bakladdning. 
För att bevisa detta, har Armstrong konstruerat 

2:ne fåltpjeser om 3" kaliber, så lika hvarandra som 

möjligt, reffiing, kanallängd, ammunition precis den

samma i båda fallen, men den ena mynningsladdare 

och den andra bakladdare. 
Hvardera kanonen vägde 896 lbs, projektilvigt 13 

lbs, laddningen 3,5 lbs. Initialhastigheten bo~ båda 

1600 fot. Jemförande försök hafva gjorts med dessflo 

kanoner förliden sommar i Madrid, och skötos 3:ne 

serier, 10 skott i hvarje. 



i :a ser·ien. 
Taflan l 095 yards afstånd. 

Mynnings!. Bnklatldn. 

Elevation . . ..... .. ....... . ... . 1° 16' 1° 16' 
Medelporte .................. . 1150 yards 1145 yards 

\ h.öjd .... . 
Medelafvikning ,

1 
s1da: .... . 
porte . . .. . 

0,27 , 0,2G , 

0 ,28 " 0,21 " 

7,5 7,3 
" J) 

.2:a serien. 
Taflan 2180 yards afstånd. 

Elevation .................... . 
Mynnings]. Bakladdn. 

3° 34' 3° 34' 
Medelporte . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

. lhöjd ..... . 
Meclelafvikning sida ..... . 

porte .... . 

2206 yards 2224 yards 
1,05 )) 1,48 )) 

0,76 " 0,72 J) 

13,0 )) 19,3 /J 

3:e serien. 
Tafl.an 4160 yards afstånd. 

Mynnings l. 

Elevation........... . ......... go 40' 

Medelporte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4131 yards 

l 
höjd. . . . . . 1,9 )) 

Medelafvikning sida . . . . . . 3,18 
)) 

porte. . . . . 19,1 11 

Orsaken till den större sidoafvikningen i 3:e serien 

var hufvudsakligen föranledd af de stora förändrin
garne i vindens direktion och styrka. 

De små differenserna i skjutning med båda kano

nerna, än ~ill fördel för den ena, än för den andra, äro 

så obetydhga, att de knappt äro värda att tala om. 

För att pröfva sprängverkan hos dessa kanoners 

granater, hade man upprest 2:ne rader skärmar. R varje 

rad var 36 fot lång och 12 fot hög, och 2:a raden var 
placerad 33 fot bakom den första. 
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Skjutningen började genom att skjuta 10 granat
kartescher med tillbrandtrör på en distans aj 1095 

yards. Resultatet blef 835 träffar i första skärmen 

och 917 i andra, eller inalles 1752 träffar d. v. s. 175 

träffår för hvarje skott. 
skjuthastigheten är omkring 2 skott i minuten 

med god rigtning, hvarföre man kan beräkna att med 

hvarje kanon fås 350 träffar i minuten, och skulle ett 

batteri af 6 kanoner alltså ha 2100 träffar i minuten på en 

mindr·e truppkolonn, allt under förutsättning, att kano

nema äro så skyddade, att man kan rikta med lugn. 

Nästan samma verkan erhölls med granatkarte

scher f'rån bakladdningskanonen med concussions-rör på 

samma distans (1095 yards), utom att första skärmen 

träffades flera gånger. Det var 937 träffar i första 

skärmen och 787 i den andra. 
För att rätt kunna förstå det framsteg fältartille

riet nyligen vunnit, bör man jemföra denna kartesch

eld med den granat-eld, som af preussarne ensamt an

vändes i 1870--71 års krig, när deras artilleri var så 

verksamt emot fransmännen. Den källa, hvarifrån dessa 

uppgifter äro hemtade, uppgifver, att 10 skott med gra

nater gaf endast 161 träffar på samma distans, som 

man med granatkartesch (shrapnel) nu erhållit 1752 

träffar med tid-brandtrör och 1724 träffar med con

cussionsrör. Sålunda är verkan af shrapnel mer än 10 

gånger så stor som af granaten på samma tlistans. 

På 2180 yards gaf mynningsladdaren med shrapnel 

143 träffar pr skott med tidbrandt-rör och på 2190 

yards omkring 100 träffar pr skott med concussionsrör. · 

Inalles sköts 112 brandtrör, af hvilka icke ett enda 

klickade. 
10 skott sköts med bvardera kanonen för att ut

röna skjuthastigheten. Banan var kort - endast 550 

yards - men kanonen riktades med tillräcklig nog-
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grannhet för att träffa med alla granaterna inom 6 

fot i fyrkant. Tid erford.erlig för de 10 skotten från 

mynningsladdaren var 4 min. 30 sek.; för bakladdaren 
4 min. 55 sek. 

Armstrong har genomfört samma system af lik

het mellan fram- och bakladdningskanoner, äfven för 

gröfre kalibrar, h vad vigt, reffiing~ projektiler och "gas

checks'' beträffar, och har nu, utom 6" kanonen, helt 

nyligen tillverkat en 8" mynningsladdningskanon, och 

en bakladdningskanon af samma kaliber är i dessa da
gar färdig. 

Denna kanöns dimensioner äro : 
Vigt = 11 tons 9 cwt. 
Längd = 224 eng. tum. 
Loppets längd i kaliber = 26. 

D:o d:o i eng. tum = 208. 

. Reffiingens längd = 168". 
Kaliber = 8". 
Diameter af kammaren = 10'',5 
Reffior 17. 
D:o stigning i kaliber från l på 85 till l på 40. 
D:o vinkel vid mynningen 4° 30'. 

