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Kongl. Örlogsmannasällskapets 
högtidsdag den 15 Nov. 1883. 

Förhandlingar. 
l:o) Efter verkställd protokollsjustering infördes ny

invald arbetande ledamot, h vilken helsades af ord
föranden. 

2:o) Företogs val af ordförande för nästa presidii-år, 
hvartill återvaldes hedersledamoten, kommendören 
friherre F. W von Otter. 

3:o) Härefter höll sekreteraren, kapten Louis Palander 
åminnelsetal öfver under året aflidne hedersleda
moten, f. d. kontt·eamiralen m. m. E. A. Printzen
sköld. 

4:o) Upplästes: 
a) af t. f. ordningsmannen, kom.-kapten B. Lillie

höök, berättelse om sällskapets verksamhet under 
det förflutna året; 

b) af kapten J. A. Balckström, föredragande i 
l:sta vetenskapsklassen, ett anförande "Om de vig
tigaste militära egenskaperna, som erfordras för 
våra större örlogsfartyg"; 

c) af kapten C. Puke föredragandens i 2:dra ve
tenskapsklassen, kom.· kapten J. Christerson, be
rättelse "Om handgevärets utveckling och dess nu
varande ståndpunkt"; 

d) af kom.-kapten J. Osterman "Om de försig
tighetsåtgärder, som vid konstruktion och utrust
ning, synnerligen af passagerareångfartyg, böra 
vidtagas för minskande af faran vid ombordlägg· 
ningar och andra olyckshändelser". 

2li 
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5:o) Derefter nedlade orJföranden, kommendören fri· 
herre F. W. von Otter, presidiet med ett anförande, 
deruti han till granskning upptog frågan: Behöfva 
vi ett sjöförsvar, och, om så är, hvilken är dess 
uppgift och hvarför dröja vi att sätta det i stånd 
att kunna fylla denna uppgifr', hvilket tal, i en
lighet med sällskapets stadgar; besvarades af des3 
sekreterare, hvarefter sammantr~idet upplö.stes. 
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Åminnelsetal.*) 

Den 16 November är för Kongl. Örlogsnmnna-Säll
skapet en högtids- och glädjedag, men den är ock för 
Siillskapet en minnes- och saknadens dag. Högtids- och 
glädjedag är den derför att sällskapet på denna dag 
stiftades, minnes- och saknadens dag är den derfor att 
Sällskapet på denna dag har för bruk, att påminna sig 
de ledamöter, hvilka under det flydda året för alltid 
lenmat dess krets. 

Den sista högtidsdagen var dock uteslutande en 
glädjens dag; men det var oss ej förunnadt att ännu en 
sådan skulle förflyta lika ostörd. Det är derför mitt 
sorgliga och svåruppfyllda åliggande, att i dag för Kongl. 
Örlogsmanna-Sällskapet återkalla minnet af den man, 
som under nu tilländagångna presidiiår för alltid ned
lagt sina verktyg. 

Förlusten af denne man är så mycket större för 
Kongl. Örlogsmanna-Sällskapet och sa mycket svårare 
för mig att på ett v~irdigt sätt tolka, som han, Kontre
Amiralen m. m. E. A. Printzensköld, intog, icke alle
nast inom detta Sällskap utan äfven inom det vapen, 
hvilket han med ]if och själ tillhörde, ett särdeles fram
stående rum. 

Eric Adolf Printzensköld föddes i W ermland på 
egendomen Mellby i Bro socken af Näs härad den 10 
Augusti 1803. 

*) Af siillskapets sekreterare, kapten L. Palander. 
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Föräldrarne voro Majoren vid W ennlands Reae-n 
mente Axel J o han Printzenskölcl och Eva l\1aadalena 
Qveckfelt, hvilka redan nnder bans minderårigh:t lem
nade detta jordiska. 

Den sjette i ordningen af nio syskon uppfostrades 
han jemte dessa i hemmet allvarlio·t torftiat och vid ol n 

sträng gudsfruktan. 

I September 1818 antogs Printzen,köld till frika

dett vid KongL Krigsakademien å Carlberg, hvarifrån 
han, efter att hafva deltagit i då öfliga kadettexpedi
tioner åren 1819-1822, sistniimnde år i September ut

examinerades ocl~. utnämndes derefter till Under-Löjt
nant vid KongL Orlogsflottan med expectantslön. 

Omedelbart efter det Printzensköld len111at Carl
berg, tog han hyra som lättmatros på Svenska skeppet 
"Lovisa", med hvilket han under följande vinter och 
vår besökte England och Medelhafvt~t. 

1824 var han kommenderad såso.rn Volontärofficer 

· på Siwnerten ''Experiment" och medföljde året derpå 
såsom förhyrd kadett, Linieskeppet "Tapperheten" u n
der dettas mycket omtalade resa till då nybildade syd
amerikanska staten Columbia och sedermera till New
york, hvarest fartyget blef å auktion försåldt. 

Icke nöjd med den öfning som kunde erhållas i 
Svenska flottan, sökte Printzensköld tillstånd att för 
vidare förkofran inom yrket utgå i främmande maats 
örlogstjenst, och blef hösten 1828 antagen t.ill Enseia

0

ne 
de V aisseau i KongL Franslm Marinen, samt deltog :u

der de 2 år han qvarstannade i fransk tjenst i expedi
tioner med sex olika fartyg. Han var häruneler i till
fälle att ombord å Korvetten La Duchesse de Berry, 
under den ryktbare Amiral Duperres befäl, få i juli 
1830 deltaga uti det lyckade anfallet på Alaer hvarvid 

'"' ' 
Amiral Duperre, öfverbefälhafvare för flottan, eröfrade 
Alger åt franska staten. Den franska flottan, som vid 
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detta tillfälle användes, bestod af ej mindre än 103 

krigsfartyg och 487 transporter, hvilka öfverförde den 
för Alger's intagande från landsiclan bestämda 35000 

man starka armeen under dåvarande franska kriasmini-o 
stern Grefve de Bourmonts befäl. 

Denna stora flotta lemnade i maj månad 'l'oulon, 
den plats hvarest alla fartygen på otroligt kort tid blif
vit utrustade under Amiral Dupen·es skickliga ledning, 
och ankrade den 13 juni i Torre chica Bay. Den 14 

juni blef beHigriugsarmeen derstädes landsatt, ett före

tag om hvars svårigheter man kan föreställa sig, då man 
betänker att Duperre hade att på en öppen kust debar
kera 35000 man, 91 kanoner, och mörsare samt 3800 
hästar, förutom alla de massor af förnödenheter som 
äro nödvändiga för en så stor arme i ett fiendtligt land. 
Sedan Alger blifvit under den 3:e och 4:e juli bombar
derad af flottan gaf sig staden den 5:e juli på nåd och 

onåd. 
Hemkommen från Frankrike var Printzensköld år

ligPn kommenderad som vakthaivande officer på då van
liga öfningsexpeditioner intill 1844, då han blef utsänd 
som sekond på korvetten "Carlskrona" till Medelhafvet 

' 
och var sedermera kommenderll.d sasom chef åren 1850 
och 1851 på fartyg till Härmare eller aflägsnare farvat

ten samt slutligen 1861 på. linieskeppt:t "Stockholm". 
Printzensköld blef, ufter att i vanlig ordning hafva 

genomgått flottans grader, i September månad 1861 ut
nämnd till kontre-amiral och tjenstgjorde från samma 

tid vid flera tillfällen såsom befålhafvande amiral här

städes. 
Efter att i 48 1/ 2 år hafva tjenat Kongl. Maj:t och 

kronan tog amiral Printzensköld afsked den 9 juni 1871. 
Den del af tjensten som amiral Printzensköld länge 

och med ett lefvande intresse egnade sig åt var varfs

tjensten. 
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Redan år 1841 utnämndes ban till underekipage
mästare och tjenstgjorde sedermera som ekipagemästare 
och slutligen såsom varfschef från 1856 till 1867, då han 
på egen begäran härifrån entledigades, efter att således 
l1afva tjenstgjort vid härvarande vad' i mera än ett fjer
dedels sekel. 

Åt detta varf, der han säkerligen trampat flera fjät 
än IJi1gon nu lefvande sjöofficer, egnade han sin bästa 
tid och allt nit i syn nerhet inom det praktiska om
rådet. 

Första tanken till förändring af det gamla bevak
ningssättet å varfvet och anskaffande af en varfspolis
kår utgick från amiral Printzensköld, i tlet han h~irom 
till vederbörande inlemnade förslag. Under hand fram
höll lum ähen nöc1v~indigh etl:'n nf bättre kommunika
tioner inom KoiJgl. sheppsvarfvet medelst jernvligars 
anl~iggande. Äfvenledes inlemnade han förslag till verk
shidemas ombyggnad och förHLngning af skeppsdockan 
n:o 3. Under samma tid verkstäides en del vigtigare 
arbeten, såsom nec1Higgning af vattenledni11gen mellan 
Lyckeby och staden, utvidg11ing af skeppsdockan n :o 2 
och reparation sdockan, afslutandet af kungsbrokajen, 
nybyggnad af sjukhuset och ängbageriet med sin ang
qvarn, hvilket allt visar hvilken liflighet och verksamhet 
som rådde å varfvet under den tid amiral Printzensh:öld 
hade detsammas angelägenheter omhänder. 

Tjensten och hemm et voro för honom allt, och deraf 
upptogs nästan uteslutande hans tid och omsorg, hvaraf 
blef en följd, att han icke kunde egna sig åt andra 
sysselsättningar på allmänt område. 

Efter sitt afskedstagande och ända till dess döden 
bortryckte honom nr lifvet var han lika intresserad för 
tjensten och varfvet, hvilket sednare han tidt och ofta 
be sökte, så länge han orkade företaga någon längre 
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promen ad. Deretter blef det naturligen mera sällan, 
men det h ~i ncl e dock att man äfven under amiral Print
zenskölcls sjukligare lefnadsperiocl fick se honom före
taga fiirder på varfvet i vagn. 

Uneler sin långa och hedrande tj enstebana erhöll 
amiral Printzensköld flera yttre utmärkelser från såväl 
egen som andra nationers monarker, och blef sålunda: 
1837 ridd are af Hederslegionen, 
1848 cl:o af Sviirclsorden, 
1853 d:o af Preussiska Röda Omsorden 3:e klass, 

1860 kommendör af Svärdsorden, 
1861 d:o af S:t Olofs orden, och slutligen 
1869 cl:o med stora korset af Svärdsorden. 

1855 invaldes Printzensköld till ledamot af Kongl. 

Krigsvetenskapsakademien. 
Redan 1838 kallad till arbetande ledamot af detta 

sälls kap, bl e f Printzensköld 1861 dess Hedersledamot 
och föl'cle såsom sådan under 3:ne på hvarandra föl
jande år 18G3 -- 1866 med oväld och nit klubban vid 

våra förhanc1li11gar . 
Amiral Printzensköld var i ordets fulla bemärkelse 

en ärans man. Huru sträng han än kunde vara i tjen
sten, fanns det dock ingen, som bar något agg till ho
nom, emedan alla erldinde och måste erkänna att han 
var redbar, dittrådig och rättvis samt kunnig och duglig. 

A t naturen hade han ett sträft sätt, h vilket den 
låno·<t ti enstaörin<ren p~t varfvet som underekipagemä-o J o <-J 

stare och ekipagemästare, icke hade - som han sjelf 
sade - biclra<Tit att mildra. I hemmet var han alltid o 

vänlig och god. 
En i tjensten 1862 ådragen förkylning bröt i förtid 

den starke le tnaclskraftige mannens helsa. Den i följd 
häraf uppkomna sjukdomen, hvaraf amiral Printzensköld 
led uneler 20 års tid, blef dock eget nog icke dödsor-
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saken. Ett fall inne i rummet ändade den gamle ak
tade mannens dagar den 21 November förlidet år, vid 
en ålder af 79 1/ 4 år. 

Den talrika procession hvilken följde amiral Print
zenskölds stoft till den sista hvilostaden, och h vartill 
Kongl. Örlogsmanna-sällskapets härvarande ledamöter 
mangrant slöto sig, vittnade granneligen om huru ak tad 
och ärad han varit i lifvet. 

Frid öfver den gamle mannens minne. 
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Ordningsmannens årsberättelse.*) 
Rongl. Örlogsmannasällskapet har under nu för

flutna arbetsåret haft 8 sammanträden, hvaraf 7 ordi
narie och l extra. 

Följande föredrag hafva umler arbetsåret hållits 
inom sällskapet, nemligen: 

Om de vigtigasie förbättringarne och ttppfinnin
garne inom artillerivetenskapen, af kommendörkaptenen 
J. Christerson; 

Um i Italien och Rysslancl tdförda skjut(örsölc 
mot stålpansar, af densamme; 

Om cle ttncler sista tvenne åren timade förb ättrin
gar af nautiska instrunwnt och om sjel{arbctande fyrar 
samt om lotsverkets och lotsväsenclets ve1·ksamhet, af kap
tenen R. Nissen. 

Om förflutna årets arkti8lca t·esor, af kaptenen L. 
Palander; 

Om fördelen af brödbakning om Slccppsbord, af 
kaptenen A. Carlheim Gyllensköld; 

Om mätandet af elektrislcrt strömmars styrka och 
om elektriciteten såsom clr·ifkraft, af lmptenen Y. Chri
stierson; 

Om hygieniens betydelse såsom vetenskap mecl af
seende på militära förhållanden, af öfverfältläkaren M. 
Fiirst; 

Om minväsendet och utförda minförsök med redo
görelse för -de i förening med sjölcrigsmanövet· vid Hor
ten senast anstälda minsprängningar, af kaptenen J. 
D. Barclay; 

•) Uppliist å Kong!. Örlogsmannaslilbkapets lJöglid sdag den 15 
November 1883 af t. f. ordningsmannen, kommendörkaptenen G. B. 
Lilliehöök. 
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Särskilda komiteet· inom sällskapet hafva arbetat 

med fö ljande nppdn1 g, nemligen: 

att ingifva yttrande i afseende & föreskrifter t ill 

åst adkommande af ett verbammare betryggande a f li f 

och egendom uneler sjöresor ; ' 

att afgifva förslag ti ll r eglemente för rodd- och 

seglingsexercis med lwngl. flottans båtar; 

att omar beta sällsim pets stadgar; och 

att afg ifva förslag till å ::;tadkommande af en t id s

enligar e och rymligare lokll Jör sinlskapet, s~irde l es 

med afsecude ii beliofvet af s törre utrym me för siill

skapets boksa mling. 

Tidskri f t i Sjöni·sc udct ntgiiYtJS fortfarande efter 

samma pl an so m förrgåen l1 e å r oeh har spridningen af 

demamma nilgot ölwts sf•viil inom land et som i ut

landet. 
S;iJ Jskapets bOfi!>U11llillg har under året erh ållit vär·

defnJl tillöbt ing. U tom r eguliert in s~inda t idskrifter , 

meteorolog iska bul letiu er m. m. hah·a tid efter annan 

böclcer , afhandlingar oeh kartor blifvit s k~inkta t ill siill

skap et , för hvilk<L gåfvor siill skapet hembiir g ifvarne 

sin tacksamhet. 

Bland siillskapets ledamöter ha.fva under å ret föl 

jand e f'ön.'inclringar eg t rum: 
T illkomne : 

A rbetande ledamot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l· 

Korresponderande ledamiiter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 

A{ gångne: 

Hed ersledamot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 

A rbetanr1e leda mot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 

K ongl. Örlogsnwn~t asällskapct med H. 1\I: t Komm

gen så::;om dess höge beskyddare och DD. KK. HH. 

kronprinsen och hertigen a f Gotland s<hom först e he

dersledamöter , u tgör es af: 
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H edersledamöter .... . . . . . . ' . ... . 
Arbetande l edamöter 

l ••• • •• • • ••••• • • • o o • •• • • • • • 

Korresponderande d:o .. .. . . 
Utländske d:o . ... .. .': .' . . . . . . . . , .. . ... . 

• • • • • • o • • • •••• • • 

39 . 
50. 
37. 
8 . 
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Handgevärets utveckling och gevärsfrågans 
nuvarande ståndpunkt.*) 

Enligt hvad man anser sig med säkerbet veta, 
hafva eldhandvapen varit i bmk under cirka 5 århun
draclen. 1300-talets hakebössa hade en skjuthastighet 
af 10 skott i timmen, och för dess affyrning medf~rde 
skytten brinnande lunta af 35 a 40 fot s längd ; lunt
låset aflöstes af hjull åset **) och uet ta af flintl åset; ***) 
papperspatronen uppfanns vid början af 30-åriga kriget, 
slaglåset t) och tändhatten kommo i bruk omkring 
1820,tt) och genom reffiing af loppet och använtlamltl 
af spetskulan t-1-t) har man sålunda till sist med till
hjel p af elen sjelftätande metalipa tronen och s~nmika 
bakladdningsmekanismer så småningom kommit från 
den otympliga hakebössan till nutidens snabbskjutande 
repetergevär, med h vilka t. ex. ett kompani af 250 man 
han skjuta 2250 skott på 25 sekunder. 

Utom de många faktorer af teknisk natur, som bi
dragit till detta förvånande resultat, h vilket vittnar om 
den höga ståndpunkt vapentekniken nn intager, har, 
je m te en betydligt förbättrad kruttill verlming, äfven 
den uppr epade gånger skeende förminskningen i kali
ber utöfvat ett väsentligt inflytande på u e gjorda fram-

·~') Anförande af fvrecl ragancleu i 2:ft v e t eu skap skl a~s~ u iu om 
K ungl. Örlogsmanuasiillskapet, komtn eudörlmpt enen J. Chnsterson, 
upphist på sililskapets högtidsdag elen 15 No v. 1883. 

