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Flottan under sistförflutna året. 

Ar 1884 synes hafva lemnat några mera förnimbara bi
drag till flottans utvecklingshistoria än sin~ närmaste .före
gångare, om det också varit uneler dessa som jordmånen blif
vit beredd, fårorna plöjda och frön nedlagda till den brodd, 
som under det sistförflutna året börjat träda i dagen. 

Väl kunna vi icke från detta år inskrifva någon ännu 
upphunnen betydligare tillökning af krigsfartyg, men förhopp
ningarne om att flottan skall blifva tillmätt sin rätta uppgift 
och en gång satt i stånd ~tt fylla denna uppgift hafva under 
detsamma onekligen ljusnat. 

Redan före och under 1883 års riksmöte hördes der ·och 
hvar af representanter och andra framställas åsigter, inrym
mande åt sjövapnet större betydelse vid landets försvar, än 
hvad som uneler långa föregående tider spOrts. 

Man sökte en utväg ur labyrinthen af de skiljda menin
garue i fätsvarsfrågan och under detta sökande tycktes man 
föras närmare kusten. 

Fosterlandsälskande, klarseende och fördomsfria män fram
höllo med värma, att egandet af ett kraftigt sjögående kust
försvar är för värnandet om vårt lanels sjelfständighet och 
politiska intressen af den aldra största vigt. 

I närvarande tider, då kompromisser gälla så mycket och 
så ofta skymma o eller förneka sanningen, torde måhända denna, 
till en början af ett fåtal inom Riksdagen uttalade mening, 
icke rönt anslutning, som ingifvit vidare förhoppningar, om 
icke den erhållit stöd dels deraf att utsigterna för en samman
slutning i afseende å landtförsvarets ordnande alltjemt visade 
sig mörka, under det att frågan om sjöförsvaret kunde göras 
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jemförelsevis mindre beroende af skattefrågan, dels ock deraf 

att ett för Sverige betryggande sjöförsvar ställde vida ringare 

kraf på såväl penningar som i synnerhet på krigstj enst af lan

dets söner, än landtförsvaret. 

V are sig nu att riksdagspolitik eller en klarare insigt om 

landets verkliga behof och ärlig vilja att medverka till dessas 

fyllande eller, hvad som är sannolikast, allt detta i förening, 

utgjort driffjedern, visade sig emellertid stämningen inom så

väl 1883 som 1884 års riksdagsmajoritet på det heia rätt gyn

sam för sjövapnets utveckling. 
Den af K ongl. Maj:t uneler år 1880 förordnade sjöförsvars

komite hade den 10 Augusti 1882 inlemnat sitt underdåniga 

betänkande och förslag. Detta förslag var, som bekant, npp

gjordt med tillämpning af indelningsverkets upphörande och 

införande af en utsträckt allmän värnepligt. Kongl. l\1aj :ts 

nåd. proposition till 1883 års riksdag angående regleringen 

af utgifterna uneler femte hufvudtiteln för år 1884 var också 

uppstäld med tagen hänsyn till de förändringar och behof, 

som häraf föranleddes. 

Sedan emellertid frågan om sjöförsvarets ordnande efter 

· dessa nya grunder inom Riksdagen fallit och då en del af de 

i dEm k ongl. propositionen gjorda framställningarne icke öfver

ensstämcle med de äldre grunder, efter hvilka sjöförsvarets 

personal och styrelse fortfarande skulle förblifva ordnade, åter

kallade Kongl. Maj:t hvad som i omförmälda proposition före

slagits beträffande regleringen af utgifterna uneler denna huf

vudtitel och afgaf nytt förslag. 

I detta förslag gjordes följ ande framställningar rörande 

de ordinco·ic anslagen: 

att anslaget till aflöning för flottans corpser och stater 

måtte förhöjas med ett till inqvarteringsbidrag åt båtsmans

kompanichefer och en .del andra i tjenstgöring stadda office

rare erforderligt belopp af 8800 kr.; 

att utöfver de afgifter för vakanta rusthållsnummer i Ble

kinge län och Södra Möre h ärad af K almar län, hvilka enligt 

i 
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1876 års riksdags beslut anvisats för genomförande af löne

regleringen för flottan, j emväl öfriga efter ingången af år 

1884 inflytande dylika afgifter måtte för löneregleringens be

hof lmder sistnämnde år få användas ; 

att i öfrigt för löneregleringens genomförande uneler år 

1884 ett extra anslag af 50000 kr. för samma år anvisas att 

gemensamt med anslaget till aflöning af flottans corpser och 

stater redovisas ; 

att den besparing, som uneler år 1884 kan å anslaget för 

beklädnad åt sjömans- och skeppsgossecorpserna beredas, måtte 

ställas till Kongl. l\1aj:ts förfogande t ill gocltgörancle af eller 

afbetalning å elen brist som å samma anslag förut uppkommit; 

att anslaget till flottans öfningar, i förra riksstaten upp

taget till 550000 kr., måtte förhöjas med 120000 kr. eller till 
670000 kr.; . 

att det t ill lots- och fyrinrättningen med lifräddnings

anstalterna erforderliga penningeauslag måtte få upptagas till 

lika belopp, hvartill inkomsten af titeln fyr- och båkmedel 

beräknats eller till_ 1.200000 kr. och följaktligen anslaget, med 

inräknande af deri ingående friheter och ersättningar, få ut

föras med 1.200409 kr. samt att de å inkomsttiteln fyr- och 

båkmedel uppkommande öfverskott må få användas för de med 

berörda anslag afseelda änftamål ; · 

att i ändamål att bereda föreståndaren för nautisk-mete

orologiska byrån det honom tillkommande ålderstillägg från 

det under rubriken "undervisningsanstalterna för sjöfart" an

visade förslagsan~~ag, de under ofvan berörda titlar an visade 

anslag må sålunda upptagas : 

Undervi'lningsanstalter för sjöfart . .... ..... . .. kr. 94650: 

· N autisk~meteorologiska byrån . . . . . . . . . . . . . . . . . , 9000: 

För ålderstillägg åt personalen vid undervisnings

anstalterna för sjöfart och förest åndaren för 

nautisk-meteorologiska byrån, förslagsanslag , 13000: 

tillsammans kr. ·116650: 
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-'"'å~t 1 1öfhg::f ' 'u'nder hufv'udtiteln uppförda ordinarie anslag, 
d~fi förändring icke ifrågakommit, måtte fastställas till ena
handa belopp; som vid nästlidet års riksdag bestämdes ; dock 
med förhöjande, för jemnande af hufvudtitlarnes slutsumma, 
af anslaget för expensmedel m. m. med 812 kr. 