Med denna kaliber hade Armstrong, enligt sitt 

diagram, utlofvat med 90 ii. laddning och 180 ii. pro
jektil en lefvande kraft af 200 fot-tons pr tum af om

kretsen,• hvarmed en 14'' backad plåt genamskjutes vid 
mynningen. 

Med en dylik kanon sköts den 23 sistl. Augusti 

vid Ridsdale, Elswicks skjutplats, en l. följande: 

'* Enligt senare uppgifter har 8" mynningsladdarP il 17 reff

lor, bal;_Jaddningslmnonen 21 . D l' ll fii rrns «gascheck » ha r g.intna 

nppl_JiiJ mng:H fur att passa i refflomn; el en s<' nares iir :;l;i t pr, sin pP

nfen och forceras in i rcffloma . 

. ;;;.:;;. .Med 8" ba ldad dni ngslmnone n och 100 n ladd ning, 180 n 
prOJCkt.Jl har man fiitt en initialh:1stighct nf 2182 fot och Pn Icf. 

vande haft af 237 fot -tons pr tum af om kretsen. 
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l Ladd- l p . l l Ladd-
' l · I'OJ 8 <- . 
S wtt.lmng•·ml (l . t lmngs-

l l Ga s- l Lefvnn- ~ L~ fva';;"d';' 

l 
In itial- tryck i de haft haft pr 

hastighet. j ton pr l i fot- ltnm af om-vigt. 1 VIg · ti lthet 
O tons h~t se n. 

l 
2 
3 
4 

70P[ 
80 
85 
90 

5 85 
G
7 

j 95 P 
90 

182,7 
181 ,8 
182,7 
182,7 
182,0 
183,5 l 
182,7 

l l " 0,614 l 1694,2 10,45 3637 
0.702 1849,3 12,2 4312 
0,746 1897,5 13,n 4563 
O,i!Jn 1998,5 15,5 5059 
0,74G 1927,0 13,0 4686 
0,833 209ti l 17,0 5592 l 
0,790 2015,3 l 15,4 5147 

144,7 
171 ,6 
18 1,6 
201,3 
186,4 
221 ,1 l 
204,8 

Hämf vtsar sig att man mell 95 rtl. laduning npp
nått 2096 fots initialhastighet eller 22 1 fot-tons lcf

vande kraft pr tum af omkretsen, sålnnua bety llligt 

öfverstiganue den garantemcle effekten. 
En fransk författare i R evue .JJ1 aritimc siiger: 
"Det är nu bevisadt, att användandet af ''gas

checks", sådana som Sir \V. Armstrong installerat 

dem, afbjelper fullkomligt mynningslaJdningens olägen
heter och förskaffar med mynningsladdare samma bal

listiska effekt som med bakladdningslmnoner. 1\fan 
kan derföre hädanefter välja hvilketdera systemet som 

helst , beroende af lämpligaste sättet att installera ena 

eller andra slaget kanoner". 
Man kan numera temligen noga beräkna genom

trängningen af projektiler. Man vet, att 10 tums, 18 

tons, vVoolwich kanonen, med .en lefvande kraft vid 

mynningen om 165 fot-tons pr tum af projektilens om

krets, genomtränger H erkules pansar i vattenlinien på 

500 yards. Samma projektil skulle ej kunna genom

tränga "Thunclerers", "Devastations" eller :'G lattans·' 

bröstvärn äfven vid mynningen. 
Den nya Armstrong 8'' kanonen skulle med 90 ii. 

laddning gå genom "Herkules" pansar på nära 3000 yards 

och "Thuncle1·ers" m. fl. bröstvärn på 2000 yards, och 

likväl väger lO'' Wool wir h kanonen 5 1
/ 2 tons mera än 

8 '' kanonen. 
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Ännu ett steg. W oolwich 11" 25 ton kanon ge· 
nomborrar "Thunde1'Crs" bröstvärn på 500 yards, men 
kan endast vid mynningen genomtränga plåten och 
stanna i backningen på "Thunder·ersa eller "Peter den 
stores" torn. 

Den nya 8' kanonen skjuter rätt igenom dessa 
tornpansar vid mynningen och genom bröstvärnen på 
2000 yards. D. v. s. att en kanon, enligt de nyaste 
principerna, vägande 11,5 ton, är lika kraftig att ge
nomtränga pansar på 2000 yards afstånu, som en garn
mal 25 ton kanon är det vid mynningen. 

12'' 35-ton W ool wich kanonen har en lefvanue 
kraft af 219 fot-tons pr tum af projektilens omkrets, 
och detta är tillräckligt att skjuta genom "Thunder·ers" 
och "Peter den stores" torn på 500 yards. Ökas pan
saret 1'', kan ej projektilen genomtränga äfven vid 
mynnmgen. 

8 ' kanonen med 90 l!. laddning går genom 15 ' 
plåten, och stannar i backningen, men med 95 r/i. ladd
ning går den genom tafian d. v. s. att 8'' kanonen har 
uppnått 35 tons kanonen i genomträngningsförmåga 
och detta med det m1ttliga trycket af 17 tons pr 
qv.-tum. 

Utom 6'' och 8' kanonerna äro äfven lO' under 
tillverkning, som med en projektil af 400 rti. och 180 
(i. laddning hafva en genomträngningsförmåga af 346 
fut-tons pr tum af omkretsen och af Armstrong äro 
garanterade att skjuta genom 18' solid plåt på 18'' 
backning och l t,;!" inner-skin, på 1000 yarus afstånu. 