*•:•) 1517. 
'' *•:•) 1640. 

t) 1800. 
H ) I Sverige 1840. 

ttt) .Miuie 1846. 
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stegen, hvarigenom handgeväret kommi t att nppnå den 
höga grad af fulländning det i fl em eu ropeiska länder 
nn innehar. De stora förd elar , som af denna anled
ning nu kunna af detta vapen dragas ombord på strids
fartygen , hafva ej i de stora marin ern a blifvit förbi 
sedda ; man har ej låtit bestyret med anskaffande af 
kanoner och andra kra ftiga skjntpj eser, så tränga band
geväret i bakgrunden, att man ej i afseende på detta 
vigtif!;a vapen sökt följa med sin tid ; en jemförelse 
emell an svenska fl ottans gevär och ntlä!lllsh:a mariners 
visa r, att Ilet förra num era lemnar åtskilligt öfrigt att 
önska. 

Hakebössans afkomling på 1500-talet , musköten, 
som var ej obetydligt lättar~ och mindre än den förra, 
balle i början en kaliber af 22,r, mm.; denna minskades 
redan under Gustaf II Adolf till 20 mm. och har med 
de många vexlande gevärsmodellerna sedan den tiden, 
aftagit så, att den ho'l vårt nuvarande R emingtongevär, 
det s. k. 1867 års gevär, endast är 12,17 mm. 

Troligen komm er gevärskalibern i allmänhet att 
bli l va ännu mindre; hos flera i utlandet antagne ge
värsmodell er öfverstiger den ej 10,7 mm., och professor 
Ilebier i Zilrich, hvars gevärskonstruktioner på sista 
tiden väckt mycken uppmärksam het, har konstruera t 
och vid profskjutningar erhållit synnerligen vackm re
sultat med ett gevär, hvars kaliber är endast 8,6 mm. 
F örän<lringen till en mindre kaliber enligt Heblers sy
stern sker medelst tubering af pipan; på detta sätt 
hafva sedan schweitziska Vetterli- och tyska Mauser
gevär blifvit förändrade. 

Med de ständiga nya uppfinningar, som icke minst 
inom gevärstill verkningen egt l'Llrn under de senaste 20 
åren, må man ej undra öfver att vår nu 17 år gamla 
gevärsmodell blifvit öfverträffad af de flesta andra en-
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ropeiska länders, hv ilka på blodiga slagfält köpt erfa 

renheter, som föranl edt dem att skaffa sig nyare och 

mera fullkomliga gevär. Som bekant är, har nästan 

hvar oeh en af stormagtema på de sista åren antagit 

ny gevärsmodell; fl era af dessa äro af utmärkt beskaf

fenhet. Sverige, Norge (armeen), Danmark och Spa

nien hafva ännu qvar Remingtans system, so m för 

slrr ifver sig från början af 1860-talet. 

Nedanstående tabell visar de relativa eg enskaperna 

hos de flesta i bruk varande gevärsmodellerna. 

~ 
CL p-

tr: tr: 'O __. (D ~ 
t:>"" c; o~ (O ., _ 

"' (t) 

C? ~::L 

~ ~ ·~ [fl ~ ~ "' p c ~ <: 
Mod,-11. Land . ::-. c '-<i= ~ 

O t:l 
[Jq 00 (';l ~ - :; · ~- ::·_.::r 

~s. :-.-~ "' crQ u: c; 

(t) ;· ;:j ()q ro r, ~ 

~ ~ 
~o ....... 

~ 0:0 "" ~ ~ ,, 
m. m. 1 gr. cm. kg rn. 

Beaumont Belgien 400 33810,23 126 4,41 2,16 
Berdan Ryssland 442 37010,27 4,22 2,78 
G ras Frankrike 455 37910,26 4,2 2,96 
lVIanser Tyskland 430136010,26 ö9 4,5 2,63 
lVIartini-En field England 466 
lVIart i ni-Henry England 416 346!0,3 l 3,95 3,56 
Remington Danmark 387 32010,24 112 4,12 2,53 

" 
Sverige 386 30010,206 172 4,25 2,37 

Vette1·li Schweitz 435 345 0,24 103 4,7 2,04 

" 
Italien 430 344 0,24 120 4,2 2:25 

Wernell Österrike 436 347 0,21 84 4,17 2,33 

I fö rbigående torde här få påpekas den skillnad 

man vanligen gör emellan ett magasins- och ett r epefel' 

gevär. I det förra äro visserligen magasinerade ett an

tal patroner, men gevärets laddningssätt är så till vida 

likt det fö r enkelladdare vanliga, att hvarje patron 

omedelbart med handen måste införas i patronläget, 

det senare, eller repetergeväret , är ett magasinsgevär, 

som kan laddas med patron från magasinet, endast ge

nom handgrepp med en eller annan yttre del af meka

nismen. 

l 
l 

'r 
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ldeen ti ll r epeter- ell er, som man äfven ser kal

las, magas insgeviir lit• ganska gammal; dess fö rsta 

praktiska. tillämpning var r evolvern , om man frånser 

de ga mmaldags fa rliga flin t låsvapen, i hvilka. b·nt och 

kula, l iggande i särskilda rum , genom en komplicerad 

meka n ism föl'<lc.s in i h: am maren. 

Efter det några olika mer eller miml re snilh·ika 

förslag, g :'\encle ut på att fram stäila ett r epe tergevi.ir, 

bli f vi t i uppfinningam es land, Amerika, utan nämnvärd 

framgång försökta, frarntr[idde saken i ment praktisk 

form under det stora amerikanska kriget för 20 år se

dan, och efte r h varand m kom mo Spencer, Ball & Sam

so n, vVincbest ee. Hem·v - \Viu chester Vetterli Kra o· 
; J ' ' c 1::11 

K ropatschek, Burton, Green, Hotchkiss, Lee, Cha:ffee-

R eece m. fl., af hvi lka modeller de flesta ännu äro i 

bruk ; de 3 sistnämnde voro de bi.ista af de till ett an

tal af ej mindre i.iu 40 af olika slag i nlen111ade maga

s ins- och repetergevär, hvilka t:iflade om att blifva an

tagne för Förenta State rnas arme och blefvo under 

kastade en noggrann och omfattande pröfning af den 

för detta ändam ål tillsatta ko mite n, hvar.s rapport af

gaf.s den 5 Septemb er 1882. 

Som bekant i.ir, hae man fö raett enkelladdare med 

lö3a magasin innehållande från 9 a 10 ända t ill 20 pa

tt'Oller; magasinen ä ro dels alldeles obero ende af gevä

rets mekanism, dels inrättade så, att patronema vid 

Ll ennas rörelse föras ned i sitt b ge för laddning. 

Dylika magasin, sittande på sillan midtför kam

maren och fö t· öfrigt af olika form , ha.fva blifvit för

sökta på fl era af nu i br uk varande gevärsmodeller; 

i Tyskland har i ej obetydlig skala gjorts försök der

med på det nya mausergeviiret, och i England har di 

r ektören för de stora gevärsfaktorierna i Enfield, Perry, 

konstruerat en laddningsin6ittning, hvarmed han på 9 
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sekunder kunde skjuta 10 skott. Huru fördelaktiga 
och förträffliga för den derigenom så betydligt ökade 
eldhastigheten dessa utanpå gevtiret fästade magasin 
än må vara, torde de, appliceraue på ett fartygsgev1ir, 
medföra flera olägenheter till följd af deras ft·!in gevä

ret utstående form. 
Ända till år 1879 var Schweitz det enda land, 

hvarest ett repetergevär var allmänt antaget för in
fanteriet; det var Vet.terli's gevär. Vid detta års slut 
skola 9000 repetergevri.r vara utdelade till tyska armen. 

Under loppet af nii.mntle år gjordes i Österrike för

sök med Kropatscheks repetergevär. 
I Turkiet är både infanteri och kavalleri bevii.p

nadt med Winchestergevär, det bästa af den äldre sot·

tens repetergevär. 
I Frankrike, 'hvarest Gras-geväret antogs för ar

men straxt efter 1870 års krig, gjordes redan 1877 för 
flottans räkning försök med Kropatscheks repetergevär. 
Den komite, som utförde dessa försök, kan sannerligen 
så väl h vad grundligheten som skyndsamheten vid ut
förandet beträffar, tjena till mönster för andra komi
teer. Försöken började nemligen den 6 November 1877, 
rapporten öfver desamma insändes elen 22 Mars 1878 
och elen 28 derpå följande J u ni utgafs den order, h var
iD"enom införandet af Kropatscheks gevär vid flottan an-
o 

befaldes, och elen förut såsom så vigtig anseuda prin-
cipen, att flottan och armen borde hafva samma slags 
gevär, leronades åsido; man hade visserligen redan förut 
önskat, att för flottan få ett repetergevär, som sköt 
samma patron som landtarmens, ty redan 1866 hade 
försök i denna rigtning blifvit gjorda, men den tidens 
komplicerade mekanismer i förening med de dåvarande 
gevärens ringa ballistiska effekt gjorde, att man ej an
såg sig då hafva nog giltiga skäl att frångå nyss-

- 379-

nämnda princip. När slutligen metallpatronen infördes 
med Grasgev~iret i armen, var det tydligt, att, om denna 
patron kunde begagnas i ett repetergevär, inga kraftiga 
invändningar kunde göras mot det senares införande i 
flottan, förutsatt att i öfrigt denna åtgärd vore förJel
aktig. 

Den allmänna åsigten var, att repetergevärens mån
ga fördelar vid all slags s.jötjenst gjorde den önskvärd, 
och man hade nu endast att finna en lämplig modell. 
Den förut ofvannämnda komiten hade att hufvudsak
ligen egna sin uppmiirksamhet åt: 

a) att geväret i fråga ej var i ballistisld hänseende 
underlägset Grasgeviiret; 

b) att undersöka, hvilken skjuthastighet med lwar
dera geväret kunde uppnås af vanliga matr•oser; 

c) att försäkra sig om att patronerna i magasinen 
ej kunde explodera till följd af stöten vid skottlossnin
gen, vid exercis, eller om geväret tappades, samt att 
undersöka, om någon i magasinet möjligen inträffande 
förändring af kulans form hade något inflytande på 
skjutningen; 

d) att pröfva hvarje gevärs konstruktion, huruvida 
de voro nog starka och säkra med såvällös som skarp, 
skadad eller felaktig ammunition, samt huruvida de 
lätt blefvo oanvändbara genom rost och dam. 

Dessutom skulle komiteen yttra sig öfver, huruvida 
införandet i flottan af ett repetergev1ir var önskvärdt, 
och i så fall föreslå det af de försökta gevären, som 
bäst svarade mot ändamålet. 

De repetergevär, som f15rsöktes, voro Hotchkiss, 
Krag-Pettersons och Kropatscheks, 3 modeller af 
hvartdera slaget. 

Hotchkiss gevär, som tillhör det system, hvars 
slutstycke i form af en kolf drages rätt bakåt, har 6 

26 



- 380-

patroner i magasinet, hvilket kan tagas bort, då. gevä
ret blifver enkelladdare. 

Krag-Petersons repetergevär, antaget i norska 
flottan och derför här något närmare omtaladt, tillhör 
äfven kolfsystemet; kolfven å verkas af en bakom den, 
i axelns förlängning sittande hammare; magasinet sitter 
under pipan, liksom på Winchestergeväret och inne
båller 8 patroner; endast genom tryckning på en knapp 
på högra sidan af kammarlådan kan magasinet tagas 
bort, geväret kan då användas som enkelladdare. Då 
det begagnas som repetergevär, öppnas kammaren, nät• 
man drager hammaren tillbaka, h varvid kolfven tryc
kes ned, den gamla hylsan utkastas, och en ny patron 
från magasinet kommer upp på kolfven, hvilken, när 
hanen får gå tillbaka igen, lyftes upp något, hvarefter 
patronen inskjutes med högra tummen; dervid tvingas 
extractorn tillbaka på sitt ställe, or;h kolfven stänger 
kammaren; på geväret finnes halfspänn. Vid magasi
nets fyllande måste kammaren öppnas och hammaren 
under patronem; instoppande hållas bakåt. 

Kropatscheks gevär, h vars uppfinnare är österrikisk 
officer, är mycket nära likt Gras-geväret, och har lik
som detta halfspänn; magasinet, som sitter under pipan, 
rymmer 7 patroner. 

Alla 3 gevärsslagen hade samma kaliber, 11 mm., 
och sköto med fransyska infanteriets ammunition. Ma
gasinen kunde fyllas och l patron föras in i kamma
ren på resp. 12, 22 och 19 sekunder, hvilket for Krag
Pettersons och Kropatscheks gevär gifver nästan sam
ma tid per patron; eldhastigheten med magasin förhöll 
sig till den utan magasin hos de resp. gevären som 1,88 

1,2~ och 1,88 till l. 
Försöken visade, att en trupp på 250 man kunde 

på 25 sekunder skjuta 
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med magasin: 
med Hotschkiss gevär 1975 skott 

Krag-Pettersons d:o 2250 , 
Kropatscheks d:o 2225 , 

utan magasin: 
1309. 
1218. 
1330 

och för att förbruka ett fullt magasin behöfde de olika 
gevären resp. 2,4, 2,66 och 2,4 sekunder. 

Rörande de öfriga föreskrifne punkterna kom ko
miten till den åsigten 

a) att i basen skadade patroner äro farliga i Hotch
kiss gevär, men medföra ej någon olägenhet hos de 2 
andra; 

b) att Kropatscheks gevär bäst motstod inverkan 
af luft och fukt; 

e) att, så länge kammaren är stängd; inget af de 
3 gevären lider af dam. 

Med afseende på önskvärdheten af repetergevär för 
flottan yttrade sig korniten enhälligt tillstyrkande och 
framhöll de stora fördelar magasinsgevär medföra såväl 
till väders, på back och hytta under strid, som till an
kars, för vakten ombord och för patrullbåtar, som ro 
på bevakning. Af de 3 försökta modellerna blef Kro
patscheks gevär föreslaget och, ehuru något mera kom
pliceradt än de andra, sedal} antaget, hvartill kanske 
i sin mån dess likhet med Grasgeväret bidrog. Man 
hade vid försöken med hvardera geväret skjutit 10000 
lösa och 2000 skarpa skott. 

Om än gevärsfrågan i Sverige ej blifvit på ett till
fredsställande sätt löst lika hastigt som i Europas öfriga 
länder, hvarest ej blott rikligare tillgångar underlättat 
den mycket kostsamma öfvergången från en gevärs
modell för hela infanteriet till en annan och hvarest 
denna öfvergång ej minst påskyndats af det kända be
hofvet att i afseende på infanteriets beväpning ej vara 
underlägsen den ena · eller andra mäktiga, ständigt ru-
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stade grannen, så har derför ingalunda saken här varit 

lagd åsido, utan ganska omfattande och grundliga för

sök hafva blifvit gjorda, komiteer blifvit tillsatta, ut

liltanden afgifna, och gevär af ny mouell, så vii l enkel

laddare som repetergevär, hafva blifvit tillverkade samt 

på försök och för jemförelse med andra gev~ir utlem

nade till trupp och begagnas ännu inom några rege

menten. 
Det torde vara öfverflödigt att inför sällskapet i 

minnet återkalla de omständigheter, som föregingo an

tagandet af vår nu gällande modell, 1867 års gevär, 

samt de grundliga försök med en mängd olika model

ler, som utfördes, innan företrädet gafs åt den nyss

nämnde, som är konstruerad af Rider, men efter fa

brikanten och leverantören allmänt benämnes Reming

tons gevär. Men i full öfverensstämmelse med nutidens 

rastlösa utveckling och förbättringslus ta, dröjde det icke 

länge, innan man ansåg, att Remingtongeväret ej fullt 

motsvarade h vad man trodde sig hafva rätt att begära 

af ett tidsenligt infanterigevär, och redan 1877 tillsat

tes en svensk-norsk komite för behandlingen af frå

gan om lämpligaste modell å gevär, karbin och revol

ver; af ko mitens *) ledamöter tillhörde ingen Kongl. 

Flottan. 
Bland de frågor komiten, hvars arbeten började 

den l Maj 1877 och fortgingo till den 25 Februari 1878, 

hade sig förelagda till besvarande vor o: 

A) Bör en ny modell å gevär antagas för de för

enade rikena ( och hvilka äro i så fall uen lämpligaste 

kalibern, ammunitionen och reffiingen '( 

Korniten fann vid jemförelse ::låväl med de nyaste 

vid främmande armeer antagne, som med Je år 1876 

Sverige försökte gevären, nemligen ett utländskt och 

*) I kornitens arbeten deltogo l O officerare 
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2:ne svenska, ett af 11 och ett af 10,15 mm. kaliber, 

att 1867 års gevär var samtliga dessa underlägset både 

till skottvidd, kulbanans form, träffsäkerhet och skjut

hastighet; bland orsakerna till den betydliga under

lägsenheten nemligen för stor kaliber, {ör liten tdgångs

hastighet och belastning på kulan samt för lång stigning 

på refflorna, voro kalibern och raffelstigningen omöjliga 

att afhjelpa. Oaktadt man genom ökad laddning och 

sålunda ölmd utgångshastighet skulle kunna fårbättra 

kulbanans form, skulle, oafsed t att stöten hos geväret 

derigenom hade ökats i beUinldig grad, 1867 års gevär 

likväl blifvit betydligt underlägset i ballistiskt l.iänse

ende samtliga efter 1870 inom Europas armeerantagne 
in fan terigevär. 

Komiteens svar blef derför, att en ny modell å 

gevär (ör de f'önnacle rikena bör antagas. 

För besvarande af frågan s 2:dra del blefvo omfat

tande och grundliga skjutförsök utförda. Man sköt med 

a) svenska gev~i r: 

af 10,15 mm. kaliber och 50,55 och 60 kalib. reftelstign. 

9,5 " " " 40,5 " 60 , " 
9 , , , 40,5 " 60 " , 

h varvid krutsort, form och belastning på kulan, patron

hylsans form samt hutladdningens storlek varierade; 

b) utländska gev~ir af 11 mm. kaliber: 

det franska Gras-geväret och 
Dreyses s. k. rotationsgevär. 

På grund af de vid skjutningarna erhållna resul

taten yttrar korniten bland annat: 
att absolut besvara frågan om lämpligaste kalibern 

torde vara svårt, om ej omöjligt, ty skenbart obetyd

liga, måh ~imla mycket vigtiga omständigheter kunna 

hafva undgått komitens uppmärksamhet, huru omfat

tande försöken än varit; fordrar man af ett gevär, att 
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det skall skjuta regelbundet på så långt afstånd som 

1500 meter, synas kalibrarna 9,5 och 9 mm. vara för små. 