Såsom extra anslag, utöfver ofvan omförmälda 50CXX) kr. 
för löneregleringens genomförande, begärde Kongl. Maj:t: 
till fortsättande af ett öfningsfartyg .. , . . . kr. 650CXX): 

, påbörjande af en pansarbåt . . . . . . . . . . . . . , 838()(X): 
, anskaffande af en minbåt . . . . . . . . . . . . . . . . , 190CXX): 
, artilleri- och utredningsmateriel för redan 

befintliga fartyg ................. . ........ , 221400: 
, minväsendet och mintillverkningspersonalen , 120CXX): 
, ersättning för förskottsvis utbetalda kostna-

der för sjöförsvarskomitEm och tryckning af 
dess betänkande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 24550: -
Samtliga af Kongl. Maj:t gjorda framställningar och be-

gärda såväl ordinarie som extra anslag biföllos af Riksdagen. 
I Kongl. Maj:ts proposition till Riksdagen 1884 angående 

regleringen af utgifterna under femte hufvudtiteln gjordes föl
jande framställningar rörande o1'rlinarie anslagen: 

1:o) att utöfver de afgifter för vakanta rusthållsnummer 
i Blekinge län och Södra Möre härad af Kalmar län, hvilka 
enligt 1876 års riksdags beslut anvisats för genomförande af 
löneregleringen för flottan, jemväl öfriga efter ingången af år 
1885 inflytande dylika afgifter måtte för löneregleringens be
hof under sistnämnda år få användas; 

att i öfrigt för löneregleringens genomförande under år 
1885 ett anslag af 50CXX) kr. måtte å extra stat för samma år 
anvisas att gemensamt med anslaget till aflöning för flottans 
corpser och stater redovisas ; 

att, i händelse Kongl. Maj:t skulle besluta indragning af 
chefens för flottans militärpersonal embete, de 2000 kr., hvilka 
på grund af Riksdagens beslut år 1876 såsom årligt tillägg 
till fasta lönen tillkomme förenämnde chef, så framt han icke 

• 
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uppbär flaggmans lön, må på enahanda viikor få tillgodonjutas 
af den högre officer vid flottan, som kommer att ersätta nämn
<;].e chef; 

att, derest Kongl. Maj:t skulle besluta tillsätta stations
. befälhafvare och med detta embete i Carlskrona förena öfver
kommendantsembetet, såsom särskildt arvode åt innehafvaren 
af dessa förenade embeten måtte få användas ett belopp , af 
3000 kr. för år räknadt utaf de besparingar, som på de till 
aflöning åt flottans corpser och stater af Riksdagen anvisade 
anslag må kunna beredas· samt 

' 
. att de förändringar i inqvarteringsstaten, som utafindrag-

mngen af chefens för flottans militärpersonal embete och sta
tionsbefälhafvares tillsättande föranledas, måtte fä i huf\-ucl
s~kli~ öfv~rensstämmelse med nu gällande bestämmelser pro
v~sonskt VIdtagas, dock med viikor att det till inqvarterings
blclrag nu utgående belopp derigenom icke öfverskricles och 
att elen förändrade inqvarteringsstaten förelägges nästkom
mande års riksdag till godkännande. 

Rikselagen biföll alla cle~sa, rörande aflöningen för flottans 
corpser och stater, gjorda framställningar. 

2:o) Med förmälan om att å det för beklädnad åt sjömans
och skeppsgossecorpserna år 1877 bestämda förs1agsanslag högst, 
282000 kr., under nästpåföljande år betydlig brist uppstått och 
att Kongl. Maj:t, uneler förutsättning att anslagets belopp efter 
medeltalsberäkning vore tillräckligt, ehuru det i följd af till
fälliga förhållanden tages mera i anspråk det ena året än det 
a.ndra, till ~880 års riksdag gjort förslag att förändra anslaget 
till reservatiOnsanslag och i sammanhang dermed medgifva att 
af möjligen uppkommande besparingar å detta anslag finge 
betäckas elen brist, som uppstått eller komme a,tt uppstå för 
åren 1878, 1879 och 1880, att Riksdagen, med afslag häraf 
dock medgifvit, att den besparing, som uneler år 1881 kund~ 
å anslaget beredas, finge af Kongl. Maj:t disponeras för godt
görande af eller afbetalning å förut uppkommen brist, att ena
handa medgifvande blifvit af alla de påföljande Riksdagarne 
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lemnacH samt att tillföljd häraf och af de förändrade före
skrifter, som Kongl. Maj :t under Augusti 1881 till efterrättelse 
fastställt i syfte att minska beldädnadskostnaden, bristen, som 
vid 1880 års slut uppgick till 100403 kr. 69 öre, minskats och 
under 1882 nedgått från 89505 kr. 18 öre till 62447 kr. 70 öre 
eller med 27057 kr., hemstäide K ongl. Maj:t att, enar äfven 
om 1883 och 1884 års beklädnadsanslag likaledes skulle lemna 
öfverskott, den qvarstående bristen dock icke dermed skulle 
kunna t ill fullo täckas, äfven de besparingar, söm å · detta an
slag kan beredat:J under år 1885, måtte härtill få användas. 

·Riksdagen, som genom särskilt beslut bestämt, att stats
verket från och med 1Ss5 finge öfvertaga den rut:Jt- och rote
hållarue vid båtsmanshållet åliggande skyldighet att anskaffa 
och imderhålla de till båtsmansbeklädnaden hörande s. k. små
persedlarne och kappsäcken, och · att den för rusthåll inom 
Blekinge län och Södra Möre härad af Kalmar län, hvilka på 
grund af kongl. brefvet den 10 Maj 1872 äro eller blifva va
kanta, utgående årliga vakansafgiften må från och med 1885 
med en tiondedel minskas, äfvensom till bestridande af här
före erforderliga utgifter å ordinarie stat under femte hufvud
titeln uppfört . ett reservationsanslag å 40000 kr. , ansåg, att 
ansJaget till beklädnad åt sjömans- och skeppsgossecorpserha 
i följd häraf borde minskas med det belopp, som ur detta an
slag utgår till de ändamål, som från och med 1885 konuna 
att med det nya anslaget tillgodoses, eller i rnndt t al 23000 
kr., och uppförde med tillämpning a:f sådan minskning ansla
'get till beklädnad åt sjömans- och skeppsgossecorpserna såsom 
förslagsanslag högst med ett belopp af 259000 kr. 

Denna åtgärd innebar ingen anslagsminskning, utan en
dast en reglering. 

Kongl. Maj:ts frainställning i afseende å användandet af 
de besparingar · å ifrågavarande anslag, som under 1885 kunna 
beredas, bifölls af Riksdagen. 