Denna kanon är äfven 26 kaliber lång och kom· 
mer att väga 25 tons eller endast 1 1/! tons mera än 
vår 9,24 11

• 

Skilnaden är för stor för att ställa upp någon 
jemforelse mellan sistnämnda båda kanoner, hvilka 
hafva i det närmaste lika vigt, utan torde detta vara 

.. 
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litmpligare mellan vår 9,u'' om f3% tons och 8'' lm· 
nonen om 11,5 tons , eller mindre iin halfva vigten. 

Vår nya 9,24 11 kanon, af 1876 års moclell, erhöll 
nyligen vid Finspong, med då använua högsta laddning 
af 35 kilo , · 402,7 ruetres initialhastighet. Detta, öfver
satt i eng. fot-tons pr tum af projektilens omkrets, ger 
169 fot-tons, h varmed 12' pL'lt på 18 ' backning och 
l'//' inner-shin genamskjutes vid mynninp:en. 

Armstrongs ny a 8" kanon, hvars lefvande kraft 
är minst 200 fot-tons pr tum af proj ektilens omkrets, 
skjuter igenom denna samma tafia på 2000 yards 
afstånd. 

När det sålunda visar sig, att intet hittills an
vämlt pansar är ogenomträngligt, utan att tvärtom alla 
~u befintliga pansarfartyg kunna genornskjutas, och 
de flesta icke blott med senare tiders monsterkanoner, 
utan med nu till verkade, jemförelsevis ganska lätta, 
kanoner, synes det, som om pansaret snart skulle ha f va 

spelat ut sin 1·6le, oaktaclt försök väl ännu en tid, syn
nerligast med stålpansar, kommer att göras för att 
hålla dess sjunkande aktier uppe. 

Forts. 
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strödda underrättelser .. 

Ry~lm torperlbåtar. Efter "Engineering 11 meddelas 
här nedan n~gra uppgifter, rörande de af ryska sty
relsen hos herr S. Schichau i Elbing (Ostpreussen) sist
lidne vår bestälda tio stycken torpedbåtar. 

Dess·a båtar, alla af samma slag, äro 66 eng. fot 
långa och 11 fot 2 tum breda; de äro bygda af 3m. m. 
(0,12 inch) tjock stålplåt. Maskinerna höra till det 
kombinerade slaget med tvenne cylindear och ytkon
densorer, hvaraf högtryckcylindern är 9% tum i 
diameter och de båda lågtryckcylindrarne hvardera 
12% tum i diameter; pistonslagets längd i hvarje uppgår 
till lO 1/~ tum. Högtryckcylindern står emellan de 2:ne 
lågtryckcylindrarne, och äro alla tre cylimlrarne gjutna 
i ett stycke. Ventil-inrättningen är af Hackworthsty
pen och maskinens ramverk helt och hållet tillverkadt 
af smid t jern. Maskinerna göra 380 slag i minuten och 
drifva en propeller 4 fot i diameter. Trycket i pannan 
är 10 atmosferer (147 lb. pr qv.-tum) och maskinerna 
indikera 260 h.k. Pannan är konstruerad i likhet med 
dem i lokomotiver och innehåller 830 qv.-fots eldyta; 
den skötes med forceraclt drag, i det att eldstaden är 
täppt, och luftan forceras der in genom en fläkt af 3 
fot 10 tums diameter. 

I början af Juli voro båtarue färdiga och af::1än 
des tilLsammans från El bing till St. Peters b nr g under 
befäl af herr Ziese, ingeniör vid herr Schichau's verk
städer. Öfver denna högst intressanta färd, hvarun
der båtarnes sjögående egenskaper sattes på ett hårdt 
prof, har herr Ziese afgifvit följande berättelse: 
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"Vi lenmaJ.e El bing den 7 Juli kl. 4t 20m f. m. 
Ombord i h varje båt voro trenn e maskinister och tven
ne matroser, hvarjemte hvarJera biten medförde 
60 cwt kol, l cwt olja och talg, proviant för fyra da
gar, en mast och segel, åror, kornpass och trenne 
lifbojar. 

Vädret var regnigt mecl ganska hård bris; vid an
komsten till Pillan kl. 8t 30m blåste det så h:'irut, att 
det ej var tänkbart att då fortsätta resan: till och med 
de stora ångfartygen måste q varligga för det stormiga 
vädrets sknll. Kl. 11t 4om afgingo vi emellertid och 
styrde för Königsberg; vinden blåste ännu med en styr
ka af 8 till 9. Sjön gick mycket hög akterifrån, och 
var det med verklig tillfreclsställelse vi fllnno att våra 
båtar voro fullt sjödugliga; de intogo knappast en 
droppa vatten. Kl. 2 ankommo vi till Königsberg och 
fortsatte derifrån till Labiau, elit vi anlände ld. St 40m 
samt qvarlågo der för natten. 

Påföljancle morgon kl. 7 (J nli 8:e) afgingo vi ånyo, 
men nöclsakades att återvända iföljll af den styfva 
vestliga kulingen. Kl. 9t 4om, då vinelen bedarrat nå
got, stucko vi ut. I den korta och höga sjögången fram
ginga båtarue i ett 1·iktigt yr af skum och stänk. 1\'Ia
skinerna arbetade förträffiigt. Kl. 3 e. m. anlände 
vi till :Memel och måste cler qvarstanna under flera 
dagar på grund af svår sjö och stormigt väder. Den 
11 gjorde vi ett försök att gå ut, men nödsakades åter
vända. 