Att man med 10,15 mm. ej öfverskridet den gräns 

för kaliberns minskning, som medgifver skjutning med 

regelbundna resultat på 1500 och sannolikt äfven på 

1600 meter, framgår äfven af försöken. Korniten före

slår för de förenade rikenas armeer ett gevär af föl

jande beskaffenhet: 
Kaliber 10,15 mm., 
Krutladdning 4,46 gram, 

Kula, legerad af 21 ,85 grams vigt och 10,03 mm. 

diameter (tltan papperslindning), 

Reffling, 1 hvarf på 55 kalibers piplängd, form 

Chassepot, 
Pipans längd 85 cm. från stötbotten till mynningen, 

Gevärets vigt högst 4,4 kg. utan bajonett. 

Krutet borde vara sådant, att kulan erhöll 467 

meters utgångshastighet. 

B) Kan vid ett nytt gevär med förminskad kali

ber och deraf följande lång patron Remington-mekanis

men fortfarande bibehällas, sedan dess extraktion blif

vit förbättrad? eller h vilken mekanism ~tr i annat fall 

den lämpligaste? 
Korniten ansåg, att Remington-mekanismen, så tjen

lig för de korta patronerna, ej egnar sig för de stora 

patronlängder, hvilka äro en följd af kaliberns för

minskning, och kan enligt dess mening ej användas till 

det föreslagna 10,15 mm. geväret och dess ammunition. 

För att kunna besvara frågans senare del och kunna 

föreslå lämplig mekanism till det nya geväret under

sökte korniten och profvade delvis följande enkel-ladd

ningsmekanismer: Gms, Mauser, Berdan 2, Henry

Martini, Vetterli, En vall, Pieri, J armann, Krag-Pet

terson, Larsen, Dreyse, Timner, Gercke, Unge-Klint-
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berg, Lee, Jesley-Tomes, af hvilka de 5 första voro 

antagna till krigsbruk. De 7 sistnämnde jemte Vetterli 

ansågos vid undersökning så litet egnade till krigsbruk 

och till sin konstruktion så underlägsna andra af sam

ma slag, att någon särskild pröfning af dem ej syntes 

nödvändig; med de öfriga blefvo följande prof utförda: 

Mass-skjutning: med h varje gevär skjutas af sam

ma skytt 1000 skott så hastigt som möjligt, utan an

nat afbrott än hvad som itr nödvändigt för pipans af

svalning; mekanismen rengöres ej. 

Snabbskjtdning, hvarvid pröfvas huru många skott, 

som med hvart gevät• kunna afskjutas under 1 minut, 

då patronerna äro på l~ttaste sätt tillgängliga för 

skytten. 
Rostpro(, hvarvid 100 skott skjutas i regnväder 

eller under oupphörligt fuktande med vatten eller snö 

och geväret dere fter, utan att putsas, lägges på våt 

mark eller annat vått underlag med sluten mekanism 

och sl ag ~j edern nedspänd. Efter 2 dygns förlopp sät

t es geväret i torrt rum, hvarest det får torr-rosta un

der 1 dygn, och sedan undersökes utan någon föregil.

ende putsning, huruvida mekanismen går lätt eller om 

nil.got behöfver göras, för att den må erhålla en ledig 

gång. 
Sanclprof: mekanismen (sluten) öfveröses med fin 

och torr sand, hvarefter skjutning försökes. 

Sprängskjutning, som utfördes med 3 skott, vid 

hvilka patronen hade en laddning af 15 % större vigt 

än den normala och kulan vägde 2 gånger den vanliga. 

Skjutning med f'elaktiga p atronhylsor, h vilken huf

vudsakligen har till iLndamål att undersöka om skytten 

skadas, då en tändhatt springet·. 'l're skott skötos och 

användes dervid normala patroner, hvilkas tändhattar 

voro filade så tunna, att de nödvändigt måste springa 

sönder. 
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Fjeclerprof, hvarvid till sist slagfjederns spänstig
het och uthållighet pröfvas, derigenom att mekanismen 
i 2 dygn får stå i säkerhetsställning, h varefter 10 skott 
skjutas, och får dervid icke något klickskott inträffa. 

De försökta gevären uthärdade med större eller 
mindre framgång dessa prof; J armauns och Mansers 
mekanismer förhöllo sig bäst, och på angifna skäl före
slog korniten J armanns mekanism .såsom elen mest 
läntpligu. 

C) Bör repetergev~ir antagas? 
Från teknisk synpunkt sedt, finner korniten de då 

bekanta repetergev~iren vid jemförelse med enkel-lad
dare, dels vara tyngre och dyrare att anskaffa, dels 
vara af mera sammansatt och ömtålig konstruktion, så 
att de ej kunna anses ega den styrka och uthållighet, 
som under krigsbruk äro nödv~indiga för ett infanteri
gevär. 

Vid r epetergevärets bedömande i taletiskt h~inse· 
ende behandlar komiten först den olika förmågan af 
snabbskjutning hos rep etergev~it' och enkel-ladllare, och 
skiljer dervid emellan den verkliga och den för kort
hetens skuld s. k. icleela skjuthastigheten, hvilken se
nare bestämmes af det högsta antal skott, som under 
en viss tid kan med geväret afskjutas af en öfvad man, 
hvilken har patronerna på lättaste sätt tillgängliga och 
icke tager annat sigte än det som erhålles af sig sjelf, 
då geväret uppföres i vanlig anliiggningsställning ; den 
förra cleremot eller den verkliga bestämmes af det an
tal skott, som under viss tid och vid laddning från 
patronväska afskjutas vid hastig eld med trupp, för
deladt till lika antal på hvarje man i truppen. 

Komiten, som på anförda skäl anser endast de för
sök den sjelf utfört, fullt jemförbara, antager repeter
gevärens iclee la skjuthastighet vara 10 skott på 20 se-

J 
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kunder och bar funnit, i afseende på de mest snabb· 
shjutande enkla geviiren, att man kan skjuta: med 
Mansers gevär 25, med Jarmanns 27, med Krag-Pet
tersons 24 och med Piet·is 26 skott i minuten, så att 
man kan anse de nyare enlcel-ladclningsge viireus ideela 
skjuthastighet vara minst 24 skott i m in u ten eller 1 
skott på 2 'h sekund. 

Korniten framhåll er repetergeviirets altagande öf
verläg::;enhet i snabbskjutning under eld fortsa tt ntöfver 
den titl, so m åtgåt· för de magasinemde patt·onernas 
förbrukning och anser en a f de vigtigaste om :5 tändig
heterna vid bellömandet af repetergev~irs Him plighet 
såsom allmän infanter ibeväpning vara eld-disciplinen 
och den grad deraf, so m kan vara att påräkna hos den 
trupp, åt hvilken detta slags vapen lemnas; men som 
det icke så mycket gäller, att genom antagamle a,f 
repetergeväret , med bibehtdlande af deras obestridliga 
ol ~igenbeter, nppdrifva skjnthastigheten till en liten 
bråkdel högre ~in hvad den är med nutidens enkel
laduare, utan mera att försöka att skaffa ett enkelt 
krigsgeviir, hvars skjuthastighet och ballistiska egen
skaper äro så högt uppdrifn a so m möjligt, och ehuru 
det ej kan bestridas, att. ett r epetergevär, inrymmande 
ej alltför obetydligt antal patroner, samt egaude Lie y p
persta ballistiska egenskaper, ur taktis/c synpunkt är full
kom ligare än enkell audningsgev~ir och i vissa falllemnar 
öfverHigsenhet åt den trupp, so m med Jetta upptriiller 
emot en annan med enkell addare beviipnad, anser sig 
komiten, enär "en så önskvärd och lycklig kon struk
tion icke fö r närvarande finn es", böra föres h'\. a t t repeter
gevä1· icke antagas. 

Komitens arbeten afsln tades i F ebruari 1878 ; den 
8 J anuari 1880 faststäide K. l'll:t gevärskalibern för in
fanteriet att vara 10,15 mm. 
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I November och December 1880 var i Christiania 
samlad · en svensk norsk kom i te för behandling af frå
gor om lämpligaste modell å gevär, karbin och revolver. 

Det ålåg korniten att besvara, bland andra, följande 
fråga: 

Anses något af de repeter· eller magasinsgevär, 
med hvilka försök blifvit genom krigsstyrelsens i Sve
rige och Norge försorg anstälda, ega sådana egenska
per, att detsamma nu bör föreslås till modell for de 
förenade rikenas infanterigevär? eller böra, om en så
dan modell för närvarande ej kan föreslås, ytterligare 
försök med något eller några af de befintliga gevären 
af denna art anställas? 

Komiten, som egnade denna fråga en vidlyftig ut
red ni ng, och sjelf anstälde försöksskjutningar och prof, 
föreslog Jarmanns repetergevär med fast magasin såsom 
modell å infanterigevär för de förenade rikena. 

Under åren 1879 och 1880 hade omfattande försök 
blifvit i Sverige gjorda dels vid tmpp med 5 st. Kro
patscheks och 5 st. Hotchkiss reptergevär, bufvudsak
ligen för att erhålla en jemförelse emellan dessa och 
den samtidigt pröfvade enkelladdaren med Jarmanns 
mekanism i trupps hand; dels, och det då uteslutande 
för att erhåUa en så fullständig kännedom om meka
nismernas egenskaper, att en jemförelse dem emellan 
derpå kunde grundas, med följande repeter· och maga· 

sinsgevär: 
a) gevär med fast magasin i framstocken under pipan: 

J armann, Kropatschek, Krag; 
b) d:o med fast magasin i kolfven: 

Hotchkiss; 
c) d:o med {ast magasin nndcr och omkring mekanism

lådan: 

Krag; 
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d) d:o med löst magasin: 
Lee, Jarmann. 
Ibland de konstruktionsgrunder, som sistnämnde 

komite föreslog for det af densamma förordade Jar
manns repetergeväl', voro: kaliber (förut faststäld) 10,15 
mm., piplängd från stötbotten till mynning omkring 82 
cm., Chassepots form på reffiorna, dessas stigning = l 
hvarf på 55 kaliber, och deras vridning åt venster; 
kulan, bestående af ~n del tenn och 1~ rlelar bly, borde 
hafva en vigt af 21 ,85 gmm och en belastning per q v.· 
mm. af 0 ,270 gram, och krutladdningen borde vara så
dan, att utgångshastigheten blefve 465 a 480 meter. 

500 st. J armanus repetergevär äro till verkade i 
Eskilstuna och till trupp utlemnade; ytterligare 1000 
slidana äro snart färdiga. 

Vid årets skjutskola för officerare vid Rosersberg 
hafva vid de försöksskjutningar af olika slag som der 
förekommit, äfven Jarmanns 10,15 mm. repetergeviir 
blifvit begagnade; med en laddning af 5 gram Harveys 
& Curtis krut .M. 6 erhölls en utgångshastighet af 475 
meter, hvarvid kulans rotationshastighet vid mynningen 
var 851 hvarf, och banan var för l ,s meters målhöjd 
fullt bestrykande ända till 393 meter· (1324 fot). 

Åtskilliga anmärkningar, som framstlildes mot de 
vid skolan anv~inda 10,15 mm. gevär·en, synas gifva vid 
handen, att ammunitionen ännu ej är af önskviird be
skaffenhet. 

Vid nämnda skjutskola, hvars verksamhet på se
nare åren blifvit ej obetydligt utvecklad *) och som utan 
tvifvel är af stor vigt samt i hög grad bidrager· att 
utbilda befälets insigter i skjutkonstens olika grenar, 
verkstäides naturligtvis den hufvudsakliga skjutningen 
med 1867 års gevär ; med detta sköts äfven med an-

'*) 44 officerare, hvaraf 2 norska, hafva detln, år varit elever 
vid skolan . Någon officer af flottan var ej dit kommenderad. 
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vändande af ett på detsamma på högra sidan, midtför 

patronläget, Histadt löst magasin, den af östetTikiske 

löjtnanten Kruka uppfunna s. k. snabbladdareu, inne

hållande 10 patroner, h varvid en skjuthastighet af 12,5 

skott på en minut uppnåddes. 

I ändamål att kunna använda nutidens långa pa

troner i gevär med Remingtons mekanism, har kapte

nen vid vVendes artilleriregemente A. Herdin fram

stält ett försla~ att förändra 1867 års gevär på så 

sätt, att en ny, omkring 14 cm. kortare pipa · af 10,15 

mm. insiittes, och mekanismen inrättas för central an

tändning; äfven har sigtet blifvit förbättrad t; gevärets 

vigt ät· i det aldra n~irmaste bibehållen lika med 1867 

års . Med detta gev~ir hafva försöksskjutningar blifvit 

utförda såväl i år som förlidet år vid skjutskolan å 

Rosersberg, och de dervid erhållna resultaten hafva 

utfallit särdeles gynnsamt. 

Af det, som härofvan blifvit anfördt, framgår att 

styrelsen försökt på ett ganska verksamt sätt bringa 

gevärsfrågan till en praktisk lösning, och om vi i detta 

afseend~ ej hunnit så fort som andra makter, torde 

detta ej minst bero på ringheten af de penningmedel, 

öfver h vilka man egt och e ger a t t för detta ändarnål 

förfoga. 
Emellertid må man hoppas, att inom kort svenska 

artmin blifver försedd med ett gevär, som är fullt jem

förligt med de bästa utHindska, och då först, eftersom 

vår marin ej kan i fråga om truppens beväpning handla 

med samma sjelfstänclighet som t. ex. den franska och 

elen norska, kan flottan erhålla ett bättre gevär än dess 

nuvarande; men äfven om dervid skulle betingas någon 

olikhet med armens geviir, hvars ammunition äfven bör 

vara flottans , bör man få hoppas att flottans gevär blif

ver ett 1·epetet·geviir och att det blifvcr 15 å 20 cm. kor

tare än det '1/.t,varande. 
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De invändningar af annan än teknisk natur man 

g~o~t m~t repetergeviil'en , hafva till största delen ingen 

tdlampmng ombord, och vigten af att vid de hastio-t 

öf\'ergående närmanden fartygen em ellan som trolio·=n 

blifv.a en nödviindig följd af den närma~te tidens :jö-

taldtk, kunna använda mass-eld :ir så i o" o- f 11 1 
. ' aonen a anc e, 

att derom e.J mycket behöfver ordas. Sjö-geväret bör 

va~·a kort på grund af de siiregna förhållanden under 

hvtlka det bäres och an väneles ombord t'll "l · 
o • , 1 va c ers, 1 

tl·anga trappor, 1 luckor, i båtar m. m. , hvilket äfven 

utgör ett hinder för Himpligheten af att använda lösa 

magasin på gevär ombord i fartyg. 

Såsom exempel må anföras : Under striden emellan 

kanonbåtarne "Bouvet" och "Meteor" (den förra fransk, 

den senare tysk) utanför Havana den 9 December 1870 

styrde "~ouvet" i 45.0 \'inkel rätt på "Meteor", gled 

derefter langs dennes s tela, och den gevärseld, Inrarmed 

''Meteors" då öfvers~ll ades, harle varit långt lifligare 

och verk:ammare, om man haft repetergevär. 

. I stnden emellan spanska pansarfartyget "Victoria" 

.Jernte 3:ne fregatter mot de af insurgenterna i earta-

gena bemannade fregatterna "N u mancia " "Te t " 1 
, , nau oc 1 

'J\IIendez-Nunez " för några år sedan användes med stor 

f'ördel gevärseld från de förras märsar och däck vid de 

upprepade gånger skeende passagerna nära intill insur

.genternas fartyg. 

Utom den hanska har äfven elen italienska flottan 

börjat använda repetergevär; redan förliden vår voro 

500 repetergevär af Bertaldos system (tillverkade i 

Bres?ia) .. bland .flot~ans trupper utdelade, och enligt 

uppg1ft lar fabnkatwnen af sådana gevär nu bedrifvas 

med stor ifver. 
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Försök till historisk öfverblick 
af striderna om Sveriges sjöförsrat·, det·as uppkomst 

och utveckling under innevarande århundt·atle 

jemte deraf föt·anledda betmktelser. 

(Forts. fr. s. 301.) 

18G7-70. Sjovapnets utvecklingshistoria mellan åren 1867-

70 är skäligen intresselös. De förespeglade rika fruk

terna af den nya organisationen läto i verkligheten ej 

fömimma sig och ingendera af statsmakterna syntes 

känna sig uppfordrad att drifva vapnet framåt i de 

nya hjulspåren. Sjöförsvarsbudgeten nedgick efterband 

från 12,8 % till 11,6 % och 9,1 %af statsbudgeten och 

höll sig under 10 % ända till 1873. LandHörsvars

frågan trängde den om systervapnet alldeles i skuggan, 

och att samtidigt taga vård om försvarets båda hufvud

beståndsdelar tyckes i allmänhet vara lika litet i rege

ringens som representationens smak. Inom sjövapnet 

kunde umler sådana förhållanden tillfredsställelsen med 

det nya systemet ej vara särdeles stor; medlen ville 

ej räcka till hvarken till genomförande af den nya 

löneregleringen ej heller till anskaffande af nödig far

tygsmaterieL Ehuru såväl general Thulstrup, hvilken 

i Juni 1868 hade efterträd t grefve v. P la ten, som ge

neral Leijonhufvud, h vilken i Januari 1870 öfvertog 

sjöministerportfölj en, sökte befrämja byggandet af pan

sarbåtar för skärgården, så rönte de blott måttlig upp

muntran från riksdagens sida. Deraf föranleddes re

geringen till åtgärder i och for skapande af tillgångar 

till nybygnad, hvilka hade kunnat medföra för sjö

vapnet rätt ödesdigra följder. 

l 
l 
l 

l -
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K. M:t hade nemligen 1869 begärt att få använda 

ett befintligt öfverskott å fyr- och båkmedlen tiH byg

gande af pansarbåtar, men riksdagen gaf ej härtill sitt 

samtycke, utan hänvisade i stället K. M:t till behåll

ningar på 5:e hufvudtitelns öfriga reservationsanslag. 