3:o) Kongl. Maj :t föreslog, att de t ill lots- och fyrinrätt
ningen ined lifräddningsanstalterna erforderliga penningebidrag 
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måtte upptagas till lika belopp, h vartill inkomsten af fyr- och 
båkmedel beräknats och, med inräknande af deri ingående fri
heter och ersättningar, sålunda utföras med 1.200409 kr. , under 
förut t:Jättning, att de å inkomsttiteln fyr- och båkmedel upp
kommande öfverskott finge användas för de ined berörde an
t:Jlag aft:Jedda ändamål. 

Hvad Kongl. lVIa j:t föreslagit blef af Riksdagen bifallet. 
4:o) Med anledning af att behofven, för h vilka anslaget 

t ill nautisk-meteorologiska byrån äro afsedda, äro af vexlande 
beskaffenhet och under sådana omständigheter ett fast anslag 
lätteligen kan föranleda dertill, att ett uppkommande öfver
skott användes till behof, som icke för tillfället egentligen 
föreligga, men anses vara att framdeles motse och till hvilkas 
fyllande man befarar att medel då kanske komma att saknas, 
föreslog Kongl. Maj:t att anslaget till denna anstalt, 9000 kr., 
måtte i riksstaten såsom reservationsanslag uppföras. 

Denna framställning vann icke Riksdagens bifall. 
I öfrigt förekomma i den kongl. propositionen inga fram

ställningar om ändringar i de ordinarie anslagen, utom att, 
för jemnande af hufvudtitlarnes slutsumma en jemkning till 
47612 kr. af anslaget till skrifmaterialier, expenser, ved m. m. 
föreslogs, och faststälde Riksdagen dessa anslag, med iaktta
gande af denna jemkning till enahanda belopp, som vid näst
lidne riksdag bestämdes. 

Sintsumman för alla de ordinarie anslagen uppfördes så
lunda i riksstaten för år 1885 med kr. 5.522000 och öfversteg 
med 17000 kr. den i Kongl. Maj:ts förslag till samma års riks
stat för dessa anslag utförda. Denna tillökning utgör skill
naden emellan det af Riksdagen, i sammanhang med öfver
flyttning på statsverket af rust- och rotehållares skyldighet 

· att anskaffa och underhålla båtsmäns s. k. småpersedlar och 
kappsäck och nedsättning med en tiondedel af vakansafgif
t erna, uppförda nya ordinarie ·anslag af 40000 kr. och den 
afkortning med 23000 kr. som i beklädnadsanslaget gjorts . 

I afseende å extra anslag för år 1885 utöfver det tilllöne-
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regleringens genomförande begärda, gjorde Kongl. Maj:t föl
jande framställningar: 

Till fartygsmateriel äskades extra anslag till belopp af ·kr. 
1.352600, sålunda fördelade: 
till fullbordande af ett öfningsfartyg. . . kr. 350000. 

, fortsättande af en pansarbåt . . . . . . . , 812000. · 
, anskaffande af en minbåt . . . . . . . . . . . , 190600. 

Dessa anslag beviljades af Riksdagen. 
Till artilleri- och tttredningsmate1·iel · {ör redan befintliga 

fartyg begärdes extra anslag af tillsammans 276400" kr., af
sedda att sålunda användas: 
till 11 st. 12 cm kanoner . . . . . . . . . . . . . kr. 82500. 

;, 8 , lavettage . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 48000. 
, 4 , gröfre kulsprutor .. : . . . . . , 28000. 
·, 800 , 15 cm granater . . . . . . . . . . . . , 24000. 
, 3300 , 12 cm , ............. , 49500. 
, ammunition· till kulsprutor . . . . . . . . . , 16000. 
, elektriska lysapparater för fartyg .... , 28400. 

Riksdagen ansåg, att med anskaffandet af en del granater 
kunde utan olägenhet tillsvidare anstå och nedsatte detföre 
det för sådan anskaffning äskade belopp med 30000 kr., men 
biföll i öfrigt de till förestående materiel begärda belopp samt 
uppförde härtill i riksstaten kr. 246400. 

För minväsendet och mintillverkningspersonalen hade marin
förvaltningen hemställt, att följande extra anslag sklJlle be
gäras, nemligeil: 
till anskaffning af materiel för det fasta minförsvaret 

i inloppen till Stockholm och Södertelje, beräk-
nad i sin helhet till 330000 kr. . . . . . . . . ..... kr. 66000. 

, anskaffning af en elektrisk lysapparat för det 
fasta minförsvaret vid Carlskrona ............. , 16200. 

" anskaffning af bomullskrut .............. . ..... , 5400. 
, minväiOjendets utveckling och mintillverknings-

personalens aflöning . . . . . . . . . . . . . . , 32400. 
Lillsammans kr, 120000, 
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Då emellertid uti det af marinförvaltningen afgifna för
slag till ordnande af det fasta minförsvaret i inloppen till 
Stockholm och Södertelje, hvilket legat till grund för marin
förvaltningens beräkningar, blifvit ifrågasatta åtskilliga icke 
ovigtiga förändringar i den förut faststäida minspärrnings
planen och dessa ändringar ännu icke blifvit af Kongl. lYlaj:t 
pröfvade och faststälda, ansåg departementschefen, att det 
tillsvidare kunde anstå med det ifrågasatta anslaget till an
skaffning af materiel till det fasta minförsvaret; likaledes 
ansåg departementschefen, att anskaffandet af elektrisk lys
apparat för fasta minförsvaret vid Carlskrona kunde tillsvidare 
anstå. 

Deremot ansågs ett af varfschefen i Carlskrona anmäldt 
behof af lämplig -lokal för stationens sjöinstrument och sjö
kortförråd, hvilka nu äro provisoriskt inrymda i en härföre 
icke passande byggnad, samt ordnanclet af lokaler för allt 
hvacl som tillhör mindepartementets verksamhet, påkalla skynel
sam hjelp. 

Med gillande af departementschefens åsigter i ärendet be
gärde Kongl. Maj:t såsom extra anslag: 
till minkontor samt sjöinstrument och sjökortförråd 

m. m. . . . . . . . . . . . .... 1 ........•.....•..•..•. kr. 90500. 
, bomullskrut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~· . . . . . . . . , 5400. 
, minväsendets utveckling m. m. . . . . . . . . . . . . . , 32100. 

eller tillsamma.ns kr. 128000, 
hvilka af Riksdagen beviljades. 