Den 12 Juli kl. l f. m. lernnade vi Memel, pas-
serande Libau kl. 4t 30m och ankommo till Dominas 
den 13 Juli kl. 2 f. m. Sjön var härunder smul och 
Yinden vestlig. Vicl Dorninas träffade vi tullverkets 
ångare Strage och erhöllo från den kol. Ångaren 
gick till Kniewasser, och vi qvarstannade till6t 15m f. 
m. för att under ticlen låta be3ättningarne få hvila ut 
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Härefter följd e vi Strage och upphunna henne omkring 

l~ ~ngelsha sj ö1uil , innan vi kommo till vVerders fyr. 

Vt mtogo der efter hol och för att låta besättningarne 

riktigt få bvila sig låto vi våra torpedbåtar bogseras 

genom 1\Iousund. Kl. 7 e. m. började det blåsa gan

sim fri::;kt fdln NV, hvarför vi g ingo in till Clopsal 
och stannade der för natten. 

Kl. 12 pilföljande dag (14:e) afg ingo vi till Reval 

och anHinde dit kl. o e. m. Efter a tt der hafva kom

pletterat v:'l r t kolförd\cl afgingo vi kl. 10 e. m. sty

rande för Hoglantl. Vinden hade bgt sig under de 

sista timmarne, men började nu åter friska. så att när 

vi följand e morgon kl. 5 ankommo till Ho(Tland hade 
. d "' ' vm en uppnått en styrka af 5 till 6. Vi anhade på 

en stund och sökte att få tillhamlla oss li te kol, men 

då detta ej lyckades, m;1:,;te vi söka göra vårt bä~:>ta 
med vårt lill a fön:H och afgingo till Bieke. 

Niir vi hade varit en timma till sjös blåste det 

emellertid S<t hitrdt, att vi nödgaJ es söka s kydd nn

det· S ommarö. För att h~irundor l öpa unelan måst e 

vi allviinda forceradt ångtryck. B:'\tame bokstaftigen 

hoppalle fl"<l n v,]g till våg, men in togo icke mycket 

vatten . De tycktes likaso m fastklänga ::;ig ti ll vattnet 

med propellrame. I\1. 8 f. m. angjc rJes Sommarö. 

En stor bjuUngare kom i sigte, och då vi af den hop

pades erhtdla lite ],o], gjorde vi jagt på och upphunna 

den samt ll:ommo långsidan odt begärde att få lite 
bränsle. v· " t Il t" l åt l 1 mas e e me er te erviim a med oförriit-
tadt ärende, ty antingen kunJe ell er ville de icke gifva 

oss något . . Härefter hänvände jag mig till f.p·mästa

ren v_iu Sommarö fyr och erhöll slutligen oml;:ring 
3 kubtkyards furuv ed. 

Kl . 12t 45m voro vi på viig till Cronstadt. Veden 

visade sig vara bättre, än jag kunde viintp,, ochvi vor o 

i stånd att med lätthet underhålla ett å11gtryck af 120 
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lbs. Vi anHimle ti ll Cronst adt i)t 30m e. m. Sedan 

tullen klarerats, lenmade vi Cronstaclt ld. 7t lOm och 

inkommo kl. Bt 20"' e. m. på l'ejsediga varfvet i St. 

P etersbnrg. 
Vi fullbordade hela v;l.r r esa, 630 eng. sjömil , på 

53 timmar, hvilket gifver en medelfart af 12 knop i 

timman. l\Iasl,inerna arbetade utm:irkt v~H umler hela 

ti clen , och vi behöfde icke ens j ustera ett en da lager. 

Kol åtgången för lm u-j e båt belöpte sig till 140 cwt, 

hvilket i medeltal gör 2,8 cwt i timman. 1\Ied goda 

vVa1e::;lm kol bör tttgången kunna nedsättas till 2 ewt 

i tim man. Vid profturen löpte våra torpecllJ;Har från 

Petersburg till Cronstadt och tillbaka, 50 verst eller 

29 eng. sjömil, u tan att clenmuer stoppa. 
Vid den med dessa torpeclbåtar företagna officiela 

proftnren , so m egcle rnm unJ er t ernligen hår t1t väder, 

halte h varje b:tt att gå uneler två timmar meLl ett kol

fönåd omborcl för fem t immar , och uppgick den un

der dessa omständigheter uppnådda medelfarten till 

något öfver 17 knop pr timma. nian ansi\g att om 

v~it1ret varit vackert, skulle en far t af 18 knop meJ 

Hitth et hafva uppnåtts. P ,'t gnmd af b:Uarnes under 

fö rsöken åclagalagch i alla af.~eemlen goda egenskaper, 

tillerl\änlles leverantören af ryska styrelsen ett pre

mium af 20 vrocent af det kontraherade priset. 

Yang nard. Det berättas att engelska amiralitetet 

beslutat öfvergifva alla försök att upptaga H. M. S. 