~u kn.appades och sparades på hvarjehanda anslag och 

bli kngsfartygs-bygnadsfonden öfverfördes 340000 rdr 

rmt, af hvilka öfningsanslaget fick släppa till nära 

300000. Följande år hade sjöministern letat upp en 

summa af 468000 rdr rmt på titeln "influtne medel till 

uppköp af spannmåF, som han önskade få för ofvan 

nämda ändamål disponera. 1\fen denna ifver och lätt

het att hitta rätt på besparingar hade emellertid på 

statsutskottet en helt annan verkan än K. lVI:t före

stält sig och medf:)rde vid 1870 års riksdag ett hän

synslöst angrepp på sjöförsvarets ordinarie anslag.*) 

Resultatet blef att statsverket tog 200000 rdr rmt 

~rån öfningsanslaget och att den nyssnämde tillgången 

a 468000 rdr rmt måste afstås till rikso·äldskontoret 

dit iifvenledes den vid årets slut befintliD": behållninge~ 
o 

o 

a gemenskapens naturaunderhåll skulle öfverlemnas. 

Olyckligare hade det likväl sannolikt gått, såframt ej 

general af Klint åtagit sig att betäcka regeringens re

trätt, ty grefve Posse och en-annan af landtmanna

~artiets. ledare hade så när lyckats drifva igenom en 

mdragmng af det ordinarie anslaget till flottans ny

bygnad äfvensom nedsättning af exercisanslaget från 

480000 till 100000 rdr rmt. 

Vid sistnärode riksdag inträffade ändtligen ett om- Patander 

slag, på stiltjen följde en stormby, uppväkt af kapten 1870. 

F. A. Palander och derefter något friskare bris som 

om ej afgjordt gynsam för vår flotta, dock var no~ 

att fylla dess segel och att, i förening med skicklig 

*) Se T. i S. 1870. 
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manöver, möjliggöra någon fL·amfart. Om ov~i.dret ubf 
en stor del sjöofficerare helsacles mecl glli.Jje, så skeeld e 
detta mindre af längtan efter storm iin af afsky ·för 
vindstilla; så stor var denna afsky, att till och med 
de önskade P. all möjlig framgång i sina förehafvanJen 
hvilka ej delade hans åsigter, vare sig om siittet att 
manövrera flottan eller om den hamn elit hon borde 
föras. Det vore utan tvifvel orättvist att, såsom vi 
sett offentli(J'en uppgifvas, söka motiverna till den inom 
flottan vid denna tirl rådal1lle missbelåtenheten uti offi
cerarnes oförnöjsamhet och egennytta, helst som till
ståndet inom k. flottan åtminstone, tack vare (ikacle sjö
kommenderingar, bättre ordnad tjenstgöring och något 
förbättrade löneinkomster , snarare gaf anledning till 
motsatsen. Vi tro att ädlare motiver lågo till grund 
för missmodet, niimligen den allt mer vaknande känslan 
att sjöförsvaret befann sig på det lutande planet, till
bakasatt för lamltförsvaret, "en redlös skuta förutan 
roder och ankar", utan en bestämd, värdig uppgift och 
utan medel att kunna fylla en sådan. Isynnerhet var 
k. flottans rol vid försvaret af fosterjorden svii.fvamle 
och tviflet om dess gagn dervicl, i dess dåvarande skick, 
ej alldeles oberättigadt. Skärgårdsart.illeriet kunde åt
minstone trösta sig med att ej vara impopulärt bland 
sjöförsvarets motståndare. 

En revolution var således n ö el vändig för att göra 
sjövapnets rättigheter gällande och sammanföra dess 
"delade" krafter. Då P. störtade sig in i striden med 
"sammanslagning" skrifvet på sin fana, åtföljdes han 
ock af vapnets sympatier, änskönt han betjenade sig 
af samma vapen, redttlction, som hans motståndare, 
Adlersparre, hade att tacka för den seger han till
sammans med grefve v. Platen vunnit 4 år tidigare, 
och oaktadt han, som i likhet med A. stälde små for-
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dringar på sta tskassan men deremot stora på sitt eget 
vapen, sannolikt skulle lyckas bfittre uti att rifva ned 
en svag sjöförsvarsorgani sat ion än att bygga upp en 
stark och tidsen lig, hvilket svårligen kunde ske utan 
större uppoffringar från nationens sida. Uti klar upp
fattning angående ett för vårt land änclamålsenligt för
svarssystem till sjös Yal' P. ej så betydligt öfverlägsen 
sin motståndare, att ej utgången af striden kunde sy
nas oviss, men de goda skiil han visste anföra för sam
manslagning och mot delning blefvo till slut afgörande. 

Uti Tidskriften för 1864 förekommer en uppsats 
11 Tankar om 'cårt sjö(örsva1·'' af en anonym insändare, 
som vi hafva anledning tro vara Palander. En kort 
redogörelse för denna uppsats torde ej sakna intresse, 
synnerligast som så väl de starka so m svaga sidorna 
hos P:s ideer med afseencle på vårt sjöförsvar tydligt 
ge sig tillkänna. Om man får döma efter antalet och 
arten af elen materiel förf. der förordar, nämligen : 15 
monitorer a 900000 rdr, 30 smärre slcrnflcanonbåtar 
med lätt pansar mot fältartilleri a 110000 rdr samt 6 
slcmfkon;ette1' a 750000 rdr, så synes hans tankegång 
hafva varit att bilda ett jemförelsevis billigt, rorligt 
kustförsvar, uti hvilket hans sjömilitära instinkt säger 
honom att både starkt pansrade och lättare fartyg böra 
ingii., men hade förf. närmare studerat sättet och be
räknat chancerna fti1· denna materiels uppträdande i 
ändamål att effekti\·t skydda våra kuster, så tonle han 
funnit sig föranlåten att ej obetydligt modifiera detta 
materialförslag för att undvika den stötesten som öf
verändakastat så många sjöförsvarsplaner, hvilka ej 
bygts på fullständigt utredda strategiska och taktiska 
förutsättningar. Alla dessa typer voro enligt våra be
grepp alltför billiga för att på samma gång medgif\'a 
den anfallskraft och den hastighet som erfordras för 

27 
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ett rörligt kustförsvar och dertill kommer att förslaget 
saknar all slags positionsmateriel, så nödvändig för att 
lemna stöd och skydd åt en dylik kustflotta och utgöra 
värn för våra vigtigaste hamnar och inlopp. 

Blott för de 6 ängkorvetterna hade förf. anvisat ett 

bestämdt verksamhetsf"ålt - i fredstid. Såsom hvarje 
praktisk sjöofficer med öppen blick för vår handels och 
sjöfarts intressen, omfattar han med värme förut väckta 
förslag att stationera dessa fartyg på främmande far
vatten, fast öfvertygad att landet skulle erhålla mång
dubbel valuta för de utgifter som dessa expeditioner 

nödviindiggjorde. 
Bem::tnningsförslaget till den flotta förf. tänkt sig 

synes oss vRra i qvalitativt och ekonomiskt hänseende 
ganska tillfredsställande. Han föreslår följande förärr
dringar i organisation af personalen: att bibehålla ma
tros- och skeppsgossekårerna, att indraga kanonierkåren, 
att reducera marinregementet från 800 till 4 a 500 man, 
att af båtsmanshållet uppsätta ett 1000 man starkt indelt 
marininfanteriregemente till garnison för Carlskrona och 
dess befästningar, afstå 814 man till armen och af åter
stoden, 3876 man, dana 500 till verkligt sjöfolk, 1000 till 
sjöartillerister och 500 till eldare samt använda resten 
till varfsarbeten. Officerskåren - föreslagen att bestå 
af 2 flaO"O"män 12 kommendörer, 12 kommendörkaptener, 

"'"' ' 50 kaptener, 50 löjtnanter och 20 underlöjtnanter -
liksom underofficerskåren har förf. trott sig kunna re
ducera till antal som visat sig alldeles otillräckliga till 
och med för vår flottas fredsbehof. Beräkningarne för 
krigsbehofvet af befäl äro så snäfva, att t. ex. för en 
monitor blott afses l chef och l officer. 

PaJanders bekanta motion vid 1870 års riksdag af
såg dels en reduktion af Sjöförsvarets stampersonal dels 
dess organisation på en kår. I sammanhang härmed 
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föreslogs, att riksdagen skulle i underdånig skrifvelse 
tillkä!lnagifva sina åsigter om organisation at rikets sjö
försvar, hvilka i hutvudsak voro: att hufvuduppgiften tör 
Sveriges sjökrigsmakt vore att utgöra ett kraftigt kust
och skärgånlsförsvar; att normalstaten borde upptaga 
90 istället för 176 officerare samt 130 istället för 227 
underofficerare; att kanonierkåren skulle indragas; att 
båtsmanshållet skulle upphöra att utgöra del 11f sjöför
svarets personal; att i ersättning härför en annan stam
trupp af högst 1400 man skulle bildas af landets kust
befolkning med 10 års antagningstid och 5 års kapitu
lationstid och af nybygnadsanslaget nödig polis-, bevak
nings- och handräckningspersonal vid stationerna an
skaffas samt slutligen att till organisationens genomfö
rande besparade nwdel må tillsvidare användas men 
derutöfver icke några särskilda anslag påräknas. 

Såsom skäl för den föreslagna betydliga reduktio- 18_70 å1·s 

nen af personalen anfördes, att vårt sjöförsvar ej for- ;,;7;,~;!.: 
drade så stor personal som i grunderna för 1866 års Adle1·sparre. 

omorganisation afsågs att bibehållas, alldenstund vår 
flytande krigsmakts huh'udsakliga uppgift torde blifva 
"att bidraga till försvaret af de vigtigaste positionerna 
vid vår kust", att denna personal med de befintliga öf
ningsmedlen ej kan hållas tjensteduglig, men att större 
öfningsanslag ej vore att påräkna samt att i allmänhet 
den nyare, dyrbara sjökrigsmaterielen fordrade en min-
dre talrik bemanning än den äldre. Någon beräkning 
af verkliga hehofvet finnes ej i motionen upptagen. 
Derjemte vilja vi blott i förbigående fästa uppmärksam-
heten på motsägelsen beträffande flottans hufvuduppgift 
i den nyss rl'lfererade inledande motiveringen, der den 
uppgitves vara fii1"svar af" de vigti_qaste positionerna, 
mot den i fö1:slaget angiina, att utgöra ett kraftigt kust-
och skät·gårdsförsvar. Denna motsägelse kan vara af-
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sigtlig, da den förra uppgiften anföres såsom stöd för 
en behöfli o· r eduktion men den senare för att förmå o 

riksdaO'en till att uttala sio· röraucle en vigtig princip-o o ~ 

fråo·a eller ock h vilket vi helclre vi l]. a tro, beroenu~ af 
o ' ' 

en oklar uppfattniag om skilnaden mellan positionsför-
svar samt kust- och skärgårdsförsvar. 

Såsom skäl för den ifrågasatta sammanslagningen 
hänvisar motionären till de otillfredsställande resultaten 
med afseende på personalens utbildning som erhållits 
under de år sjövapnet varit deladt, at t fl ottans personal 
ej fått inh~imta någon kunskap om skärgården och att 
skärgårdsartill eriet, hvars tjentgöringstid ombord, äfven 
på papperet, vore så liten, att det "nästan väckte löje", 
utom lokalkännedom knappast kunde iörvärfva någon 
annan yrkesduglig het. Slntligen lemnar motionären gan
ska korrekta upplysningar om förhållandet med sjöför
svarets, egentliga stamtrupp, båtsmanshållet, visande 
huru ringa valuta flottan verkligen har af en institution 
för hvilken landets innevånare få vidkännas ganska be
tydliga uppoffringar. 

Motionen remitterades till ett särskildt utskott, uti 
hvilket bland andra invaldes grefve von Platen, Adler
sparre, friherre Skogman och Palander. Uti sitt betän
kande föreslog detta utskott en modifierad sammanslag
ning på så slitt, att griinsen me1lan flottan och skär
O'årdsartilleriet skulle bestämmas och förändras, så att 
b 

den förra omfattade det egentliga kustförsvaret och det 
senare utgjorde uteslutande ett positionsvapen med d9r
till hörande artilleri, minförsvar och befästningar. För 
öfrigt föreslog utskottet, att rikselagen måtte såsom sin 
åsigt uttala: att Sveriges sjökrigsmakt visserligen har 
såsom en uppgift att hos främmande folk bevaka våra 
intressen men i händelse af krig hufvudsakligen kom
mer att för kust- och skärgårdsfOrsvaret tagas i anspråk ; 

- 399-

att sjöförsvarets personal är större än som motsvarar 
den materiel Sverige under en långel följd af år kan an
skaffa och unelerhålla; att specielt båtsmanshållet är be
t.yclligt större än som kan anses för sjöförsvaret behöf
ligt och att enelast den erforderliga delen deraf bör bi
behåll as samt att fl ottans stamtrupp hu±vudsakligen bör 
sysselsättas med sådana arbet en och öfningar som gör 
densamma till luigstjensten duglig, hvarföre varfstjenst 
o. d. bör annorlunda än hittills bestridas. Till K. M:ts 
ötvervägancle ansåg utskottet riksdagen böra hänskjuta 
personalens förminskning, kanonierkårens ombildning, 
stamtruppens rekryterande dels ur båtsmanshållet dels 
ur kustbefolkningen m. m. Slntligen bifogades en an
håll an att, om K. .M:t täcktes på ofvan uttalade grun
der uppgöra förslag till sjöförsvarets ordnande, kostna
derna för den nya organisationen må kunna bestridas 
med gonom indragningar och vakansafgifter til~gängliga 
medel. 

Oaktadt den sakrika och talangfullt affattade ut
rednin gen, h varmed utskottet motiverar sina åsigter och 
förslag, onekligen andas det varmaste intresse för sjö
vapnet, så förråder der en viss benägenhet för halfme
syrer och fruktan f;)r mötande svårigheter, hvilka ej 
borde få göra sig gällande vid behandlingen af en s& 
viO'tiO' frå"' a som orrranisation af rikets SJ'öförsvar. Ut-t=~ o o o 

skottsmnjoritetens böjelse för en sammanslagning fram-
går ej blott af dess skarpa tr~iffande kritik öfver del
ninge n . utan ännu tydligare at dess uttalande: "Hade 
icke 1m delning redan egt rum, skulle utskottet dragit 
i beHinkande att till styrka en sådan - - - hvarföre 
det beror af en chef att, eft er sitt bedömande af indi
vidern a,s fallenhet, deras önskan och det tillf::ille till ut
bildning i o lika riktningar, som varit dem bered t, an
vända dem efter omständigheternas kr af". "Då emel-
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lertid en delning af flottans l\årer rr,dan blifvit verk
stäld - - -- har utskottet tagit i öfvervägande, hu
ruvida ej en annan delningsgrund än den nu gällande 
kunde antagas" och derefter föreslår utskottet e.n ny, 
ovedersägligen rationellare, delning, utan att likvisst ge 
den ut för att vara hiittre än en sammanslagning. Vid 
frågans behandling i första kammaren, der sympatierna 
för utskottets medlingsförslag ej voro större, hvarföre 
ock grefve Hamilton i elfte timman sökte reparera miss
taget, upplystes, att utskottet helst önskat en samman
slagning men afstått derifrån utaf konsiderationer får 
grefve von Platen, en ridderlig finkänslighet som kan
ske varit på sin plats, ifall ej flottan derigenom blifvit 
lidande och ifall ej grefve von Platens verk, delningen, 
förut blifvit af utskottet gansim omildt bedömdt. 

Uti ett af de 8, utskottsbetänkandet åtföljande, re
servationerna gengäldade grefve v. P. denna grann
lagenhet genom att på ett mycket hofsamt sätt för
svara sina "grunder", men tillskref tillämpningen af 
delningsprincipen skulden till de af utskottet föregifna 
missförhi'lllandena samt den heldagansvärda bristen på 
tjenlig materiel orsaken till de ötverklagade olägenhe· 
tern a. 

Samma mätta. iakttog deremot ej Adlersparre i sin 
reservation. Han åtnöjde sig ej med att lofprisa 1866 
års delning utan angrep på det häftigaste utskottets 
medlingsförslag och utslungade i förargelsen öfver att 
hans ideer ej inom vapnet vunnit erkiinnancle, mot "en 
del officerare" beskyllning för "missbelåtenhet med den 
af K. M:: t dem förelagda tjenstskyldighet". Opartiskt 
bedömdt, torde A. i ej ringa grad haft officeranHlS både 
lojalitet och tjcnstduglighet att tacka för de goda re!ul
tat, hvilka han ej försummade att uppvisa och tillskrifv~ 
delningen. 
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På liknande sätt törfor utskottet vid frågorna om 
personalens af Palander föreslagna reduktion och omor· 
ganisatwn. Sedan det först visat, att 90 officerare och 
130 nud.-offic. voro a1ldeles otillräckliga för flottans be· 
bof, jemnt så många som under fredstid kräfdes utaf 
tjensten i land, samt att elen synbarliga grunden för 
motionärens beräkningar, öfningsanslagets dåvarande 
storlek, som alltför vacklande, enär detta anslag på de 
12 sista åren blifvit ökadt ej mindre än 2:ne gånger, 
från 200000 rdr till 360000 och 480000 rdr så har ut
skottet intet annat att föreslå än ett uttalande, att offi
cers- och underofficersstaterna böra kunna ej obetydligt 
förminskas. Den vigtiga frågan om båtsmanshållets in
dragning, för hvilken såväl motionären som en reser· 
vant, von Kock, gifvit de mest talande skäl, undviker 
utskottet genom att töreslå en annan haltmesyr, ett ut
talande att endast den erforderliga delen deraf bör för 
sjöförsvaret bibehållas. Detta var, enligt vårt sätt att 
se saken, ej vanlig klok färsigtighet utan konservativ 
skuggrädsla för reformer; ty hvacl hade man väl riske· 
rat genom att sätta båtsmanshållet på t. ex. 10 års va
kans och anslå vakansersättningen till upprättandet af 
annan stamtrupp? Jo, i värsta fa1l att få återgå till u et 
gamla och fylla vakans e rna, ifall fårsöket af ett eller 
annat skäl strandat. I alla händelser hade det varit en 
vinst får vapnet, att striden om båtsmansinstitutionen 
ändtligen blifvit bragt till ett definitivt slut, oafsedt 
hvilken sida som varit den segrande. 