Till uppförande af ett {"ö1-rådshus å Bjön~holmen för för
varande af laddade projektiler begärde Kongl. Maj:t ett extra 
anslag af. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............... kr. 6000, 
som af Rikselagen beviljades. 

För slcjutf"örsök or;h insl~jutning af kanoner begärde Kongl. 
lYlaj:t ett extra anslag af 25000 kr.; 

' Rikselagen ansåg icke skäl förekomma att nu anvisa här
till högre belopp än det som till samma ändamål blifvit för 
1883 anvisaclt och beviljade enelast . . . .......... kr. 20000. 
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Till kompleltet·ing af" ii)öbef"ästninyarnes vid Carlskrolla 

inventarier m. 1n. äskade::; af Kongl. l\faj:t och beviljades af 
Riksdagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... kr. 38600. 

Till i:1·sättning /Or den lwandskada, som eldsvådan å flot

tans vcwf i Uarlslcrona den 4 Juni 1881 vållat, begärdes och 
beviljades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... kr. 16278. 

Till anläggande af jenwägli(örbinddse emellan Uarlslcrona 

rar( och Uarlskrona- Wex-iö jernväg, för hvilken anläggning 
hela kostnaden beräknats till 215()(X) kr., äskade Kongl. Maj:t 
för år 1885 såsom extra anslag tredjedelen eller ... kr. 72122, 
som af Riksdagen beviljades. 

'l'ill nytt huthus vid Cat-lskrona litation, afsedt att ersätta 
de nu befintliga å Mjölnareholmen och Ljungskär, hvilka ge
nom sitt läge utsätta såväl staden som flottans etablissement 
för stor fara i händelse af en krutexplosion och i öfrigt icke 
lemna skydd mot nutidens artilleri, äskade Kongl. Maj:t extra 
anslag af. . . . . . . . . . . . . . ..... ... . ............. kr. 35()(X). 

Riksdagen beviljade anslaget. 

Sammanlagda summan af de för 1885 beviljade extra an
slag utgjorde sålunda med inräknande af de till lönereglerin-
gens genomförande anvisade 5CXXXl kr . ... . . .. . .. kr. 1.965()(X). 

Då summan af de af Kongl. Maj:t för samma år äskade 
extra anslag uppgick till kr. 2.000000, synes att de af Riks
dagen gjorda afkortningar utgjorde 35()(X) kr., af hvilka 3CXXXl 
kr. afdragits från det till artilleri- och utredningsmateriel för 
redan befintliga fartyg äskade beloppet och de återstående 
5000 kr . . utgöra afkortning å det för skjutförsök och inskjut
ning af kanoner begärda anslag. 

Sammanlagda beloppet af ordinarie och extra anslag, som 
af 1884 års riksdag beviljats till femte hufvudtiteln, utgör kr. 
7.487()(X). 

En jemförelse emellan de anslag som för denna hufvud
titel beviljats 1883 och dem som beviljats 1884 utfall~r så
lunda : 

.1883 : 
Ordin. anslag 5.504612 
Extra , 2.094550 

Summa kr. 7.599162 
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.1884: 
5.522()(X) ::;ålecles ökning 18000. 
1.965000 således minskn. 129550. 

7.487000 - således minskn. 112162. 

Seclan vi nu i minnet återfört h vad Kongl. Maj:t ä~:;kat 

och hvacl Rik~:>dagen beviljat för sjövapnets utveckling under 
nästlidna år, skola vi gifva läsaren tillfälle att bedöma i hvad 
mån denna utveckling med de tillgängliga medlen skrielit 
framåt och för sådant ändamål lemna en öfversigt af det huf
vuclsakliga som timat inom flottan och de::;s förvaltning uneler 
år 1884. 

Fartygsmatedelen. 
Sjöförsvarskomiten hade såsom sin mening uttalat: 
att Sverige för sitt sjöförsvar bör ega sjögående pansar

fartyg, 
att dessa böra utgöras af en typ i ungefärlig öfverens

stämmelse med det program, som af 1879 års certkomite blifvit 
uppgjorclt för elen af berörda komite föreslagna pansarbåten A, 

att antalet fartygstyper böra inskränkas till följande cer-
. ter, nemligen nyssnämnda pansarbåt A, minfartyg af de i 

samma komites betänkande upptagna typer B och O, en min
dre pansarbåt (D) att användas å insjöarne och af sådana di
mensioner, att elensamma kan passera Göta kanal, samt er
forderligt antal öfningsfartyg, 

att tre pansarbåtar af den större certen jemte minmateriel 
för en kostnad af en million kronor bör så fort sig göra låter 
anskaffas, samt 

att i öfrigt nuvarande sjökrigsmateriel , i den mån den
samma måste utrangeras, bör ersättas med fartyg af de nu 
föreslagna certerna. 

R edan till 1881 års riksdag hade Kongl. Maj:t gjort fram
ställning om anslag till påbörjande af en pansarbåt af cert
komitens typ A, men vann denna framställning då icke Riks
dagens bifall. Sedan åsigterna om lämpligheten och behofvet 
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för vårt kustförsvar af pansarbåtar af denna cert genom den 
parlamentariska kornitens uttalanden erhållit ytterligare stöd 
r~nte Kongl. Maj:ts till Rik:,;dagen år 1883 förnyade framställ~ 
n mg; on~ ~nslag till påbörjande af eri -dylik; båt mera framgång 
och 'tevil.Jade:,; härtill begärda 838000 kr. 

D~ emellertid :flera år passera.t sedan certkornitens pro
gram mlemnades och angeläget vore att inom den beräknade 
kostnaden kunna vid båtens byggande tillgodogöra sig cler
e~ter vunnen erfarenhet och de förbättringar, som denna er
bJöd, uncler~astades certkornitens förslag förnyad pröfning, 
hvarefter föl.Jancle förbättringar föreslogos: 

a t t dess fart bestämdes till minst 14 knop ; 
att bestyckningen skulle förstärkas i den mån sådant 

lämpligen kunde ske och tillgängliga medel meclgifva; 
att pansarplåtarue tillverkas af bättre materiel än jern, 

samt 

.. att ~erest dessa förbättringar sådant fordra, vare sig med 
hansyn t1ll kostnad eller vigt, det rörliga kanontornet utbytes 
emot vändskifva inom barbett-torn. 

För vinnande af ofvannämde önskningsmål bestämdes att 
båtens hela längd skulle ökas från 232 till 255 fot äf~ensom 
at~ maskinkraften ökas för att gifva båten en h~stighet af 
mmst 14 knop. 