Vanguarrl, och en officer har bifvit beorurad från tor

veuskolan i Portsmouth att vidtaga anordningar för 

bortspriingandet af vrakets jernmaster, hvilka äro till 

hindel' för seglationen å det stiille der fartyget sjunkit. 
(Broad Arrow). 
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Prisfrågor. I lilzhet med föregående år har K. 
Krigsvetenskapsakademien, såsom täflingsämnen för är 
1879, utstiilt 11! särskilda prisfri\gor, hvariuland fol
jande tYenne, med 10 och 11 betecknade, afse sjöför
svaret , nem l.: 

''10. Är rammen nödvändig å ett nutidens strids
fartyg, och i sådan hlindelse, hvilka äro viikoren för 
ändamiilsenligheten af ett svenskt ramfartygs kon
struktion? " 

"11. H vilket inflytande anses minväsendet kunna 
utöfva på krigföringen till sjös?" 

I anmälan rörande dessa t~iflings1imnen (sid. 195 i 
K. Krigsvetenskapsakademiens handlingar och tidskrift, 
tjugotredje häftet, 15 Dec. 1878) heter det: 

"Förutom de ofvan uppgifna är författare obeta
"get att till täfling insända skrifter i andra, inom om
"ridet for akademiens verksamhet liggande, ämnen. 

'·Täflingsskrift bör, fore Augusti månads slut, till 
"akademiens sekreterare insändas och vara försedd 
"med valspritk och förseglau namnsedel. - - - -" 

På engelslm amiralitetets befallning hafva några 
försök blifvit utförda ombord i kanonexercisfartyget 
"Ndtlc" i Portsmouths hamn med en pansarplåt af hrr 
Cammells i SheffielJ tillverlming. Försöket gick ut 
på att fårvissa sig om huruvida, i l1änclelse handels
fartyg bestyckalles med 64-pundiga kanoner, de kun
de med framgång användas emot elen tidigare klas
sens örlogsfartyg, och de mindre skyddade delarue af 
en senare tids typer. Plåten var 6 inches tjock, och en 
64-pnndig kanon ladelad med 10 lb. vanligt stycke-krut 
(batterypowder), och med projektiler af 70 lb. till 90 
lb., uffyrades mot J en sex gånger; träffpunkterna in-
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träffade i hvarandras omedelbara närhet. Maximum 
af genomträngningen var under fem tum ända intill 
det sista skottet, som träffande i fördjupningen af det 
foregående, gick rätt igenom plåten och inträngde 
träbackningen på andra sidan. 

(Broad Arrow). 
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Bokanmälan. 

Gymnastiii-reglemente för lwugl Jlottan utarbe
ta<lt af l>aptenen L. l\I. 'Törngren. 

U ta n fara fö r öfvenlrift torde vi vara bedittigade 
pås tit, att, allt sedan llen till då Greklands blomstring, 
i fö ljd af folkets moraliska och fy,oiska förslappning, 
smån ingo m Llelmade, fö r att slut ligPn för alltid sjunka 
i de t fö rflu tnas orn ~itliga svalg , intet land funnitc: 
hvar e::; t så mycket arbete utförts, för att framhålla 
gy mnastilwns betydelse såsom en rationel öfn ing 
f(ir folket s utveckling, som i vårt eget . Dess vigt oclt 
betydelse i och för sig Leh1jfver derförc, tack vnre Ling 
sa mt en och annan vänlig eftorh~Lclar e, numera enelast 
l)åpekas, om ock tinnu mycket återst år innan den vun
nit sådan utLreclning, som dess folkliga syfte kriifver. 
.iiiecl sl, ti.l siLttes också gymnastiken hos oss i jemnbredd 
mod de mitnga, vetenskapsgrenar vi såsom kulturfolk 
t ill egnat oss och utötva. Men såsom sådan ~Lr den 
ocl< untlerka::; tacl samma lag so m andra, neml. att, i 
fciljcl uf ökcul erfarenh et, derpå necllagclt arLete m. m. , 
föras framåt och utvecklas. Det arbete vi meLl ofvan
stående titel anm~ila, och lt vilket best<"tr af text mecl 
tillhörande atlas, synes ock u tgöra ett v~i,nligt steg 
framåt på den lång,3träck ta banan samt är utan tvif
vol det mes t fullstiimliga arbete, som på senare tiden 
i llen vi_-i gen utkommit. 

Uti texten, hvilken erhållit en kortfat tad och r eg
lementarisk uppstiillning, och som innehåller en verk
lig rikedom på rörel~>er, dess mer anmiirkningsvärd, 
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som en stor del af dem iiro åtföljda af minnet ledande 
beskrifningar, serskilja vi, förntom inledning och all
männa föresl<rifter , trenne afdelningar. Inledningen, 
hvilken hufvudsakligen äe en rättelse för den ledande 
instruktö ren, innehåller äfveu ett miitningsprotokoll, 
i enlighet me el h vilket allt manskap under första och 
sista månaelen af kursen i exercisskolan skall mätas 
och v ~igas. D tl t ta protokoll, som bör utgöra ett viir
derikt bidrag i och fo r bcdömamlet af manskapets ut
veckling vid skolorna, samt äfven för att , seelan erfa
renh et vnnni ts, med ledning cleraf verkstiilla r ekryte
ring, skall t ill chefen för flottans militiirpersonal in
lemnas hvarje vår. 