Utskottets slutförslag, att K. M:t måtte uppgöra 
plan till förbättrad sjötörsvarsorganisation men att riks
dagen ej var villig betala kostnaderna derför, i fall, 
dessa, naturligt nog, skulle något öfverskrida den föt~t' 
otillräckliga budgeten, lofvade ej godt för' 'rff6~ti~~ 

v I'r.HJ oT"i' r n [. framtid. ·" ' . . n.. -
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Diskussionen inom kamrarna, isynnerhet inom för
sta, vittnade om starka sympatier för ett effektivt, men 
billigt och ej alltför stort sjöförsvar . l\Ian samtyckte 
till en sammanslagning och dessutom till n~istan allt 
hvad utskottet hade föreslagit. Andra kammaren afslog 
deremot alla punkterna i utskottets förslag och uttalade 
sig derjemte för håtsmanshållets sttillande på vakans. 
Detta se nare var visserligen en seger för Palanclcr men 
hans mot~tånclare Acllersparr r. hade vunnit en ~innu be
tyd ligare i hufvuclfrågan, om sammanslaguingen. Stt·iden 
mellan dessa båda ledande m~iu var ytterst het. P. var 
skarp i sin kritik öfver delningen och blottade skonings
löst den missuppfattning af begreppet kustförsvar, hvar
till delningens män gjort sig skyldige, men sina egna 
åsigter härutinnan lyckades han ej att tydliggöra. 

Skiljaktigheterna mellan A: s och P:s åsigter om vår. 
flottas uppgift, dess natur och storlek voro i sjelfva ver
ket så o betydliga, att det sannerligen icke var lätt för 
riksdagsmännen att afgöra, hvilken af de båda fackmän
nen värdigast förde vapnets talan. Ehuru bådas upp
riktiga hiingitvenhet för fosterlandet och siövapnet var 
utom allt tvifvel, så lyckades det dem ej heller att för 
sina personliga ideer i någon vidstriicktare mån förv~irf
va sjöofficcrarnes sympatie r och förtroe tHle, och detta 
sannolikt derföre att begge au visade flottan en allttör 
obetydlig rol vid vårt lands förs var. Blott den som 
sätter målet högt kan gc)ra anspråk på att leda opinio
nen inom en militärkår, ;,;åvifla han ej åtnöjer sig med 
att framkalla en ljum och pas~ iv anslutning ti ll sina 
ideer, utan hoppas och riikna på, att öfvertygclsen skall 
spira upp ur ett ädelt rotfäste och bringa till fri utveck
ling man nens fulla hamlliugskraft. I11o111 vårt land och 
vår marin äro vi ej i saknad af den erfarenheten, att 
ju läg re man vid nya organisationer ~ätter fordringarna 
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på försvarsfrågan, desto svårare blir det i längden att 
vinna nitiska medarbetare inom och utom facket som 

' med förtroende, lif och lust egna sig åt saken. A an-
dra sidan torde man ej böra betvifla, att vi i ej ringa 
grad hatva den sjömilitära anda, som, n~ird af vördade 
minnen och ärorika traditioner, län ge bibehållit sig inom 
svenska flottan, att tacka för att den tretungade flao"D"an 

bh ' 
ehuru sliten och lappad, bland Europas sjömakter ännu 
åtnjuter ett visst. anseende. 

Regeringens st~Lllning till P:s motion angafs utaf 
sjöministern, som i 2:a kammaren förklarade, att han 
ej insåg beho±vet af någon sammanslagning, då den 
"icke sk ulle medföra någon besparing utan snarare öka 
kostnatlen", men att han deremot erkiiucle, "att perso
nalen är för stor", hvarföre han också lofvade att söka 
åvägabringa den erforderliga förminskningen" . Angå
ende sin sULllning till sjötörsvarets organisation var han 
föga meddelsam; h vad man egentligen fick veta var, att 
han ej fiiste någon vigt vid sin 8 år föru t skrifna, här 
i det föreg<iende omtalade, brochyr, ej heller ansåg sig 
bund en af 1866 :irs "grunder", hvillm ju kunde modifi
eras efte r behof och att han ej kunnat uppfatta P:s 
definition på kustförsvar" . 

Den som lenmade andra kammaron upplysning om 
detta begTepp var, egendomligt nog, hr Mankell; han s 
utredning var också ganska niijakt ig, men häraf följde 
ingalunda Hågot erldinnande från huns sida, att vårt 
kustförsvar, såsom en s~ir<l e les vigtig del af Sveriges för
svarsviisemle, var förtj en t af understöd och medel till 
kraftig utveckling . 

Naturl igtvis kunna vi ej här upp taga de anföranden 
som gåtvo l if och intresse åt förhandlingarna om sjöför
svaret vid 1870 års riksdag; de finnas annorstädes och 
förtjena v ~il att läsas och begrundas. l\Ien ett par utdrag 
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ur hr Keys tal tillåta vi oss dock att meddela våra lä

sare, emedan de hos dem som endast från senare riks

dagar k~i1111er dennes verk:;amhet, säkert skola väcka lika 

mycket förundran som beundran. Herr K. yttrade först 

"att Sverige i (1·ämsta rummet borde vara en sjömakt", 

att "de sista tre århundradena at vår historia innebära 

en miss riktning" deruti "att Sverige hufvndsakligen be

o·agnat sin flotta såsom transportfartyg för att öfverföra 
o . 

krigshärar till kontinenten och göra eröiringar, h vilka 

- förr eller senare måste gå tödorade !" 

"Hade Sverige istället slagit in på en annan väg, 

alltjemt utvecklat sin sjömakt och koncentrerat sina 

krafter på detta mit!, så skulle det med samma gitvit 

ökadt ]if åt dessa produktiva ~indamål; vår nationalkraft 

skulle icke förgäfves hafva uttömt sig i ofruktbara an

str~ingningar att blifva en kontinental stormakt, och 

SkandinnYien i närvarande stund måhända i stället haf

va varit ett N ordens England. :För h var och en som 

älskar den skandinaviska enhetsideell - han må nu 

tänka sig denna förverkligad såsom federativ republik 

eller federativ monarki - blir det alltmera klart såsom 

en tramtidsuppgift, att fartyg skola utgöra bryggan 

som konnner att sammanbinda Nordens olika länder, 

och att de vatten som åtskilja dem böra af Skandina

Vlen heherskas". Beträffande vårt sjökrigsväsende yttrar 

han bland annat: "Liksom nutidens krigshärar söker 

skvclcl O"enom snabbheten i taktiska rörelser, lir det så 
" o 

otänkbart att våra flottor i framtiden skola komma att 

bestå af fartyg hvilka'l förnämsta egenskaper är att vara 

så snabbgående som möjligt? Då, när sjömannaduglig

heten och manöverfärdigheten åter kommer till heders, 

uå blir det åter vår tur att uppträda på hafven". Vi 

hafva alltför stora minnen äfven i vär sjökrigshistoria, 

oaktadt flottan behandlats blott såsom bisak, att vi rätt-
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visligen skulle med missmod och intresselöshet kunna 

påstå, att Sverige bör för alltid stadna med småskutor 

inom egna skär". N~ir man läser dessa väl uttryckta 

sanningar, känner man sig böjd att beklaga, att hr Key 

ej då fick tillfälle leda landets och flottans öden utan 

istiill\lt leda ett politiskt parti som gjort sig kändt for 

helt andra åsigter om såväl Sverige som om dess flotta· 

Numera torde väl ingen på de sist citerade orden igen

känna ordföranden för 1881 års statsutskott som då 
' ' 

K. M:t - för att tala figurligt med hr Casperson, be-

gärde en tjur, istället erbjöd en "kal f". l\Iånne han nu 

påminner sig chefens på skeppet "Wasa" siHta ord till 

sin löjtnant och sina egna med anledning deraf till riks

dagsmännen i andra kammaren: "men äfven vi, mine 

herrar, skola icke äfven vi en gång svara inför Gud och 

inför efterverlden, om den blågula flaggan genom vårt 

forvållande blir struk~n på de haf som omgjorda våra 

stränder, på hat som den mången gång 1eherskat. Bort 

derf<jre med allt missmod!" ? 

För OSH som i denna uppsats ]{ämpat for just de 

åsigter som vi nyligen citerat är det alltid en tröst, att 

veta, det de varit hyllade och med sådan öfvertygclsens 

värme uttalade af en numera sh inflytelserik personlig

het som hr Key. 
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Om stridstaktiken 
och om riitta amiintlandct af nutidens anfalls

och j'öJ•svar:nnedel. 

(Hemta cl t ur Revue ~hritim e e l Cnlon iale. ) 

(Forts. fr. s. 347.) 

VI. 
Organisationen af en eslwder oeh dc öfningar, som 

böm slw för att bereda den till striden. 

Då en offi cer emottager befiilet på ett krigsfartyg, 

erhåll er han alla de undenitttelser rörande fartyget, 

som ha f va kunna t samlas vare sig Ul1l1er proftur eller 

under föregliende expeditioner. Dessa äro onekligen 

v~irdefulla elementer, men de äro icke tillräckliga för 

att befälhafvaren straxt skall kunna på fördelaktigaste 

siitt handtera sitt fartyg. 

För att göra sig fortrogen med de egenskaper far

tyget eger och på ett för praktiken tjenligt s~ttt skaffa 

sig reda på de. ofnllst itndigheter det kan förete , är det 

tydligt att han måste företaga n~gra praktiska försöks

öfningar, som skola sritta honom i tillfälle att viLl hvil

ken rörelse som helst så att siiga med ögat på vatten

ytan upprita den b<'tge som fartyget beskrifver. Af 

sådana försök påpeka vi siirskildt serier af gimings

rörelser, utförda så mycket som möjligt uneler olika 

vind· och sjöförhållanden och med vexlande rorviuklar; 

dessa försöksöfningar böra utföras med hufvud saldigen 

tre olika stora hastigheter , nemligen högsta fart, me

delfart och minsta fart. Det är också en annan 3fning 

med hvilken befälhafvaren bör bernöda sig att blifva 
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f~llt .. förtroge.n , ncm ligen att finna rätta ögonblicket 

da for en gtfven fart och med en best iimd rorvinkel 

r~re~. bör rätta~ , för att fartyget icke skall göra större 

~~.r an d e 1~ afsed t:a . D erjemte bör maskinpersonalen 

?!vas . at~ ha:la en .J emn gång och r egnlier eldning, vän

J~S v1d andnngar 1 ma skin ens gång, utförda först grad

Vls och derefter plötsligt sam t vid omkastnino· från 

fram å t till back och tvii r tom. "' ' 

FörBt se tlan man tir försäkra cl om att maskinisterna 

hafva maskinen vtil i biinderna och sedan ögonmåttet 

hos så väl befälhaJvaren som hos de officerare, som till

fällig t kunna komma att ersätta honom under striden 

~r tillräckligt nppöfvadt, kan man betrakta pansar~ 
~m·tyge t såsom ett nog lydigt redskap för att fil, plats 
1 en eskaderlinie. -

. .Häe fram ställee sig naturligtvis en fråga af största 

VIgt och ganska omtvistad: Hm u bör en eskader j när

varande tid vara sammansatt, för att den bäst skall 

~otsvara det moderna krigets fordringar? Vi skola 

10ke här sysselsätta oss med frågan om den genereJa 

~amma~sättningen af sjökrigsvapnet, h vilken fråga icke 

faller mom geänserna för vår uppsats, utan skola en

dast skärskåda hvad man i allmänhet kallar stridens 
enheter. 

Ut~ångspunkten iit· då tydligen denna: ett pansar

fartyg 1 eskader bör förena följande egenskaper: stör

st~ möjliga anfallskraft (kanoner, ramm, torpeder, ba

sbghet, manöverförmåga, snabbgående torpedobåtar) 

och största möjliga motstundslcra(t (pansar, vattentäta 

skott, maskinskycld, pumpinrättningar). 

Förverkligandet af dessa mångsicliga egenskaper 

har i närvarande tid till förnämsta typer i England 

"Inflexible", i Italien 11Italia" och "Lepanto", i Frank· 

rike "Devastation 1
' och "Amiral DMperre". 
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Hafva vi nu i dessa verldigen hvad som är önsk

värdast, det bästa tanken kan uppfinna? Oberoende 

af deras kolossala anskaffningskostnad, torde det äfven 

finnas åtskilliga anmärkningar att göra i afseende å 

deras absoluta kraft, och vi tro att i frågans närva

rande ställning det icke är möjligt att utmärka den 

ena eller andra typen såsom den der bäst motsvarar 

det moderna sjökrigets fordringar. 

Till grund för Jet vi nu gå att yttra, förutsätta 

vi att de fartyg, som bilda eskadern, äro alla nästan 

liketälcla i afseende å fart o ch evolutionsegenslutper. 

Såsnart pansarfartyget , efter de förberedande för

sök, h varom vi nyss talat, har intagit sin plats i e ska

dern, är nödigt att begagna första tillfälle för att be

stämma dess fartkoefficient med hänseende till ledaren, 

äfvensom de rorvinklar, med hvilka det beskrifver. bå

gar lika med dem, som användas för eskaderns rörelser 

samt slutligen att jemföra kompasserna. Öfver alla 

dessa elementer upprättas tabeller. 

Då ett noggrannt bibehållande af post är hufvud

vilkoret för all eskadernavigation, är det en oeftergiflig 

nödvändighet att deråt egna största uppmärksamhet, 

på det icke tidsförlust må förorsakas ellet• man må 

finna sig tvungen till dubbelgirar. Till biträde härvid 

tjena de särskilda, kända instrumenten, kompassen, 

sextanten, mikrometern m. fl., hvilka angifva om far

tyget är på sin post, samt, för reglerande af jemnheten 

i farten, "le compteur Valessie" eller med detta instru

ment likartade. 
När nu eskaderns alla särskilda fartyg förvärfvat 

sig de ofvannämnda upplysningarne, kan amiralen börja 

att låta utföra samfälda öfningar. Han har då att ge

nom order bestämma normalfarten, hvilken bör augif

vas i antal maskinslag å det fartyg som för hans be-
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fälsflagg, ii1vensom de maximi- och minimifarter som 

få begagnas under evolutionerna. 

Följande ordning synes oss följdriktio· för de sär-

skilda evoh1 tionsöfningarne: b 

l:o) Knrsiindring: alla på en O'åno· 
.._... b e 0 1 

2:o) Kurs1indring genom kontramarsch, 

3:o) RektanguHira evolntioner 

4:o) Öfningar med f&rtf!Sriinclt·,irwar 
b ' 

5:o) Dragningsevol utioner, 

G:o) Evolutioner om natten. 

Kurs~indringarne, alla på en gång såväl som O'enom 

kontramarsch, tjena till kontt·ollering såväl af ko
0

mpas

serna som af rorvinklarne. De äro sålunda af hufvud

saklig vigt och böra upprepas binda till dess att man 

nått tillfredsställande resultat. 

Derefter öfvergår man till rektangulära evolutioner, 

som bestå uti att vända alla fartygen 90° först o·enom 

kontramarsch och sedan alla på en gång eller orn~ändt. 
Dessa rörelser hafva till ändamål att förändra flottans 

formering utan att ändra något fartygs direktion eller 

fart. Likaledes bör man öfva manöver bestående uti 

att göra två vändningar efter livarandra af 90o men 

åt motsatta håll och båda antingen på en gång eller 

genom kontramarsch. Dessa senare rörelser iindra icke 

elen ordning i hvilken flottan ät· stäld , men tjena till 

att förflytta den till höger eller venster. 

Sedan dessa rörelser blifvit utförda med önskvärd 

noggrannhet, börjar man öfningar med föräncll'ing af 

fart. 

För att bestämma huru mycket man bör ändra sin 

fart under en gifven omständighet, eger hvarje fartyg 

tre jemförelsegränser, nemligen högsta fart, minsta fart 

och normalfart, hvilka äro, såsom vi ofvan sagt, fast

stäida genom amiralens order. Den post fartyget inne-
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har i linien angifYer i de flesta fall på ett tillräckl igt 

noggrannt Sfitt hvacl det har att gi5ra, enär det kan 
såsom regel antagas att det fartyg, som har liingsta 
viigen att göra, begagn ar största fart, det so m har 
kortaste viigen begagnar minsta fart och det som· be

finner sig prt lika afstånd från dessa båcla går med 
normalfart. 

Öfn ingarne med föriindr ing nf farten skulle kunna 
ske på följande sätt : Då eskadern , till exempel, ur 
form erad · på pejlingslinie 4o 0 akter om hiirs från ami 

ralsskeppet, bör man öfva fo rmering af frontlinie , ll\'ar
vid alla far tygen under evolution ens utförand e btira 
bemöda sig att förblifva på en linie, som går igenom 
amiralsfartyget (pivoten) och det yttersta fartyge t i 

den uppmarscherande flygeln. Derefter göres rörelsen 
åt motsatt håll, så att amiralsskeppet blir ytter.st i 
marscherantie flygeln och härmeJ fortsiittes tilldess man 
uppnått till fredsställande resultat. 

Nu följa dragningsevolutioner i enkla och sam man
satta ordningar. 

Sedan eskadern genomgått alla dessa öfningar, 
hvilka gjort den harmonisk och säker i sina r örelser 
och på samma gång öfvat befälhafvarnes och officerar
nes ögonmått, kan den anses färdig att i striden ut· 
föra högste befälhafvarens vilja. 