. _Med tillämpande af dessa nya bestämmelser uppgjordes 
ntn_mgar och förslag till pansarbåten. Dessa erhöllo Kongl. 
Ma.rts fas_tställelse elen 7 December 1883, i sammanhang hvar
mecl mannförvalt1iingen bemyndigades att med enskild verk
stad afsluta kontrakt om utförandet af de delar af arbetet 
hvilka kunde åstadkommas med redan anvisade medel, äfven~ 
som träffa vilkorligt aftal om arbetets vidare fortsättande i 
öfriga delar, som borde vid enskild verkstad utföras men 
hvartill medel ännu icke anvisats. ' 

Genom generalorder elen 15 i samma månad bestämdes 
att pansarbåten skulle bära namnet "Svea". 
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Den 14 Januari 1884 afslutacles med Motala mekaniska 
verkstad kontrakt om fartygsskrofvets byggande för en kost
nad af 1.134000 kr. 

Såsom vi redan nämnt, gjorde 1884 års riksdag andra in
satsen till fartyget genom beviljande af ett af Kongl. Maj:t 
härföre äskaclt extra anslag af 812000 kr. 

Vi hysa elen fasta tillförsigten att Sverige, genom att för 
sitt kustförsvar hafva börjat bygga IJansarbåtar af "Sveas" 
klass, har slagit in på en rätt, af egna förhållanden och på 
dessa tillämpade erfarenheter från andra mariner utvisad väg; 
och vi önska och hoppas att landet på denna väg må lyckas 
att skapa sig ett kustförsvar utan uppehåll och utan andra 
afvikelser, än dem som efter hand vunnen ny erfarenhet och 
uppträdande förbättringar inom krigsfartygsbyggnadskonsten 
påtagligen angifva. Det erkännande, som rammen såsom strids
vapen alltmera vinner inom alla mariner, torde dervid icke 
heliet hos oss komma att lemn-as obeaktaclt. Utan tvifvel 
skulle detta vapen utgöra en värdefull tillökning i stridsför
mågan hos pansarbåtar i Sveriges kustförsvarsfiotta. 

Närmast efter sjögående pansarbåtar upptager programmet 
för Sveriges kustförsvar minbåtar. l.Jnder år 1884 har af denna 
vigtiga materiel vunnits tillökning med en från firman Thor
nycroft i Englandlevererad minbåt af första klassen för White
heacls minor. Denna båt, som bär namnet "Hugin", är 13 fot 
längre än elen 1883 från samma firma levererade minbåten 
"Seid ''. Derjemte är på :flottans varf i Stockholm uneler bygg
nad en minbåt för \.Vhiteheacls minor, hvilken bör vara färdig 
i Maj månad el. å. och _som skall bära namnet "Galclr". 

För att inom en icke alltför lång tidrymd kunna tillförse 
kustförsvaret med ett nöjaktigt antal af de för detsamma så 
nödväneliga minbåtarue för sjelfgåencle minor, synes oss önsk
ligt att byggandet af sådan materiel finge under någon tid 
framåt oafbrutet fortgå, såväl vid :flottans båda varf som 
också vid några af landets enskilda mera framstående verk
städer. 
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Ett sådant tillvägagående skulle också på ett lyckligt sätt 
bidraga såväl till att öka och underhålla arbetsskickligheten 
inom flottans egna etablissement, som ock att höja vår.t lands 
enskilda industri i denna rigtning och denned utan tvifvel i 
sin mån äfven bidraga till ett ökaclt intresse för sjövapnet. 

Vid Kockmus mekaniska verkstad i Malmö har under året 
arbetet med korvetten "Freyas" nybyggnad fortgått och torde 
fartygsskrofvet tidigt i vår vara färdigt att till flottan leve
reras. 

Å Carlskrona stations var( hafva under året följande ar
beten utförts för fartygsmaterielen, nemligen: Komplettering 
af kanonbåten "Edda"; fullbordande af två nya ängkranprå
mar; afslutning af korvetten "Balders" reparation och i sam
manhang dermed dels en förändring af fartygets öfvervattens
byggnad för och akter, dels ock några andra mindre ändringar; 
monitoren "Thordöns" reparation efter dess året förut gjorda 
grundstötning; reparation af några skador, som kanonbåten 
"Skuld" lidit vid ombordläggning jemte åtskilliga andra under
hålls- och reparationsarbeten. 

Dessutom hafva under året flera privata fartyg fått un
dergå större eller mindre reparationer i detta varfs reparations
docka. 

Af arbeten för fartygsmaterielen vid StocJ.dwlms stations 
var{ hafva vi att anteckna: förut omnämnda nybyggnac~ af en 
minbåt; byggnad af en ångslup och några mindre komplette
rings- och förändringsarbeten. 

A rti Ileri 111 ateri el e u. 
Af kanoner och mindre artillcripjesn· hafva uneler år 1884 

blifvit till flottan levererade: 4 st. 12 cm k. M;81; 6, st. 15 cm 
k Armstrong M;83; 2 st. 38 mm k N ordenfel t; 8 st. 4-pipiga 
och 2 st. 2-pipiga 25 mm kulsprutor. 

Uneler samma år hafva dessntom blifvit kontraherade att 
levereras : 19 st. 12 cm k M '81; 10 st. 8 cm k. M/83; 4 st. 38 
mm k. N orclenfelt och 4 st. 15 cm k. Armstrong M/83. 
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Af lavefter har flottan under året erhållit : 1 st. 15 cm 
Vavasseurs; 5 st. 12 cm halfkursörlav. M;83; 9 st. sjölav. till 
25 mm kulspr.; l st. 27 cm lavettage (till "Edda"); 2 st. 
lavetter till 38 mm k. Nordenfelt; hvarjemte under året be
ställts: 2 st. 17 cm. vall-lavettage (ny modell); 4 st. 38 mm 
lav. Nordenfelt; 4 st. 15 cm lav. Krupp och 1 st. 12 cm lav; 
Krupp. 

6 st. 17 cm helk-lavettage hafva ändrats till fästnings-
lavetter. 

Af krut har anskaffats 4700 kg prismatiskt. 
Af projektiler hafva uneler året levererats: 620 st. 12 cm 

gr. M; 79; 65 st. 15 cm gr.-kartescher; samt beställts: 100 st. 
12 cm gr.-kartescher; 2330 st. 12 cm gr. M/79; 885 st. 15 cm 
gr. M;84; 625 st. 15 cm pansargranater; 140 st. 27 cm massiva 
projektiler och 150 st. 27 cm granater. 

Af patroner hafva tillverkats och anskaffats: 11406 st. för 
revolver ~1 ;83; 11491 st. till 25 mm kulspruta; 710000 skarpa 
och 100000 lösa till 1867 års gevär. 