l:a a(dtlningc11, som utgör tyngdpunkten af äm
net, innehfdler tabella riska föreskrifter fö r den pedago
giska gymnastiken nppstiilda i öfverem;st~immelse med 
de tabeller , hvilJ.::a sedan hinge -varit begag nade vid 
K. gy mn. centralinsti t utet. D enna afdelning tir clelacl 
i 25 dagö fningar , hvar och en innehållamle sin full
ständiga uppsats p:1 alla rör·elser som skola genomgås. 
Hvarj i:l sådan clagö fning skall enligt inledningen an
viimlas umler minst 3 gy mnastikdagar . E n ny rörelse, 
som vi icke förr å terfunnit i någm gymnastiska skrif
t er, och som tyckes tilkommen s;irskilllt för sjöfolk, 
må biir pZtpekas , neml. "motgåemle loLlrtit vexel klif
gång '' på lejdare (vaterLoms eller s tormlejdare). För
utom den sti r~kilda nyttan fö r sj \ifolk denna rörelse 
e ger , ii r dess gymnastiska viinle så stort, att vi hop
pets densamma, jemte dess redskap (lejdare), snart må 
vinna allmännar e utstr~ickning. En annan rörelse, af 
särskild vigt och betydelse för sj öm ~in , skulle vi gema 
set t införd bland dessa tabeller, elen är ~intring (i vant). 
Vi veta emellerticl att lokala omständigheter lägga 
hinder i vägen att f. n. erhålla h ~irtill passande red
skap, men den stora nytta synnerligen våra rekryter 
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skulle hafva af en dylik öfning gör det i högsta grad 

önskligt, att ett sådant reJskap infödi fvas med dem 

som redan finnas, hvilket äfven lätt skulle kunna åstad

lwmmas om, vid en tillökning af exercisskolebyggna

derna, en lätt tornbyggnad uppfördes vid någondera 

ändan, hvaruti en mast med vant anbringades. Denna 

skulle då kunna så anordnas, att en hel del andra nytti

ga öfningar i sjömanskap m. m. kunde derstädes fö
retagas. 

2:a afdelningen afhandl ar den till ämpade gymna

stiken och är fördelad på 5 dagöfningar. De r ör elser 

som deri förekomma äro hufvudsakligen : fäktning och 

s. k. jägarerörelser, upp- och nedsprång på lutplan, 

simning, balansgång samt iintringar och förflyttningar 
med och utan gevär på bom och linor. 

3: e afclelningen, kamp- och lelcöfningar. H~irunder 

upptagas 19 olika lekar , de fl esta åtföljda af en kort

fattad beskrifning. En stor del deraf äro passande 

såväl ombord som i land. Mycket vore att stiO'a om 
. b 

den nytta, som ett allmännare införande af den fria 

leken skulle medföra, men vi vilja här endast inskrän

ka oss till att citera följande ord af författaren, hvilka 

förekomma i texten: 1'kamp- och leköfningar hafva 
11 den egenskapen att förströ sinnet , skärpa iakttagelse-

11förm ågan, uppöfva krafterna till fri are och sjelfstän

il digare handling, än som låter sig göra under de full-

1' komligt disciplintira gymnastiköfningarna. De äro 
11 egnade att närmare sammansluta manskapet sins emel

"lan, samt tjenliga till verksamhet på ledig tid för att 
11förjaga ledsnadens, hemlängtans och sysslolöshetens 
1'skadliga inflytande. Derföre böra de frlin befälets 
11si<la på ändamå lsenligt sätt vid förefallande lämpliga 
11 tillfällen uppmuntras såväl ombord som i land 11 . För 

att dessa öfningar skola erhålla den praktiska bety

delse de förtj ena forclras, att hvarj e chef eller befäl-
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hafvare uppmuntrar och underlättar dylika öfninga1', 

genom att bereda lämpliga tillfållen för desammas ut

förande. Särskildt cheferna på våra mindre fartyg, 

hvarest exercisen ej kan drifvas så tnångvexlande och 

r esultatbringande som på de större, och hvarest tjen

sten i öfri~rt alltid måste blifva mera enformi()' kunna 
~ bl 

vi ej nog lägga på minnet att behjerta den friskh et 

och det välgörande inflytande på håg O(·h sinne, som 

utförandet af dy lika leka r skall medföra. 
Den till texten hörande atlas innehåller naturtro

get utförda t eckningar af en stor mängd rörelser. Den 

sista planschen utgör en förslagsi·itning till gy mnastik

inredningen i Carlskrona exercishus, och upptager all 

den redskap som är behöflig for de i detta r eglemente 

förekom m ande rörelser. 

Ehuru gymnastiken tillhör alla, torde lätt medgifva.> 

att dess bety delse fö r individen i viss mån vexlar med det 

yrke, som af honom utöfvas. Ingen lär väl heller för

neka, att icke den, som skall utbildas för örlogsyrket, 

i högre grad än kanske de flesta andra är i behof af 

just de egenskaper, som gymnastiken, rätt ledd, afser 

att åstadkomma. 
En harmoniskt utbildad kropp, kraftfull och spän

stig muskulatur, själsnärvaro samt lust och mod vid 

hvarje arbete äro egenskaper, hvilka gymnastik bi

bringa, och hvaraf örlogsmatrosen ständigt är i behof 

under utöfningen af sitt hårda och mångvexlande yrk e. 