Man får icke heller förbise öfning af nattevolntio· 

ner. Nattsignalerna, hvars gifvande förr var långsamt 
och invecldadt, göras nu för tiden på det enklaste sätt. 
Bruket af Colombs signallanterna, hvars betecknings
sätt i hastighet och pålitlighet t äflar med marintele· 
grafen är numera väl kändt af alla europeiska mari· 
ners signalmän och särskildt hos oss. Dessutom med

gifver det i närvarande tid allmänna användandet af 

photo·elektriska apparater att ögonblickligt upplysa det 
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område, på hvilket eskadern skall röra sig. Det torde 
knappast vara behöRigt att framhålla den fördel som 
ett väl leclt nattligt anfall skall tillförsäkra en flotta , 
som är van att med s1ikerhet röra sig lika väl natt 

som dag. De mest klrdade sinnen , de starkaste nerver 
skola ofta hafva svårt att uthärda intrycket af ett 
oväntad t anfall om natten af en öfvad och djerf fiende. 
Oberäkn~dt de värdefulla resultat i materi elt afseende, 
som dengenom kunna nppn!i s, hvilken skall icke den 
moraliska verkan blifva af en ly cklig strid om natten? 
Inflytandet deraf skall säkerligen li\ta sig märkas un· 
der krigets hela fortsättning. 

Det progt·am, som vi nu hastigt tecknat, ~i.l' na· 
turlig tvis icke annat än ett önskningsmål , hvars utfå· 
rande m!iste göras beroende ::..f omständigheterna. Om, 
till exe mpel, eskadern tillföljd af en oväntad krigsför
kl aring icke får tillfälle att genomgå alla de öfningar 
vi här uppdimnt, betvifla vi ingalunda att driften, mo· 
det och yrkesdugligheten hos våra officerare skola kunna 
ersätta dem. 

VII. 
Manövet· mell en eskader i allmiin str·id. 

I vår framställning af de öfningar, som med en 
eskader böra utföras i ändamål att bereda den till 
striden, hafva vi bemödat oss att framhålla de egen· 
skaper, so m vi tro böra gifva den de bästa utsigterna 
till framgång. Vi hafva bållit oss till de evolutioner, 
som i vår signalbok ~i t·o tydligen beskrif'na, anseende 
att, om dessa ntföeas med omdöme och noggrannhet, 
de inom sig innefatta alla rörelser, som kunna ifråga
komma att göras på stridsplatsen. Då fartygschef'erne 
och officerarne blifvit med dessa förtrogna , skall hög· 

ste befälhafvaren hafva till sitt förfogande ett strids· 
28 
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vapen med önskvärd rörlighet och böjlighet. Att i när
beten af fienden experimentera med nya evolutioner 
skulle bestämdt vara högst olämpligt och till och med 
ganska äfventyrligt. I ett arbete om sjötakti~~n utgif
vct 18G7 gör capitaine Pownell Pellew en hfhg fram
ställnino- af den förvirring hos en högste befälhatvare 
oeh det"' vankelmod bos hans fartygschefer, som skulle 
uppstå vid det förhållande att man föranleddes till att 
uneler striden utföra en manöver, vid hvilken man icke 
vant sig. Denna framställning röjer utan tvifvel myc
ken öfverdrift, men innehåller några goda sanningar att 
taga vara på. Uapitaine Pellew uttrycker sig sålunda: 

"Amiralen skall under sådant förhållande fattas af 
en förskräcklig sinnesoro; hans ramfartyg äro kanske 
vid motsatta ändan till den der deras närvaro är behöf· 
lio- och man har icke tid att låta dem intaga ny post; 

o h" eller är linien måhända allt för utsträckt och man m-
ner icke att sluta den. Då ser amiralen sig tvingad att 
anbefalla just de evolutioner, som han ända hittills med 
största omsorg undvikit. Hur snabba signalmännen än 
äro, finner han dock att signalerna icke göras nog ~a
stio-t· han månadubblar dem af fruktan att hans afsJg-o' o 

t er icke skola blifva uppfattade och slutligen betagen 
af dödlig ängslan, låter han göra signal att engagera 
fienden på lifvet och störtar sig sjelf in i handgemän
o-et förlitande sia på sin lycka och försynen". o ' o . 

För att en flotta i den belägenhet man här skildrat 
icke skall blifva förstörd af en lika stark motståndare, 
tordras att denne antingen bär sig mycket oskickligt 
åt eller ock sjelt befinner sig i samma oordning. Med 
till och med medelmåttigt öfvade fartyg skall en högste 
befälhufvare aldrig hehöfva i hast uppfinna evolutioner; 
han har endast att i rätt tid göra passande signal för 
att utföra den ändring i formeringen, som han anser 
nödvändig. 
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Den ansvarighet som hvilar på honom är visserli
gen ganska stor, men han bör icke glömma att mot
ståndarens icke ä-r mindre. 

Beträffande förhållandet att hans ramtartyg äro på 
motsatt håll mot det der de borde vara, kan felet härut
innan endast falla på honom sjelf, som icke med nog 
omdöme fördelat dem, så att de kunna göra lika verk
sam tjenst under hvilken formering som väljes. 

Lätt är att fatta, hvilka sinnesrörelser en chef skall 
erfara i ett fall sådant det som här skildras och man 
måste förutsätta att han uppbjuder all sin förmåga för 
att undgå fanm att råka i en dylik beliigenhet. 

V alet af formering för att uppträda mot fienden är 
ganska vidsträckt och kan göras ibland följande fyra 
hnfvudställningar: 

l:o) Utsträckt front med ringa djup, 
2:o) Kort front med stort djup, 
3:o) Fyrkant med lika bredd och djup, 
4:o) Grnppsystem, som på olika sätt kan samman

sättas, så att grupperna antingen uppträda hvar för sig 
eller i samband. 

Vi skola nu nrirmai'e undersöka de fördelar och bri
ster som hvar och en af dessa formeringar företer. ' 

Utstt·äckt (ront med ringa djup. Hit höra de en-
kla och dubbla frontlinierna och de enkla och dubbla 
pejlingslinierna. 

Enlcel (rOiltlinie har, tilltöjd af sin stora utsträck
ning och svårigheten att i denna ordning behålla ~in 

Post föo-a värde såsom marschorclning. Denna ordnmg 
' o s· företer synnerligen nattetid stora olägenheter. asom 

stridsordning synes den mera anviindbar, enär eskadern, 
så formerad, har en fördelaktig ställning för anfall med 
rammen, ehuru detta anfall naturligtvis blir föga con
centreradt. 
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' 
Dubbel (rontlinie med slutna linier synes vara att 

i detta afseende föredraga, isynnerhet om andra liniens 
fartyg hatva plats bakom första liniens mellanrum. 

Den invändning man kan göra mot frontlinier är 
att denna formering är hinderlig för eldgifningen från 
sidan. Engelsmännen fästa hiirvid stor vigt och före
draga pejz.ingslinie, som obestridligen är en god anfalls
ordning, förutsatt att vinkeln emellan pejlingen och kur
sen, förifrån räknadt, ich är större än 9 a 10 grader. 
Med bänsigt till anfall med rammen står denna ordning, 
stiväl den enkla som dubbla, i synnerligen högt värde 
på andra sidan Kanalen. Vi tro att dt't eskadern hestår 
af pansarfartyg, som kunna rikta största delen af sitt 
artilleri rätt föröfver, frontlinierna ega företräde framför 

pejlingslinierna. 
Vi öfverg;'t nu till /;il- eller vinkelordningen. Denna 

formering begagnades af Österrikarne vid Lissa och 
bragte dem seger. Härvid böra vi dock observera, att 
den fiendtliga flottan betydligt underlättade Österrikames 
företag genom att den sjelf formerade sig i kölvattens
Iinie med stora afstånd emellan fartygen. Kilordningen 
företer några olägenheter, hvarom vi nu skola yttra oss. 
Vid kursändring under denna formering uppstår ofta 
betydlig rubbning i ordningen och, för att åter bringa 
kilen till sin ursprungliga form, fordras en hel serie af 
manöver, som äro vanskliga att utföra framför en på 
nära håll befintlig fiende. 

Det synes oss derföre vigtigt, att, derest man be
slutar använda denna ordning, eskadern så sent som 
möjligt sålunda formuras. Endast derigenom torde man 
kunna undvika upprepade kursändringar, som, om de 
iölja hastigt på hvarandra, kunna medföra mycken ore
da i formeringen. 

Vi fästa äfven synnerlig uppm;irksamhet på nöd
vändigheten att eskadern under denna formering bibe-
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håller s m s pet;;; rakt e mot fiendens front, emedan man 
i annat fall utsätter sig för anfall på sidaa; och skulle 
fienden lyckas att genom dragningsmarsch undvika det 
vinkelräta anfallet - hvilket det synes oss att han utan 
mycken svårighet skall kunna -- så är det icke sanno
likt att den i kiltormoringen ordnade eskadern skall ha
stigt nog kunna manövrera kilspetsen åter rätt emot 
fienden. 

Med hänsyn till flankering, erbjuder den enkla ki
len icke tillfredsställande säkerhet. Den inbördes flan
keringen eger i sjelfva verket endast rum på kilens yt
tersida och1 om fienden lyckas att intränga i kilens inre, 
skall ha n med utsigt till fram gång kunna anfalla de 
o beskyddade ftan kerna. 

Om denna ordning är formerad dubbel, så äro de 
fartyg som bilda de yttre linierna flankerade på båda 
sidor, men inre liniens fartyg endast på ena sidan. 

Kort {1·ont med stMt djup. De formeringar, som 
till denna kategori kunna l~änföras, äro enkel, dubbel 
och tredubbel kölvattensordniPg samt kolonner. Hela 
verlden iir nuförtiden öfverens om de olägenheter, som 
vidlåda alla dessa formeringar. Råsom stridsordningar 
äro de också alimänt öfvergitna. 

Fyrkant med lika breeld och dj11p. Denna forme
ring har fått sitt fullkomligaste uttryck i amiral Bouet 
vVillaumez' "CarnJ-naval". Den kan i öfrigt icke betrak
tas annat än som en förberedande ordning för strid. 
De brister som den företer, såväl med hänsyn till anfall 
son::. försvar, äro påtagliga. 

Gruppfonnering. Ar 1868 utgaf capitaine de fre
gate Lewal ett arbete med titel "Principes des ev~ln

tions navales", h vars mest karakteristiska drag är för
slaget att dela eskadrar i plutoner at tre fartyg, bvarje 
sådan pluton utgörande en manöver --· och stridsenhet. 
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De tre fartygens inbördes ställning vexlar efter stri
dens ändamål sålunda: 

l:o) För anfall med rammen biltlar gruppen en tre-
kantig liksidig pluton; 

2:o) För försvar emot ra1mnning bildar gruppen en 
pejlingslinie af 30° från fören räknadt; . 

3:o) För artilleristrid bildar den en utgående vmkel 
af 120°. 

Capitaine L(nval afsåg att åt plutonen i en eskader 
gifva kompaniets rol uti en arme till lands; hvarje plu
ton såsom enhet betraktad, skulle manövrera i förhål-' . lande till öfriga plutoner på samma sätt som hvarJe en-
kelt fartyg under plutonernas manöver. 

Denna oriO"inella och vid första anblicken tilltalande o 
ide eger i verkligheten från taktisk synpunkt endast ett 
tvifvelaktigt värde. 

Blotta genomläsandet af författarens utveckling af 
de betingelser . som eskaderplutonen bör uppfylla fram
kallar direkt den kritik, som måste träffa systemet. Se
dan han först yttrat, att de tre fartygen i plutonen 
höra örnsedigt flankera hvarandra och på samma gång 
kunna abehindrade af stälininge n använda sitt artilleri 
tvärs, föröfver och akteröfver, törklarar han straxt derpå, 
att det icke är möjligt att finna en ställning, som på 
en gång uppfyller dessa fordringar. . 

Det blir sålunda nödigt med det af Hr Lewal adop
terade system att, allt efter de olika omständigheter 
som under striden framställa sig, de tre fartygen med 
största möjliga hastighet födindra sina ömsesidiga ställ
ningar. Man skulle säkerligen genom upprepade öfnin
gar lyckas att till ett minimum reducera den för dessa 
förändringar nödiga tid, men detta minimum skulle än
dock vara tör långt för att Mr Lewal's pluton skall 
kunna betraktas såsom en god taktisk stridsformering. 

l 
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Vi hänvisa för vidare undersökning af hans manöversy
stem till h ans iöfrigt synnerligen intressanta och för
träffligt skrifna arbete. Utgående från samma synpunkt 
som ryske amiralen Boutakov, antager han ett system 
af dubbelgirning, men beräknar icke v~irclet af de häri
genom gjorda afvikningarne, såsom nämnde amiral, ur 
cirkelns och dess tangents förhållanden, utan tager det 
direkte från de af tartygen verkligen beskrifna bågarne. 

De mest kompetenta auktoriteter i taktiska frågor 
äro eniga om att förkasta p l uton.;formeringen såsom 
stridsordning. De fransyska amiralerne Bourgeois och 
Penhoat, äfvensom ryske amiralen Boutakov hysa den 
åsigten, att den trianguliira formeringen, go d såso m 
marschorclning, icke har något vidare värde ±ur sjeltva 
striden och grunda de denna sin åsigt derpå att hvarje 
grupp elhn· pluton företer två svaga punkter, en på 
hvanlera flygeln, hvilket utgör en bestämd orsak till nu
derHigsenhet gentemot en mera concentrerad fiende. 

I den officiella franska sjötaktiken är ordning med 
trehörniga plutoner endast upptagen såsom marschord
ning. 'l'riangeln är icke liksidig, såsom amiral Bouet 
Willaum ez och capitaine Lewal föreslagit, utan rätvink
lig och likbent. 

Af engelska yrkesmän gillas i allmänhet gruppsy
stemet med tre fartyg. Föreskrifter i afseende å ma
növer med detta system utgåfvos första gången år 1871 
uti "Manual af evolutions". Efter att hafva 'blifvit p rö f
vad e under flera öfningsexpeditioner med Kanal- och 
Medelhafseskadrarne, hafva dessa föreskrifter undergått 
några modifikationer, som blitvit intagna i "the Manual" 
af år 1879, hvilken fortfarande är gällande. 

Formeringen :>f den engelska plutonen skiljer sig i 
några dE>taljer från den af Mr. Lewal föreslagna. N:o l 
eller plutonschefen pejlar n: o 2 sex streck akter om tvärs 
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och på två kabelHingelers atstånd; n:o 3 skall hålla sig 
på tre och en halt kabellängders afstånd från n:o 1, 
som pejlar honom sju streck akter om tvärs. 

Gruppen sfi.ges vara formerad åt styrbord eller ba
bord, al1teftersom n:o 2 har sin plats på styrbords eller 
babords sida om chefen, som alltid måste vara den till 
rangen äldste af de tre fartygs befälhafvarne. 

Kursförändrin garne kunna utföras antingen med bi
behållande af fartygens inbördes ställning i hvarje grupp 
eller af alla på en gåug, med iakttagande i senare fal
let att grupperna på gifven signal återformeras . Om i 
detta fall kursiindringen varit så stor att n:ris 2 och 3 
genom densamma kommit i ombytta ställningar ti ll che
fen, böra de icke återtaga sina gamla poster, utan byta 
nummer och intaga afstånd och pejling i öfverensstäm
melse dermed . 

.Man inser lätt att engelsmiinnen med sin gruppfor
mering isynnerhet afse att gifva åt hvarje fartyg inom 
gruppen största möjliga tält för begagnande at artille
riet och detta viikor är också genom den antagna for
meringen uppfyldt, dock på bekostnad af den ömsesi
diga flankeringen, hvilken icke synes oss på ett tillfreds
ställaude sätt försäkrad. 

Manöver med grupper har med mycken omsorg stu
derats af löjtnant Charles Campbell , som iifven för sitt 
arbete erhållit en mention honorable vid den täflan, som 
anstäldes at "Royal united service" fcir åstadkommande 
af det bästa arbete om använchndet af artilleriet, ram
men och torpeder. .Man finner i löjtnant Campbells ar
bete en hel serie af diagrammer öfver alla de manöver, 
och evolutioner, som -man i den triangulära plutone n 
kan komma att utföra. 

Första förslaget att manövrera i grupper synes haf
va utgått från amiral sir Thomas Symonds. Detta sy-
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stem rönte till en hörjan föga gillande af engelska sjö
officerare, som icke utan s k~il ansåga att det i många 
fall skulle medföra stor villervalla. och mycken långsam
het. Efter att sednare h;:.fva 1lifvit studeraclt och pröf
vadt af amiralerna sir Beauchamp Seymour och sir Geof
frey Horuhy, hvilk'l i detsamma gjorde ganska vigtiga 
ändringar, blef emell ertid principen definitivt godkänd 
och i den officiella taktiken af år 1879 upptagen. 

Vi tro för vår del, att det städse skall iörblifva 
klokare och fördelaktigare att behålla alla sina krafter 
samlade i en kompakt massa iin att dela dem i grupper, 
som uppträda Mskiljda. Om det strategiska mål man 
syftar åt ~ir att för fienden intill sista ögonblicket för
dölja. det anfallss~i.tt man ernar anviinda, tro vi att detta 
resultat vinnes likaväl gen om att ha»tigt manövrem med 
hela eskadern fcir0nad i en förberedande ordning, i hvil
ken hvarje fartyg med Hitthet rör sig. Efter vår åsigt 
är den bästa anfallsorcluingen en pejlingslinie, uti hvil
ken h varje fartyg håller ledaren 1 1/~ ell er högst 2 streck 
förom tvärs; denna form ering synes oss förena det stör
sta antalet fördelar och gifva anledning till få invänd
nin gar. En elylik ordnin g , uti hvilken hvarje fartygs 
bog är nästan i höjd med sin närmaste grann es akter, 
är lika Hitt att hålla som fr on tlinien; den lenmar artil
lerielden fri i alla riktningar och erbjuder en gansim 
stark flankering; slutligen har den mindre utsträl'kning 
än frontiinien och kan hastigt formeras från hvilken 
annan ordning som helst, en omständighet som icke får 
ringaktas, emedan den till åter att intill sista ögonblicket 
för fienden dölja siittet hvarpå man vill göm anfallet. 
Härtill kommer att man i denna form ering hastigt kan 
gira till ena eller andra siclan - måhända med iaktta
gande att farten något minskas vid vändning åt det håll 
åt hvilket man har fartyget näst framför - samt att det 
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är lätt för ett fartyg, som i följd af någon skada för 
tillfället blifvit försatt ur stridbart skick, att lemna sin 
post utan att ~ifventyra kollission med sina grannar. 