Bestälda äro 1710 st. till 38 mm k N orclenfelt. 
Af percussionsrör hafva under året till förrådet levererats 

2250 st. mindre och 15000 större, hvarjemte 225 st. tid- och 
percussionsrör mod. Armstrong bli f\. i t bestälda. 

2 st. tubkanoner till 12 cm. k .M, 81 hafva under året an
skaffats. 

Vid Carlskrona stations skjutplats hafva inskjufm.nga r af 
27 cm k. M/69 och 24 cm k. M;76 utförts, och äro skjl~ttabeller 
för dessa pjeser uneler utarbetning. 

P1·o{- och försökskjutningar äro å samma skjutplats under 
året utförda: med en 15 cm k. M;83; med två 38 mm k Nor
denfelt och tillhörande lavettage och ammunition; med 15 cm 
pansargranater; med ett 15 cm hellmrsör-lavettage M;84 (lwar
vicl äfven försök utfördes för att bestämma laddningen af 
svenskt krut för kanonen); med ammunition till tubkanon M;80 
och med ett parti 35 mm krut , samt ombord i "Edda" med 
detta fartygs 27 cm och 15 cm lavettager. 
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I r: t ge 11 s bestyclminq har man under året! börjat utbyta . . . ar 11 . 
17 cm k. ~ot 15 cm k. Mj83, äfvensom 12 cm k. Mj73 och 30 
P· slätb. k. mot 12 cm k. M/81; sådan ä1~dring i bestyckningen 
kommer att å flera fartyg ega rum 1 mån som den nyare 
materielen hinner anskaffas. 

Likaledes har man i vidsträcktare mån än förut uneler 
sistförflutna året börjat tillgodose fartygen med mitraljöser och 
snabbskjutande kanoner, hvilka vapens värde ombord alltmera 
uppmärksammas i alla mariner. 

För första gången inom vår flotta har man också särskild t 
anordnat ett fartygs ("Balclers") märsar, för att emottaga så
dan lätt bestyckning. 

Min materielen (utom fartygen). 
Härunder anteckna vi följ ande arbeten och anskaffningar 

uneler 1884 : 
Till 20 privata ångslupars apteriilg för stångminor har 

komplett materiel blifvit anskaffad; med förändring 'af ett. an
tal \Vhiteheacls minor är arbete fortgående; 5 st. Piet~'U:skis · 
minor hafva blifvit upphandlade; minkablar fÖr 25000 kronor 
hafva blifvit anskaffade; minmaterielen för fasta minförsvaret 
vid Stockholm och Söde~'telje äfvensom vid Siarö och Grinda 
har blifvit kompletterad ; erforderliga områden för anläggande 
af syft- och tändstationer för det fasta minförsvaret vid Carls
krona hafva blifvit inköpta och några elylika stationer an
lagda. 

Af hus- och byggnadsarbeten 
som uneler året utförts vid flottans stationer eller för desamma 
bemärka vi för Cm·lskrona station: afslutanclet af det nya verk
staelshuset för ekipagedepartementet, tillbyggnad af verkstaels
huset å Laboratorieholmen, afslutandet af en gevärsmålskjut
ningsbana samt åtskilliga reparations- och underhållsarbeten; 
och för Stockholms station: fullbordande af kruthus och min
magasm på Björnholmen, ny kokhusbyggnad för kasernerna 
lll. lll. 
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styrel se n och t'ö naltnin~en samt fl ottans pet·sonal. 
nen omorganisation af öfverstyrelsen vid flottan, som 

skedde år 1875 och hvarigenom styrelsen öfver hela flottans 
militärpersonal och af allt hvad som angick denna personal 
uppdrogs åt en särskild myndighet, uneler namn af "chefen 
för flottans militärpersonal", hade uneler årens lopp visat 
sig medföra obehöflig och hinderlig omgång vid åtskilliga af 
ärendenas afgörande och på det hela eller i flera afseenelen 
alltför centraliserande. Dit nu den decentraliserande organi
sation, man deremot gifvit åt styrelsen inom · stationerna, ge
nom att fördela väldet och högsta ansvaret emellan två sär
skilda chefer, af hvilka ingen var elen andre understälcl och 
hvarigenom stationerna beröfvats säkerheten och fördelame af 
att ega e n på stället högst befallande och ansvarig styresman , 
jemväl ådagalagt sin svaghet, beslöts att en omorganisation 
af styrelsen borde ske med hufvudsakligt syfte att indraga 
chefskapet för flottans militärpersonal, att gifva hvardera flot
tans station sin chef såsom före 1875 års organisat ion varit 
förhållanclet och åt cheferna för stationerna lemna såväl elen 
del af ansvaret och afgöranderätten i afseende å personalen, 
hvar å sin station, som förut utöfvats af chefen för flottans 
militärpersonal och som icke ansågs fordra departementsche
fens beslut, som ock öfverinseendet öfver stationen med allt 
hvad dertill hörer. 

Sedan den för revision af flottans tjenstgöringsreglementen 
förordnade komite uneler senare delen af 1883 och förra delen 
af år 1884 enligt nådigt uppdrag uppgjort förslag till förän
drade reglementsbestämmelser för en i sådan rigtning omorga
niserad styrelse samt med detta förslag till grund nytt regle
mente för flottan, l:a delen, omfattande förut gällande regle
mentes l :a och 2:a delar (organisationen samt styrelsen och 
förvaltningen vid stationerna) af Kongl. Maj :t blifvit uneler 
elen 10 J uli sistl. år faststäldt att från och med elen l Oktober 
s. å. lända till efterrätt else, trädde den nyorganiseracle styrel
sen i verksamhet sistnämnde dag. 

T idskr . i ~jiir. 188:). 2 
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Denna styrelseorganisations hufvuddrag äro nästa!i de
samma, som känneteekuacle elen före flottans delning existe
rande; dock företer llen några siljaktigheter. 

Enligt nu gällande organisation biträdes chefen för sjö
försvarsdepartementet i rent militära frågor, ntont af kom
mandoexpeditionen, jemväl af en af Kongl. Maj:t till chef för 
:flottans stab förordnad högre officer. Vi våga i sistnämnda 
åtgärd skijnja en början till förverkligandet af tanken på en 
fortvarande stabsinrättning för sj (ivapnet och hoppas fa be
vittna dennas utJVeckling till en gagnande verksanthet för vap
net, i llen mån erforderliga krafter härtill hinna ntbildas. 