Måhända har ock den omedelbara insigten härom varit 

ett af skälen för det nu anmälda arbetets framkomst, 

afsedt för flottans exerci:oskolors behof. De förut gäl

lande bestämmelserna, hvilka äro desamma som begag

nas af armen, visade sig nemligen ganska snart otill

r äck liga att i någon högre grad bibringa elen . gyrona· 
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stiska utbiltlning, som förv[intas vill s~tllana anstalter 
som våra exercisskolor m. fl., hvarest såväl manska
pets ålder och tidsutdrägten för ()fningarna som loka
len, äro egnade att lenma de vackraste resultat. Detta 
reglemente af år 1872, som lmfvudsakligen var till
kommet, lik som Lings liniegymnastik, med beräkning 
på ingen eller ringa gymnast ikredskap, har möjligen 
bmpat sig för armen, hvarest sådan r edskap varit 
jemförelsevis fåtalig, men iif\'en der tonle småningom 
föthållandena betinga en v-idsträch:tare tilHimpning af 
den pedagogiska gymnastiken, srirdeles vid rekrytbild
ningen ocl1 nnderbef~il:;;skolorna, hvilka numera. ega 
l~ingre utsträckning, och hvarest behöfiig redskap lätt 
torde kunna åstadkommas. Det Hirer väl nemligen 
vara alldeles gifvet, att den pedagogiska gymnastiken, 
som i sig upptager alla rörelseformer för den friska 
kroppens utbildning och viclmakthållande vid alla ål
drar, der sådan gymnastik ännu verkar välgörande, 
äfven skall vara den enda riktiga att använda vid unga 
krigares utbildning, samt att ett afvikande från den
samma endast clå blir berättigaclt, när yttre förhållan
elen såsom lokal m. m. gör detta oafvisligen nödvändigt. 

Man har under föregående år iakttagit, hurusom 
vid åtskilliga militära skolor en viss ensidighet gjort 
sig gällande vid manskapets utbildning (ej minst hvad 
sprången beträffa), och lärer detta väl förnämligest vara 
orsakadt i följd af brist på andra kraftiga och lämp
liga rörelser. Förutom det slösande af tid, med af
seende å förväntadt resultat, ett sådant till vägagående 
innebär, kan det ock mången gång innebära verklig 
fara för öfveransträngning, en fara som den pedago
giska gymnastiken, oaktadt den frambringar samma 
kraftmått, men genom rörelsernas progressiv(], stegring 
och deras rätta ordningsföljd, söker undvika. 
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Ling sliger på ett st älle angående den ensid iga 
utbildningen: '' Öfverhaft i enskilda friska kroppsdelar 
"kan icke anses såsom verklig kraft; ty all ojemn het 
"förorsakar inskränktil et eller stelhet i vissa delar och 
tafatthet eller slapphet i andra.'' samt vidare på ett 
annat: •· H vad uppstår genom uteslutande öfverdrift 
"och ensidighet vid utbildningen af kropp ens enskilcln, 
11förmögenheter'? Dysterhet, retlighet i lynnet, ilsken 
"sjelfk1irlek, menniskohat o. s. v., slöhet i tankekraf
'·ten, råhet i sinnet, djurisk vildhet i seder o. s. v. " 

Troligen är tlet, och i följd af många dylika på
pekade brister, som män, hvilka borde vara höjda öf,-er 
blotta fördomar, dock ännu med viss misstro betrakta 
gymnastik, utan att särskilja qvaliteten uti densamma. 
I praktiken märkes detta genom de ofta förekomman
de befrielserna på grund af läkarebetyg från all exer
cis, således äfven från all gymnastik. Att det m[m
gen gång kan vara svårt att beuöma en åkomma, syn
nerligen om förställning tillkommer, lir nogsamt bekant, 
men lika visst är ock, att ett befriande i otid från allt 
arbete eller all exercis verkar i hög grad ofördelak
tigt på hela elen trupp hvarest sådant blifver vana. Der
af framgår och nödvändigheten af att våra militärlä
kare taga full kännedom om cle öfningar som medde
las truppen, och endast med ett strängt beaktande 
derpå tillt·åder frihet der sådan synes nödvändig. 

)ledan Ling sökte fästa läkarnes uppmärksamhet 
vid gymnastikens värde, samt arbetade till och mecl 
för att göra gymnastik till ett obligatoriskt ämne för 
alla läkare. Om man också ej ännu vill medgifva 
gymnastiken en si\dan utsträckning, torde dock ingen 
förneka betydelsen deraf för våra militärläkare, samt 
önskvärdheten af, att uti militärläkarekursen inginge 
en lämplig kurs uti pedagogisk gymnastik, tillräckligt 
grundlig ±ör att med kännarens s~hkerhet kunna bedö-
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rua, Lvad inverkan, och hvilken grad af ansträngning 
den pedagogiska gymnastikens rörelser medföra. 

Den klara och tydliga uppställningen och indel
ningen af detta reglemente, samt de omsorgsfullt teck
nade planscherna, hvilka tydligt framstäl1a till och med 
de mest sammansatta rörelser, underlättar också, mera 
än något annat arbete vi i den vägen sett, studiet af 
den pedagogiska gymnastikens rörelseformer äfven för 
den alldeles oinvigde. Vidare må här påpekas nyttan 
af den samdrägt, som uppstår dm·igenom, att gymna
stiken vid våra militäranstalter ställes i öfverenstlim
melse med den, som användes vid statens öfriga läro
verk. Som vi redan förut omnämnt ligger der ännu 
utbredt ett stort fält, hvilket gymnastiken må~te be
sitta, innan den får i lugn utveckla sig på dess egna 
grundvalar, och under denna kamp bör hvarje medel 
användas för att motverka splittring af de väl behöf

liga krafterna. 
Då vi slutligen lyckönska exercisskolorna till att 

hafva erhållit detta fullständiga arbete, såsom ledning 
vid dess gymnastik, må vi uttala den förhoppning att 
de äfven vid de öfriga Mningarna snart må kon11na 
att följa lika fullständiga och metodiskt utarbetade, 
samt för dess ändamål lämpade reglementariska be
stämmelser. Vi skola då helt säkert äfven med de 
för oss säregna förhållanden att nödgas uppfostra vårt 
sj'öfolk hufvudsaklio·en i land änuock kunna med större 

• b 

heder bestå vid en jemförelse mecl andra nationer. 
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Förklaring. 