Om man undantager att denna formering icke lem
nar flanl,betäckning ilt de fartyg, som äro vid liniens 
ändpunkter, hvilken brist den delar med många andra 
formeringar, såsom frontlinien, kilordningen m. fl., se vi 
icke att man kan hafv~t några anmärkningar att göra 
mot densamma. 

Taktiska normaldistansen emellan fartygen. Denna 
fråga synes nu vara löst och två kabellängders afstånd 
iir allmänt antagen. Det torde emellertid under vissa 
omständigheter befinnas fördelaktigt att sluta bättre och 
bör man derföre öfva eskadrarne äfven i manöver med 
kortare afstånd emellan fartygen. 

Eskaderns fart fö1· striden. Härom synes åsigterna 
~innu icke hafva enat sig. Många tro att det iir förd el
aktigt att gå med största möj liga fart, andra förklant 
att högsta tarten för strid icke bör öfverstiga 10 knop, 
andra åter vilj rt reducera farten till 8 knop. Vår åsigt 
h~irutinnan är att en alltför stor fart är högst olämplig. 
Förestä11om oss, till exempel, två eskadrar löpande emot 
hvarandra, hvardera med 12 knops fart och att afstån
det emellan dem sålunda minskas med 740 meter i mi
nuten eller nära en mil på 2'/2 minuter. Om vi nu an
taga att man på 2 mils afstånd kan med el'forderlig nog
grannhet göra sig reda för fiendens styrka och den ord
ning i hvilken han är stälcl, så har man dock en ytter
ligt kort tid att disponera för iakttagelser innan man 
kommer i handgemäng. Då eskadrarne passera hvar
andra med en jemtörelsevis så betydlig hastighet skall 
artillarielden svårligen kunna blifva noggrann och ett 
anfall med rammen skall antagligen blifva lika farligt 
på båda sidor. Dessa förenade omständigheter föranleda 
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oss tro att stridsfarten bör vara emellan 8 och 10 knop, 
välförståendes att man skall vara färdig att låta rna~ki
nen arbeta med full kraft, när sådant tillfälligtvis synes 
nödigt eller fördelaktigt. 

Distinktionstecken för fartyg i samma eskadet". Det 
lider intet tvifvel att striden emellan två pansarflottor i 
ett visst skede öfvergår till enskilda sammandrabbningar 
eller hvad man kallar "rnelee" och såväl forntidens som 
nutidens krigshistoria gifva oss exempel på huru vid så
dana tillfällen cl8t ena fartyget beskjutit eller rammat 
det andra inom egen flotta. 

Vi vilja med afseende härå citera följanrl e strof ur 
amiral Jurien de la Graviere's arbete "La 11larine de 
l'avenir et la llfarin e des anciens" : 

"Sittande på sin tron vid foten af berget .LEgale 
"miclt emot Salamis, såg Xerxes i den framför houom 
"liggande viken intet annvt än elen gräsligaste oordning. 
"Den allmänna striden hade öfvcrgått till en serie af 
"enskilda handgemäng; 1'heomestor och Phyla x , två sa
"mienser, bemägtigade sig grekiska skepp; Polykrates 
''från Egina siin k er ett skepp från Siclon; Artemisia 
"bryter sig en väg genom de skepp som omgifva det; 
"i stridens hetta ski ljer dess sporre icke längre emellan 
"vän och fiende. Det skepp på hvilket befinner sig lm
"lydonernas konung, Damassithymes, sjukerunder bogen 
"af trin!lman, som bär Halikarnassos drottning. Det 
"delar samma öde, som träffade linieskeppet Impe1•ial, 
"hvilket af en bredsida från ett annat fransyskt linie
"skcpp totalt afma~tades . Hade det då varit så svårt 
"att undvika dessa olycksbringande misstag? Imperial 
"slogs med flaggen i topp och var den enda tredäckare 
"inom bada liottorna." 

Några rader längre ned sägs: "När stridens tumult 
sammanblandar eskadrarna, tjenar hvarken skeppskrop-
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pens eller flaggens Hirg till någon led ning. Man måste 
akta sig fö r hvarj<;) skepp so m nfinnar sig oeh rammen 
Lir härvid långt mera att frukta ä n kanonen. Huru 
många häudelser i senare tide r halva icke visat nödvän
digheten af att före stridens början mångdubbla igen
]dinningstecknen och alla slags skiljemärken." 

Likartade olyckshändelser kunna nog förekomma 
äfven i våra dagar och foljderna skulle icke blifva min
dre förskriickliga. Man måste då, för att undgå dem, 
med a.lla tänkbara medel hindra oordning att få imteg 
i flottan och använda all möda för anordnande af de 
b~ista möjliga igenkänningstecken. 

H vad slags tecken böra u u härtill v~i.ljas? Detta 
är ännu e n obesvarad fråga och lösningen af densamma 
~i r icke lätt, synnerligast n~ir det giiller eskadrar sam
man~atta af pansarfartyg utan master. Breda, i vertikal 
riktning gående streck, mfld i ögonen fall ande färg må
lalle pft tartygssidorna och öfverbyggnaclerna, skulle kan
ske vara ändamålsenliga, om icke fienden genom dessa 
streck erhöll e ledning för sin elds riktande på fartygets 
vitala C!elar. 

Den ändamålsenligaste disp osition af flottan för 
striden. Bör flottan vara koncentrerad i en kornpakt
massa? eller 

Ar det fördelaktigare att bilda en hnfvnclkår med 
detachementer, som handla sjelfstäucligt? Aller 

Ar det slutligen ändamålsenligare att dela flottan i 
två divisioner, hvilka, sinsemellan skiljda, från två olika 
håll anfalla fienden? 

H vart och ett af dessa olika sätt kan efter omsUin
digheterna h afva företräde framför det andra och vale t 
af det ena eller andra beror enelast på de båda stridande 
fl ottornas r elativa numeriska styrka samt af b eskaffen
heten och förmågan hos de s~irskilda fartygen hvaraf de 
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äro s::unmansatb. Om, till exempel, öfvervigten i antal 
är på egen sida, skall det säkerlige n icke vara illa att 
hafva en del af de krafter, man förfogar öfver, särskildt 
fördelade till afskärande af fiendens reträtt; dock måst e 
denna detacherade del af eskad ern vara gan ska stark, 
för att viJ Lehof kunna motstå ett anfall af hela den 
fiendtliga styrkan, om denna till~itventyrs skull e genom 
n ågon fint lyckas undvika h ufv uchtj'l'kans anfall. För ett 
sådant fördelande af krafterna bör man dock, enligt vår 
åsigt, icke besluta sig utan att hafm fullt säker klinne 
dom om fiendens numeriska styrka och om stridsvärdet 
h os fartyge n i l1ans flotta. 

Om de båda flottorna äro till antalet lika starka, 
s:'t synes det oss att man utan tvekan böt· beh lllla hela 
sin kratt samlad. 

Ni'tgra tactici, slirskildt vice amiral Randolph och 
captain N o el i engel::;ka marinen omfatta med förkärle k 
ett mycket egendomlig t anfall ssätt, beståAnde uti att på 
hvard era af fiendens division er kasta halfva antalet far
tyg, h varö fver man disponerar. Hvarje af dessa båda 
h ii lfter utföra eit särskilJt anfall men med ett gemen
samt mål. 

Man kan naturligtvis använda gansim olika sam
manstiWningar för att operera emot fienden, m en bör, 
enligt vår åsigt, såsom allmän regel gälla att stridsstyr
kan sammanhålles i en enda massa. 

Sig nalc1·. Anda till stridens början äro signaler 
oundgängligen erforderliga, för att medd ela högste be
fälhafvarens order till fart_ygscheferne ; men så snart ge
men:mmheten i rörelse rna upphört och allmän samman
drabbning börjat, måste ock signaleringen upphöra och 
ha t· der etter h varje fa rtygsch ef att förlita sig på sitt mod 
och sin rgen skicklighet. 

Vi hafva redan framhallit att amiralen i förväg bör 
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hafva gifvit fartygscheferna del och till och med kopia 
af de planer han uppgjort för anfallet under lwar och 
en af de olika ställningar, i hvilka fienden kan finnas 
uppträdande samt huru han bör bemöda sio· att emellan o 

sig och fartygscheforne skapa en så full ständig moralisk 
förening som möjligt. · Genom att hafva för dem utveck
lat innersta meningen af sina planer, har han hos dem 
likasom in!ZJ·utit sitt eo-et åskådnitwssätt hvilket under ~ o o ' 
stridens vexlingar skall tjena dem till ledning. 

Sålunda, sedan sio·nal att formera stridsordnino- gif-o o 
vits och derefter signal att börja striden, förekomma 
icke vidare några signaler, såvida icke amiralen finner 
nödigt att antingen anbefalla reträtt eller att. rangera 
flottan i någon särskild ordning för att fullborda fien
dens nederlag. 

I afseende å nödvändigheten af det moraliska sam
band, hvarom vi här otvan talat uttrycker sio- amiral 

' o 
J ur i en de la Graviere i sitt arbete ''Marine de l'avenir 
et marine des anciens" sålunda: "Man måste framför 
allt besitta den oeftergifliga kunskap, som består i att 
törstå den kommenderandes minsta vink och haltva ord 

' att noggranat följa minsta afvikning som han gör i S&in 
kurs, att inspireras af hans exempel och att kunna 
handla utan signaler. Häri ligger hela hemligheten af 
sjötaktiken." 

Historien erbjuder oss i detta hänseende en outtöm
lig skattkammare af lärdomar, hvilkas värde om möJ"Iio-t ' o' 
ytterligare ökas genom de moderna krigsflottornas sam-
mansättning. 

Ami ra len s plats uncle1· striden. H vilken plats den 
kommenderande än väljer, är tydlige n clet förnämsta 
viikoret den bör uppfylla, att hans signaler kunna inom 
eskadern väl ses och att han från denna plats kan leda 
under striden. Vi tro derföre att man såsom princip 
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bör antaga att högste befälhafvaren skall qvarb lifva på 
det fartyg å hvilket hans befälsfl agg blifvit hissad. An 
tagom att ban med sin stab förflyttat siD" till en korvett 
eller ett avisafartyg med öfverHigsen fart och evolutions
förmåga, så är dock tl enna öfverflyttning ett skiljande 
från eskadern, i hv;lket vi icke en gång erldinna den 
någongång såsom skäl anförda fördelen för sio·naler~ 
gifvande, hvilket sker lika lätt och säkert med :tt väl 
ordnadt repetitionsystem. 

H vilken känsla af förstämning skulle dessutom icke 
träffa eskadern, om ett fiendtligt fartygs lyckligt skic
kade skott eller ramning skulle sänka detta svao-are 
fartyg, hvarå amiralen embarkerat eller om detta af ett 
på nära håll förföljande pansarfartyg skulle blifva j:wadt 
från stt·idsplatsen. "' 

Den första af de händelser vi ofvan antydt, kan 
naturligtvis inträffa, hvilket än mö, vara det fartyo- som 
för amiralens flagg och hvilken plats han än int~o·er i 
stridsordningen, men det kan icke bestridas att 

0

våra 
moderna pansarfartyg meJ sina cellsystem och talrika 
vatten täta skott samt kraftiga medel för länsnino- skola 
sjunka mindre lätt än ett avisafartyg; det 1ir åtminstone 
at.t antaga att amiralen här skall finna tid att låta för
flytta sig till ett annat fartyg. 

Vi tro oss slutligen veta att alla främmande mari
ner absolut ogilla att högste befålhafvaren i stridens 
ögonblick byter fartyg. De största krigare hafva alltid 
förk as tat ett sådant tillvägagående. Hvem påminner siO" 
icke Nelsons ryktbara svar till captain B\ackwood unde7. 
slaget vid Trafalgar. Entrliget uppmanad af honom att 
lemna "Vie tory" och att !äta föra sig ombord i freo-at-

" t en "Euryalus", Sl'arade N els on: "N ej, Blackwood, i 
närvarande omständigheter tillhör det chefen att o-ifva ,., 
exemplet." 
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Franska taktiken är för öfrigt ganska tydlig i detta 
afseende. I denna läsa vi under rubriken "allmiLnna in
struktioner": "Amiralen komm enderar pet·sonligen första 
divisionen; det fartyg, på h vilket han befinner sig er
håller .M. l." I regeln förhlit\·or s:\lnnda i fran ska ma
rinen amirn.lsskeppet eskaderns ledare. 

För att nu i några ord sammanlatta de tankar, som 
tramstiilts i denna stt1elie törklara vi först, att vi icke 
tro på någon absolut öfverliigsenhet hos den ena eller 
andra af de olika formeringarne med hänsyn till esh:a
derstrid. Der finnas dock bland dem n:1gra, som äro 
hehriftade med så stora brister, att dr synas oss utan 
tvekan b(ira uteslutas. 

Vissa strategiska förhall anden skola tydlig tvi~ hafva 
ett afgjordt inflytande pft det be8lut amiralen fattar, 
vare sig för att öppna strid eller för att undvika den, 
när sådant ligger i hans makt. Af dessa nämna vi föl
jande, såsom de, enligt vår uppfattning, vigtigaste: 

Tillhöra hanmarne vid den närmaste kusten en vän
skaplig, en neutral eller fiendtlig makt? 

På hvilket afstånd och i hvilken riktning äro de 
belägna? 

Äro förstärkningar att förvänta under loppet af 
striden? 

Från h vilket håll kan man sannolikast vänta dem? 
Hvad som synes vara af aldra största vigt, är att 

högste hef~ilhafvaren och fartygacheferne äro fullt sam
manstämmande i åsigter, att alla möjliga anfallsordnin
gar hafva blifvit studerade och försökta och slutligen 
att flottans fartyg äro väl inöfvade att hastigt utföra de 
evolutioner, som skola göras i och för ändringar i for
meringen. 
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Det taktiska användandet af artilleriet, rammen, 
torpeder och torpedabåtar måste af hva1je officer hafva 
blifvit grundligt och samvetsgrannt studeradt och d{l. vi 
härmed ega visshet att kunna tillgodogöra oss pi\. bästa 
möjliga sätt såväl fartygen, som de vapen hv:umed dessa 
äro försedda, skola vi med lugnt förtroende k~mna af
vakta hvad som än skall möta oss. 

Vi fi dock icke underlåta fort~atta studier och att 
med vaksamt öga följa hvad som händer i främmande 
mariner. Det är nemligen oundg~ingligen nödvändigt 
att utan dröjsmål tillegna sig hvarje förbättring i såväl 
militärt som tekniskt hän seende. 

Dessa äro de oafvisliga viikoren för att en nation 
skall af sin flotta kunna erhålla de stora resultat, som 
hon har rätt att tordr<t af den 
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Den Tyska sjökrigshögskolan i Kiel. 
Den tyska flottan är, så vidt vi veta, den enda 

marin, som eger någon egentlig sjökt'igshögsskola, eller 

som den der kallas Marine Accademie. Vi tro, att llet 

kan vara af intresse för oss sjöofficerare att något när

mare lära känna elen na skola, ej allena clerför, att vi 

ju alltid böra poga följa våra grannars militära fram

steg, utan si:LrsJ,ilclt derför att en liknande skola för 

det svenska sjövapnets tidsenliga utveckling är af den 

största betyLlel se. 
Marin akademien i Kiel står i förbindelse med sjö

krigsskolan och lyd er under sam ma styrelse, hvilk en 

bär namnet "Direktion der Marin e Accad emie und 

Schule" . Sjökrigsskulan är i förbigående sagdt, delad 

i tvenne afdelningar en "Kadettafd elning" och en "Offi

cersafuelning". 
Ynglingen, som önskar inträda i "kadettafdelnin

gen", aflägger i April månad en inträdesexamen. Han 

utkommenderas derpå so m kadett under sommarmåna

derna April-September på en försöksexpedition. De 

vid. expeditionens slut antagne kadetterna genomgå der

efter under vintern kadettkursen och kunna då i Mars 

aflägga examen för att blifva sjökadcttet·. Såso m så

dana utsändas de på en 2-årig expedition ombord å ett 

sjökadettskolskepp. Vid slutad sjöko mmendering eger 

sjökadetten att efter aflagd "första sjöofficersexamen '' , 

omfattande hufvudsaldigen militära ämnen, blifva un

derlöjtnant, dock lihäl först seelan han blifv it stäld 

under hela officerskårens pröfning. 
Underlöjtnanten genomgår nu "officersafdelningen", 

hvilk t) t upptager en tid af cirka 10 månade•·, och först 
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derefter aflägger han den definitiva sjöofficersexamen. 

Han kan nu om han tjenstgj ort ombord å statens far
tyg i 5 år, utnämnas till "Lientenant zur See". 

Vid sidan af förut nämda direktion st llr en "studie

kommission '', som har sig ålagd t att utarbeta plan för 

undervisningen och bedöma såväl lärarnes som elever

nas skicklighet och duglighet både vicl "Marine·Schule" 
(sjökrigsskolan) och "lVIarine A ccademie". 

Den officer , som önskar inträde vid akademien, 
måste före den l Juli inlemna en skriftlig ansöka11. 

Det·på infordras utlåtande af hans förm an ano·ående 
b 

hans uppförande och anlag samt ett liknande utlåtande 

af Direktion der lVIarine-Accauemie und Schule, för den 

tid under hvilken han genomgått sjökrigsskolan. Dessa 

handlingar skola före den 15 Augusti genom studie

kom missionen insändas till amiralitetet, som på grund 

af dessa bestämmer kommenderingarne till marinaka
demien. 

Utom dessa komm enrlemde officerare finnas äfven 
fri elever, hvilka efter vederbödi"'t tillstånd af sina 

b 

förmän erhålla tillåtelse att åhöra föreläsningarue i sin 

helhet eller i vissa ämnen. H varken någon viss tjenste

grad eller någon viss tjenstetid fordras för att vinna 

inträde. Ej heller aflägges någon inträdesexamen. 

Visserligen fordrades förr ett skrittligt prof, men har 

detta ansetts obehöfligt, då hvatje officer ät· väl kiind 
setlan sin kadettid. 