Afven marinförvaltningeu har erhållit förändrad organi
sation och förnyad instruktion. Detta embetsverk utgöres nu 
utom af chefen (en officer af flaggmans eller kommendörs gral1), 
af fem speeiaJafclelningar, nernl. intendent::~afc1e1ningeu, artilleri
afdelningen och minafclelningen, hvardera, uneler chefskap a,f 
en kommendör eller kommendörkapten, ingeniörafdelningen, 
hva,rs chef är öfvenlirektören och ehefen för mariningeniör
staten, och civila afdelningen, hva,rs chef är amiralitetsrået 

Hög6ta styrelsen vid hvardera stationen under konungen 
och chefen för sjöförsva,rsdepm-tementet samt i ekonomiskt 
hänseende jemväl uneler marinförvaltningen utöfva,s enligt nu 
gällande organisation af en "stationsbefälhafvare" af :flagg
mans eller kommendörs grad och är denne i Oarlskrona jem
väl. öfverkommendant i denna, stad med tillhömncle befäst-
1ungar. 

Bla,ncl öfriga genom den nya orga,nisationen vidtagna än
dringar i stationernas styrelse a,nteckna vi följande hufvucl
sakliga,: varfschefernas förändrade tjensteställning, militärchefs
befattningarnes indragande, tillsättandet vid hvarclem stationen 
af en kommendant, som med några af elen indragna militär
chefens åligganden förenar förutvarande chefskap för sta,tio
nens underofficerspersonal och chefskap för sta,tionens sjö
trupper, h vilka båda befattningar äfven indragits; det med 
chefslmpet för underofficerspersonalen förut förena,de ordfö-
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randeskap i förvaltningsdirektionen är numera en särskild be
fattning och chefskapet för stationens skolor, som förut var 
uppdraget åt chefen för stationens sjötrupper, utgör äfvenlecles 
en befattning för sig. 

Af förändringar berörande personalens organisa,tion, som 
inträdt med det nya reglementet, bemärka vi, att enligt detta 
upptaga.s inom officerskåren kommendörkaptener af två sär
skilda tjenstegmcler i stället för att förut fans blott en grad 
kommendörkaptener, denna delad i två till rang, gradbeteckning 
och lön skiljda k'asser. 

Officeremus antal vid l:ongl. flottan . har under året l Okt. 
1883~ l Okt. 1884 blifvit ölcadt med från kongl. sjökrigsskolan 
utgångna unelerlöjtnanter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
och minskadt genom 

med döden af gången. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 
af:skedad. . . .................................... 1. 
öfverflytta,cle till permanenta reservstaten ........ 5. 7. 
Ko11yl. flottans pcrmruwnta och Kong! . .lYfrlJ:ts flottas nya 

reservstater, som den l Oktober 1883 räkna,cle 52 officerare, 
ha,fva under året, minsl,·uts genom 

med döden afgångne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 
a,fskedad med pension . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 4. 

och ökats genom öfver:flyttning till permanenta reservstaten a,f 
5 officerare, och funnos sålunda å nämnda båda stater den l 
Oktober 1884 tillsamman 53 officerare, 

Vid kongl. flattun hafva befordrats: 
till amiral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 

, konteramiraler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 
, kommendörer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 
, kommendörkaptener af l:a kl. ............... . ........ 3. 
, kommendörkaptener af 2:a kl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 5. 
, kaptener . . . . . . . . . . . . . . ......... . ................... 4. 
, löjtnanter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ 4. 
, underlöjtnanter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 
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samt inom kongl. :flottans permanenta reservstat 
till kommendör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 

Undcrofficerskå1·en har m;tder året l Okt. 1883- 1 Okt . 1884 
ökats med 

till underofficer~ry af 2:a graden befordrade . . . . . . . . . 15. 
samt miuskats med . 

med döden afgå~gne . . . . . .. . ................... 3. 
öfverflytt~de ,'tiii~, J;l·~nsionsstat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. 
af.skE)Cj.acl för .. 3 år . . ..... · · · · · · · . · · · ·. o ••••••• -~· 13. 
Till fla~gunderofficerare hafva befordrats 11 uneleroffice-

rare af 2:a graden. 

1
• ,Underofficersperso~alen , med unelantag af de å nya reserv

staten och de till månadslönarestaten öfverflyttacle, upptager 
ett ' antal af 229, hv~raf 16 flaggunderofficerare och 153 uncler
officerare af 2:a graden t illhöra Carlskr·ona station och 12 flagg
underofficerare . och 57 underofficerare af 2:a graden tillhöra 
Stockholnis station. 

Ä. K. M:ts flottas nya reservstat finnas 18 underofficerare. 
·' Matroskompanienw bestå för närvarande af: 
l' o 94 1:a kl. SJömän, underofficerskorporaler ....... o •••• • o • • • • • 

i:a' kl. sjömän . . . . . .. . .. .. o •• • ••• • o. o • •••• o •••••• o •• • 176. 
2:a kl. sjömän. . . . . . . . . . . . . . . . . . . o • • • • • • • • •••••••••••• 153. 
3:e kl. sjömän . . . . . . . . . . . . . ............. . .. o •••••••• 124. 
Rekryter .................. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15. 
Vadsklass . .... .. ....... o • •• • • o •• ••• ••• : •••• • •••••• , • • 16, 
Vakanser ......... o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 22. 

Summa 600. 
Under året hafva matroskompanierna ökats med: 
från skeppsgossekåren karlskrifne. . . . . . . ....... 55. 
återupptagen i rullorna . . . . o ••••••••••• •• • • •• -~· 56. 

och minskats med 
till unelerofficerare befordrade . . . . . . . . . . . . . . . . .. 12. 
afskedacle. . . . . . . . . . . o •• •••••• • • •••••••••••••• 29. 
utstrukne och afförcle . . . . . . ... . . . . . . ...... o •••• 18. 
öfverflyttacl till eldare och hancltv.-komp ....... . _:_l. 60. 

• 
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llledelålclent inom matroskompa.nierna är : 
för underofficerskorporaler . . . . . . . . 323 /

12 
år. 

, ö frige i sjömansklass. o • • • • • • •• • ••• •• • o • • • •• • • • 22~/1 2 
, 

, varf.-;klass . . . . . . . . o • • •• ••• o • • • • • • • • 46 7 /
12 

, 

Eldare - och harultcr:-r/;skompanienw utgöras af: 
Eldarea f'delninge n: 

1:a kl. sjömän, underofficerskorporaler . . . . . . . . . ... . . 33. 
1:a kl. sjömän . o • o • •• • • • o • • • • • • • • • ••• o • • • • • ·_58. 
2:a kl. sjömän . . . . . . . . . . . . .... . ... . . . .. .. . .. . .. .. 12. 
3:e kl. sj ömän . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... ... 20. 
R ekryter ........ o • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 3. 
Vakanser . . .. 