Uti senaste häfte af denna tidskrift (4-5 häftena 
1878) förekommer under rubriken "Strödda underrät
telser ", sid. 334, "Danslct uttalande om krigsfartyg af 
den s. k. B/enda-typen", och hvari det, med afseende 
på dessa fartyg, såsom slutomdöme heter: "Den åsig-
11ten, att sådana fartyg kunna träda i stället för en 
"flottas bepansrade materiel röjer endast ringa blick 
"för denna materiels betydelse och ändamål". 

Meningen med Bienda-typen har aldrig varit att 
aträda i stället för ", eller ersätta bepansrade krigs
fl!Lrtyg. Som bekant är, har vår nu varande sjömini· 
ster vid 2:ne på hvarandra följande riksdagar inför 
representationen fraro stält behofvet af och begärt nö
diga medel för anska:ffandet af för våra förhållanden 
lämpliga pansarfartyg - utan att Herr statsrådet här
utinnan lyckats genomdrifva sin vilja. Under sådana 
omstiindigheter, och med våra små nybyggnadsanslag, 
återstod då icke annat än att söka åstadkomma en 
opansrad fartygstyp, som, i förening med lämpliga di
mensioner och måttligt pris, egde stor hastighet och 
manöverförmåga samt var försedd med groft artilleri. 
Denna ingalunda lätta uppgift har på ett fullt tillfreds
ställande sätt blifvit löst genom Blenda-typen, hvil
ken med fördel häfdar sin plats vid sidan af hvarje 
lands opansrade krigsfartyg af dermed jemförlig cert. 
Det danska uttalandet, som röjer endast ringa bekant
skap med våra sjöförsvarsförhållanden, kan derföre 
blott i detta afseende ega någon slags betydelse, och
h ar endast blifvit anfört som en kuriositet. 
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Af fcirekommen anledning, och då återgifvanclet i 

vår tidskrift af detta uttalande, möjligen af dem[;jsom 

iiro vana vid, eller finna ett nöje uti, att, som man 

siiger, läsa mellan raderna, skulle kunna tydas som 

ett klanderbegiLr af recbktionen, har undertecknad, an

svarig utgifvare af tidskrift i sjöväsenclet, genom af

gifvandet af ofvanståenue lilla förklaring härmed velat 

fria redaktionen från en dylik fulkomligt ogrundad 

misstanke; hvarjemte, och i sammanhang härmed, fästes 

uppmärksamhet på, att uppsatsei' som insändas till in

tagande i tidskriften, äfvensom de under rubriken 

"strödda underrättelser" meddelade notiser, utdrag ur 

in- eller utländska tidningar eller tidskrifter etc. in

föras i tidskriften, för så vidt J.e synas kunna vara 

af intresse för dess läsare, utan afseende på, om deri 

uttalade åsigter delas af redaktionen eller ej - ett 

forhållande som tydligt nog finnes uttaladt i r edak

tions-anmälan på omslaget till tidskriften. 
Carlskrona elen 1 Januari 1879. 

C. af Trolle. 
Tidsktiftens ntgifvare. 
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Tillkännagifvande. 

Seclan år 1875 har det ålegat Kongl. Örlogsman

nasällskapet, att, såsom viikor för åtnjutande af en då 

sällskapet beviljad furhöjning i statsanslaget, i särskild 

bilaga till tidskrift i sjöväsendet , utgifva sammanclrao· 

öfver alla Kongl. lYiaj:ts beslut och generalordres an~ 
o l ' gaem e flottan, samt öfver embetsskrifvelser från che-

f~n för sjöförsvarsdepartementet och förvaltningen af 

SJÖärenclena, då dessa handlingar för ~ådant ändamål 

till tidskriftens redaktion öfverlemnades. 

.. Genom Kongl. Bref af den 1 Februari 1878 har 

K. Orlogsmannasällskapet blifvit befriadt från berörda 

vilkor, dels på grund J.~raf, att, såso m det i nåtliga 

brefvet heter, erfarenheten visat det utgifvandet af of

vannämnda bilaga till tidskriften, eller det s. k. "För

fattningshäftet" icke kunnat verkställas å sådan tid, 

att tlen åsyftade fördelen af ett skyndsamt offentliO'

görande af beslut rörande flottans angelägenheter de~·-
. ' 
Igenom kunnat vinnas, dels ock med hänsyn till de kost-

nader som tryckningen af dessa sammandrag medfört. 
I sammanhang med upphörandet af "FörfattniilO'S

häftets" utgifvande, har K. Örlogsmannasällskapet be

slutat, att, i likhet meu hvad som egde rnm före till

komsten af oftanämnda häfte, i dess tidskrift låta in

föra "Sammandrag af Kongl. Bref, FörorJ.ningar, Ge

neralordres m. m. rörande flottan jemte fcirändrin()'ar 
• b 

mom sjöförsvarets kårer och stater." 