Kursen vid marinakademien är 3-årig, och föredrag 

hållas från Oktober till Maj unrler en tid af 7 å 7 1
/ 2 

månader om åt·et. Akademien är indelad i 3 särskilda 

klasser. 
I I:a kla ssen äro föredragen afseelda att lägga grun

den till Je vetenskapliga och speciella studierna, som i 

de följande klasserna skola fullfölj as. 
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I II:a klassen utvecklas ytterligare de rent veten

skapliga studierna, · och af de för sjövapnet speciella 

absolveras ungefär hiilften af de föreskrifna fonlrin

garne, 
I III:e klassen få de för sjövapnet speciella stu

dierna sin fulländning, h varförntom föredragen äfven 

omfatta de delar af natur- och social-vetenskaperna, 

som för sjöofficern kunna vara af mera fl'amstående 

vigt. 
l:a klassens f'öreclmg omfatta sålunda: 

l. Grunddragen föt• logik och etik. 

2. En kort repetition af elementarmatematiken äfven

som grunderna för analytisk geometri ; 

3. Grunddragen af oorganisk kemi; 

4. Grunddragen för den rena fysiken såväl experimen

tal som med matematisk hlir1edning; 

5. Marinorganisation, manöverkunskap och sjötaktik; 

6. Lancltaktik, såviLl härle1lcl m· allmänna strategiskt 

taktiska grundregler som ock s~irskildt meJ afse

ende å förhållanden umler lanllstigningar; 

7. BefästningskoHst, såväl den passagera som den per

manenta med särskilclt afseende fästadt å förhål

landen vid kustkrig ; 

8. Grunlldragen af militärförvaltning och folkrätt. 

Af dessa ämnen äro .M. 1--7 obligatoriska; .M. 8 

fri villigt. 
II: a klassens fö~·edrag om{atla : 

l. Fortsättning af den högre mathematiken och sanno-

likhetsberäkning; 

2. sjökrigshistoria; 
3. Artilleri; 
4. Skeppsångmaskinsläl'a; 

5. Skeppsbyggnadskonst; 

6. Nautisk astronomi; 

7. Sjömätningskunskap och kustlwrtläggning; 
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~ 

8. Elehtroteknik med särskildt afseende å dess an

vändning vid torpedoväsendet; 

9. Krigs- och sjörätt; 

10. Snndhetsliiea med särskildt afseende å förhållan

dena ombord; 

11. Allmänt utdrag ur kulturhistorien. 

Ämnena .M. 1-8 äro obligatoriska äfvensom ett 

af ämnena under ~11. 9-11, efter val. 

III:e klassens föredrag omfatta: 

l. Sjöhigshistoria; 

2. Artilleri och torpedoviisendet; 

3. Skeppsångmaskinlära; 

4. skeppsbyggnadskonst; 

5. Nautisk astronomi och grunddragen af geodosi; 

6. Observationskun skap d. v. s. praktiskt användande 

af de för astronomisk navigation och geodätiska 

operationerna brukliga instrument; 

7. Fysikalisk geografi; 

8. K n l turhistoria; 

9. Hamnbyggnaclskonst; 

10. Naturhistoria, särsl\ildt hafvets; 

11. Grunddragen af nationalekonomi. 

Ä mnena .AJ. 1--7 äro obligatoriska äfvensom ett 

af ämnena under ~~l%. 8-11. 

Utom de här uppräknade ~imnena gifves äfven ele

verna tillfälle att, oberoende af klassindelningen, stu

dera följande främmande språk: engelska, franska, dan

ska, spanska och ryska. H varje elev är likväl förplig

tigad att deltaga i undervisningen uti ett af ofvan

nämnda språk. 

Afsigten med skolans organisation är att gifva 

undervisningen en så vidt möjlig akademisk form. 

Genom modeller, teckningar och apparater underlättas 

uppfattningen. Genom konkreta exempel utvecklas och 
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underhålles ett lefvanc1e intresse för ämnet. Dessutom 
få eleverna alltsomoftast hålla kortare fria föredrag 
och författa uppsatser öfver förelagda uppgifter. Det 
tillåtes dem äfven att under föreläsningarne fram ställa 
frågor, som kunna leJa till diskussion. 

De rent praktiska öfningarne vid marinakademien 
äro ganska knapphändiga och pågå vid sidan af och 
samtidigt med den t eoretiska kmsen. 
I:a klassen har rekognosceringar med m~itbräde . 

II:a klassen har sjömätning ombord å ett derföre af· 
sedt fartyg. 

III:e klassen öfvas i begagnande af nautiskt astrono
miska och geodätiska instrument, äfvensom i ob
servationer för utförande af triangelmätning. 
ViLl kursens slut aflägges ej någon examen, der

emot skola eleverna (ej frieleverna) vid slutet af h varje 
qvartal under den teoretiska kursen aflägga ett skrift
ligt prof i hvarje ~imne, hvilket skall författas 
under lärarens uppsigt och fullbonlas inom loppet af 
tvenne timmar. Frågoma, som fOreEiggas eleverna, 
bestämmas af studiekommissionen och svaren inlemnas 
äfven till samma kommission, seelan vidkommande lä
rare påtecknat sitt bedömande. Af uessa qvartals
arbeten och af det af eleverna ådagalagda nit och in
tresse, kommer sedan att bero om officeren kommen
deras till följande års kurs. Äfven fästes synnerlig 
vigt vid ett mönstergillt uppforancle. 

Efter slutad skola erhåller hvarje elev ett afgångs
betyg, som upprättas af s tueliekommissionen i samråd 
med lärarne och som afgifves hufvudsakligen på gmnd 
af ofvannämnda qvartalsarbeten och öfriga skriftliga 
uppsatser. 

Under sommarmånaderna, från millten af Maj till 
slutet af September, återgå de vid :Marine-accademien 
kommenderade officerarne till vanlig praktisk tjenst-
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göring vare sig på sjöexpedition eller vid artilleri- och 
minskolorna o. s. v. 

Af oh·anstående redogörelse synes, att denna Ma
rine-Accaclemie ej har till hufvuduppgift att utbilda 
specialister inom sjövapnets olika grenar, utan eo·ent
ligen att gifva ett antal med gocl begåfning utru:tade 
unge officerare en mera allm~in sjömilitärbildning, hvil
ken senare kan göra dem lämpliga att användas vid 
stabstjenstgöring eller andra vigtigare befattningar. 
Man tychs iifven hafva velat gifva undervisningen så
vidt möjligt karaideren af friläsning och sjelfstudier 
utan bestämda dagliga lexor, för att derigenom ut
veckla officerens arbetsförmåga och väcka allm~innare 
~å g a t t söka denna g agneliga undervisningsanstalt. 
Afven om en officer, som genomgått en dylik skola ej 
blir använd på ofvan antydt sätt, har den högre bild
ning han erhåller alltid för honom persouligen en myc
ket stor betydelse, då han på den grund han erhållit, 
ganska liitt kan bygga vidare och till sin nytta och 
sitt nöje förkofm sig i sitt fack. 

För vapnet i sin helhet och för officersk:iren i syn
nerhet ~ir en dy lik högskola af elJ. sercleles stor vigt. 
Det ~it· en naturlig och erk~ind sats, att ju flere indi
vider inom en korporation, som hafva djupare insigter 
od1 mångsidigare kunskaper, desto högre anseende får 
det yrke de tillhöra. Genom den dagliga samvaron 
och genom det dagliga meningsutbytet mellan dem, som 
nått denna högre bildningsgrad och de öfriga office
rame, kommer äfven allm;inbilclningen inom kåren att 
höjas, och ett mera lefvande intresse för det taktiska 
och strategiska i örlogsmannayrket att väckas och nä
ras. Flere af dem, som genomgått en 1\larine-Accade
mie, böra äfven vara i stånd att vare sig genom före
drag och uppsatser i tidskrifter eller mera omfattande 
arbeten unelervisa sina kamrater och utveckla de delar 
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af vår vetenskap, som kunna hafva en speciellare be
tydelse för sjöförsvaret. Men en dylik högskola har 
äfven den stora fördelen, att den kan utbilda specia
lister och de behöfliga lärarne vid flottans olika skolor. 

Det är redan i det föregående påpekadt, att stu
dierna vid marinakademien i Kiel ej hindra officerare, 
som genomgå densamma, från att under någon del af 
året egna sig åt den praktiska tjenstgöringen och der
igenom underhålla den för sjömannen framför allt vä
sentliga praktiska färdigheten. 

Vi tro oss genom det föregående hafva lyckats 
visa, af hvilken stor vigt och betydelse en sådan sjö
krigshögskola är för sjövapnet och sjöofficeren. Eger 
detta sin riktighet för andra mariner, hvilka jemförda 
med våra förhållanden hafva betydligt lättare uppgif
ter sig förelagda, bör det i än högre grad hafva sin 
tillämpning för svenska marinen, h vilken i motsats tilt 
andra har en så lång och egendomlig kust till opera
tionsfält, samt derföre sjelf behöfver skapa sina teorier 
och regler och ej så mycket kan stödja sig på andra 
nationers erfarenheter. 

Ehuru mången annan med rätta kunde åberopa 
större insigt och erfarenhet än insändaren af dessa ra
der, må det dock tillåtas honom yttra några ord om 
de grunder, efter hvilka en sjökrigsskola äfven hos oss 
kunde tänkas upprättad. Må detta förslag hafva sina 
stora brister; det kan dock åtminstone leda till diskus
sion öfver ämnet, och nya och bättre förslag kunna då 
framställas. Tanken är ej heller hos oss alldeles ny, 
ty redan till 1879 års riksdag framlades förslag om en 
"högre sjökrigsskola"; men vi böra naturligtvis göra 
oss sednare erfarenheter i andra länder till godo. 

Det är dock gifvet att en så vidlyftig högskola, 
som den tyska marinens, ej för våra mindre förhål
landen är fullt tillämplig, men man torde böra hafva 
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denna skola till förebild emedan den synes tillfreds
ställa de flesta fordringar på en sådan institution. 
Kurs hos oss borde väl ej utstriic kas hingre än till 2 
år, för att med vår fåtaliga personal ej allt för myc
ket spliti·a krafterna. H varje kurs skulle så vidt möj
ligt omfatta ett slags inom sig afslutadt helt. Den 
första eller nedre afdelningen skulle således vara en 
utveclding af sjök rigss kolan och den skull e i främsta 
rummet vara egnad att g ifva officerare, som genom
gått densamma, en stön e allmänbildning och en grund
ligare kiinnedom om de rent militära ämnena. Sam
tidigt skulle studierna i denna afdeining vara en grund 
för den, som önskade genomgå den öfre afdelningen. 
Denna senare högre kurs skulle deremot egentligen 
afse utbildandet af specialister i de olika grenarne af 
sjövetenskapen. Änmena i de olika kurserna skulle 
derför vara fördelade på det sättet att i d5n nedre af
delningen utom strategi, taktik, artilleri m. m. äfven 
mathematik och dylika ämnen skulle läras, h vilka kunde 
anses l~igga grunden till de läroiimnen, som sedan i den 
öfre afdelningen skulle vara för specialstudierna nöd
vändiga. Äfveu praktiska öfningar borde väl under 
sommaren anordnas, såsom rekognosceringar etc. 

Vi bafva nu sökt redogöra för den tyska sjökrigs
högskolan och äfven nämt några ord om en högskolas 
inrättande äfven för vår marin. Vi vilja derföre nu 
sluta med den önskan att dessa rader skola hos sina 
läsare uppv~icka intresse för detta vigtiga ämne, som 
vi för öfrigt hafva anledning antaga bland flera flot
tans officerare redan förnt utgjort förem ål för efter
tanke. 

O. C. A. 
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HandelsmaJ•itlm.a underrättelser. 

(Utdrag ur konsulsrapporter m. m.) 

Helsingf'ors. Då det för fraktuppgörelser kan vara 
af intresse att jemföra den tid andra fartyg användt 
för en viss väglängll, meddelas här en sådan uppgift 
för svenska och norska fartyg mellan Finland och 
skilda trakter på jorden. 

A f g å n g s o r t. 

stindien ............. o 
B 
N 
s 
s 
p 

rasilien •••••••• o.' •• 

ordamerikas ostku::1t 
icilien ............... 
pamens ostkust •• o •• • 

ortugal .............. 
B 
F 
E 

iscayaviken ......... 
rankrikes nordkust . . 
ng lands vestkust ..... 
D:o ostkust ...... 

kotlands s 
B 
H 
H 
K 
ö 
s 
R 
s 

" 
•• o ••• 

elgien .............. 
ollan d . . . . . . . .. ~ . . . ' 

amburg ............. 
attegatt ......... . ... 
resund . ... ......... 
ödra Östersjön . ...... 
ysslands östersjöhamn. 
ödra Norge ...... . ... 

l 
-

A n k o m s t o r t. 

Finska Nedre Öfre 
Bottniska Bottniska 

vike1~. 
viken. viken. 

----- ---------

...,m ~z ...,m 
~z 

....,m ....,z "' .., "' .., ~ ~ e; o ~ :1) ~ o ., '" ~ o 
~~ 

~.., 

~"' 
~..., 

~"' rt"1 

~~ ~ 
'-<; w '-<; w '-<;"' '-<; 00 

o_q 

" 
~~ (!Q'" o:>.,. ~q "'" 

"' ' "' "' 
' ;o 

D a g a r. 

- 130 130 -- - -
G l 62 67 -- -- --

-- 43 - 49 - --
- 51 - 65 51 -
- 49 - - - -
- - 30 31 - -
-- 26 - 23 - -
- 20 19 17 21 20 
24 26 - 35 - 25 
17 14 16 18 17 16 
- 29 - 25 - 26 
12 - - 15 18 -· 
-- 17 14 20 - 14 
- l4 15 16 - -
lO 14 16 - - -
11 8 11 lO 14 -
11 8 - 8 - lO 
3 4 6 8 7 9 

- 20 - 12 - 30 
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Då den tidsutdriigt som erfordras för lossning och 
intagning af last eller barlast torde i ej ringa mån 
vara beroende af elen beqvämlighet som olika hamnar 
h~irför erbjuda, samt följal:tligen en på flerårig erfa· 
renhet grundad kännedom h~irom ej bör sakna intresse 
flit• vederbörande beflilhafvare eller vara utan infly
tande vid uppg3rancle af fraktaftal, har generalkonsuln 
sökt erhålla uppgifter om det antal dagar hvarje far· 
tyg qvarlegat i de olika hamname af distriktet samt 
med ledning af dessa uppgifter uträknat för h varje sär
skild hamn dels medeltalet i nämnda hänseende, för 
såväl de fartyg hvilka både ankommit och afgått med 
last, som ock för sådana, h vilka ankom mit i barlast 
efter lossning af medförcl last, llels ock förhållandet 
mellan hvarje fart.ygs drägtighet i tons och det antal 
dagar cletsamma för ofvan angifna ändamål qvarlegat 
i hamn. Dessa liggedagar hafva beräknats från och 
med dagen för fartygets ankomst till och med den för 
dess utklarering, hvadan följaktligen i nämnde ligge
dagar ej inbegripes den tid fartyg understundom nöd· 
sakats fördröja afseglingen under afvaktan på gynsam 
vind eller annan af lastningen oberoende orsak. Re
sultatet af niimnda. bedikning synes af efterföljande 
tabellariska uppställning. 
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I afseei1de på förhyrandet af finsid sjöfolk fäster 

lronsnlatet nppm iirhsamheten på. ett par §§ i finska 

sjölagen och kejserliga förordnin gen angående sjömans

husen, hvilk<t hafva följande ly delse : 

§ 57 af finska sjölagen: "Då besättning på utri

kes gå ende passagera rebåtar och handelsfartyg af be
fiilb a fvare antagas, s kola alla betingade viikor om en 

hvars hyra och befa ttning noga be.3 tämmas samtaftalet 

i sj ömanshuset prMvas och genom sjömansrulla bestyr

lras. En hvar af manskapet vare ock berätt igad att 

derom erhålla bevis nti särak ild motbok fijr löpande 

anteckning ar om l1yran och dess betalning. '' 

Kejserliga förordningen angående sjömanshuse n § 
18: l: "P å- och a fmönstring verkställes af ombudsman 

såsom derom i sjölagen närmare beatämm es ; och höm 

vicl dessa förr littn ingar en af sjömanshusdirektionens 
ledam öter eller två vittnen närva ra. 

§ 21. Blifve r fi nsk sjöm an förhyrd på ut ländskt 

fad.yg och betingas der vid, att han skall hemförskaffas 

på den utläntlske redarens bekostnad, skall vid påmön

stringen noga tillses att detta vilkor i förhyrnings

kont.mldet intages. Fordras säkerbet för uppfyllandet 

deraf, pröfve sjömanshusdirektionen huru den fOrhyr

des anspråk i detta afseende må kunna tillbörligen 
betryggas. 

§ 30. De inkomster som tillkomma sjömanshusen 
äro: förhyrningsafgift , som vid påmönstring af inhemskt 

sjöfolk erlägges till sjömanshuset, för resa inom Öster

sjön af styrmän, unders tyrmän, maskinister, båtsmän, 

konstaplar och timmermän med 48 penni, af matroser, 

lättmatroser och eldare merl 24 penni samt af jungmän, 

kockar och kajutvakter med 12 penni - och skall 

denna afgift beräknas till dubbelt högre belopp då re

san företages till hamn utom Östersjön. " 
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Såsom häraf framstår, är genom nu anförda lag

stadganden föreskriften rörande borgens stiillande vid 

förhyrning af finsk sjö man å utländskt fartyg , annul

lerad samt dylik borgen enelast i så fall erforderlig, 

att finsk sjöman fordrar säkerhet för hemförskaffanuet 

å redarens bekostnad och äfven då blott till belopp 

eller på sätt sjömanshusdirektionen pröfvar nödigt; -

en tolkning som medför ganska väsentliga fJrclelar för 

de förenade rikenas skeppsfart, då hyrorna för sjöfolk 

i finska hamnar i allmänhet ät·o ej obetydligt lägre 

än i S verige och Norge, sa mt hittillsvarande nödvän

digbet för de förenade rikenas i finska hamnat' öfvet·

vintrade fartyg att från hemlandet med tlryg r ese

kostnad anskaffa besättningar blir obehöflig. 