• o o o o o o •• o 9.135. 
JJ[eddåldern är : 

för underofficerskorporaler . . . .. o • • • • • • • • • • • • • • • • • • 31 R/ 1 2 år. 
, öfrige 

A(gånqne under året 
genom befordran . 

" 
dödsfall . 

" Tillkomne äro: 

• o o • • o o • • o o. o . o o o •• 24+; ,2 " 
äro: 

• • • o o o •• o o o o o o o o o •• o . o o o 2. 
• o . o o o o o o • o o. o o . o o o. o . o 3. 

o o • o o o o o o o ' •• o o o o o 21. 26. 

från privat befattning .. .. .. o • • • • • • • • • • •• • • • o o • 22. 
Handtvc-rlcsafdtdn-ingen: 

1:a kl. sjömän, underofficerskorporaler .... o • • • • • • • • • • 3. 
l:a kl. sjömän . . . . ..... .. .... o ••••• o •••• • • • • o • • • • • 33. 
2:a kl. sjömän ... ..... . ................... . . .. o • • ••• 14. 
3:e kl. sjömän. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 2. 
R ekryter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 
Vakanser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32. 85. 

Medelåldern är : 
för underofficersk orporaler ........ ... . .... . .. . . . . .. 321/ 12 år. 
, ö frige . . . . . . . . o •••••• • • •• ••• • • •• ••••• • ••••••• 285/ 1 2 , 

Afgångne under året äro: genom afsked ....... · . ...... 6. 
Tillkomne äro : 

från privat befattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... .. . 5. 
~enom öfverflyttning från matroskompani ... .... . ... ;_,:_l 6 . 
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Skeppsgossekå1·en bestod den l Oktober sistl. år af 216 
gossar. 

A f gångna under förflutna året äro: 
karlskrifne .......... · . · · · · · · . · . .. · . · · . . . . . . . 53. 

· afskedade på målsmans begäran . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20. 
, för bristande fallenhet eller kroppsfel . . 8. 
, , felaktigt uppförande . . . . . . . . . . . 8. 89. 
Tillkomne, antagne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .. ... ... . 65. 

Flottans öfni ngar och undervisningsverk. 

Följande ur officiela rapporter gjorda utdrag öfver de vid 
flottan utförda öfningarna samt om undervisningsverkens verk
samhet under undervisnings- och öfningsåret 1883- 1884 torde 
lemna nöjaktig öfversigt af hvad som under ifrågavarande år 
uträttats för personalens utbildning: 

Under senast med den 30 Se1)tember tilländalupna under
visnings- och öfningsår vid flottan hafva följande öfningsfartyg 
och af delningar utgå t t, nemligen: 

a) Fa,·tyg tillhörande skolon~a. 
Korvetten "Saga" för öfning med sjökrigsskolans kadetter 

i 4 mån. 12 dagar, under hvilken tid korvetten besökte föl
jande hamnar , nemligen : Vigo, Malaga, P lymouth, Helsing
borg, Carlskrona och Matvik samt återgick efter fullgjorda 
hamn- och sjömätningsöfningar den l September till Carls
krona. 

Befälstecknet hissades den 3 Maj. Korvetten inmönstrades 
den 19 samma månad, inspekterades af chefen för flottans 
militärpersonal i Carlskrona den 3- 4 September samt afmön
strades den 11 samma m~nad. 

Korvetten "Norrköping" för exercisskolan vid Carlskrona 
station samt för pröfning af 22 aspiranter till sjökrigsskolan 
i 4 mån. 12 dagar, under hvilken tid följande hamnar besök
tes, nemligen: Malmö, Leith, F errol, Plymouth, Helsingborg 
QCh M:atvik1 hvarest Jandstigningsex~r0is 1 skjutöfningar m, fl,. 
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öfningar utfördes, hvarefter korvetten af.<:;eglacle till Carlskrona 
den 30 A ugu:-;ti. 

Befälstecknet hissade::; den l Maj. Korvetten inmönc;tra
des den 19 s. m. , inspekterades af chefen för flottans militär
p ersonal den 1- 2 September samt afmönstrades den 9 s. m. 

Korvetten "Eugenie" för exercisskolan vid Stockholms 
station i 4 mån. 9 dagar, under hvilken tid korvetten besökte 
föl j ande hamnar, nemligen: Malmö, Lisa bon, Funchal, Cher
bourg, Helsingborg, Fårösuncl, hvarest skjutöfningar och hamn
exercis utfördes, Carlskrona samt inträffade åter i Stockholm 
den 2 September. 

Befälstecknet hissacles den l Maj . Korvetten inmönstrades 
den 19 s. m., .inspekterades af chefen för flottans militärper
sonal den 29-30 Augusti i Carlskrona samt afmönstrades den 
9 September. 

Skeppsgosse-afdelningen, bestående af briggame "Falken", 
"Skirner ", "Snappopp" och "Gladan", för skeppsgossars öfning 
ombord, i 4 mån. 2 dagar. 

Öfningame fortgingo i närheten af Carlsh·ona med de tre 
förstnämnda briggame under Maj och Juni månader, samt i 
Hanö-bugten, Carlshamns och Ronneby skärgårdar till den 15 
Augusti, hvaremot briggen "Gla~lan" under sommarens öfnin
gar m estadels varit detacherad och dervid besökt hamnar i 
Carlskrona, Carlshamns, Ronneby m. fl. skärgårdar, äfvensom 
Visby och Vestervik samt återkom den 16 Augusti t ill Carls
krona, hvarefter afdelningen samlad företog öfningar inom 
Carlskrona skärgård till slutet af Augusti. 

B efälstecknet hissades den l Maj. Afdelningen inspekte
rades af chefen för flottans militärpersonal den 25 Augusti 
och afmöm;trades den 30 s. m . 

Skjut:skole-afdelningen, bestående af skolfartyget "Stock
holm", kanonbåtarue "Blencla" och "Ingegerd" jemte 2 ång
slupar med bestyckning för skjutskolans öfningar, under 2 mån. 
22 da.gar. 

Afclelningen var förlagd i Carlsh·ona skärgård, 
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Befälstecknet hissades den 19 Maj. Afdelningen inmön
strades den 7 .Tuni, inspekt~rades af chefen för flottans mili
tärpersonal den 30- 31 Juli och afmön~;trades den 8 Augusti. 

Min-afdelningen, bestående af korvetten "af Chapman" 
såsom logementsfartyg, minöfningsfartyget "Ran" , minbåten 
"Seid", stångminbåtarna .,h: 3 och ~''f 5, ängkranpråmen .. .\'~ 2, 
tvenne ångslupar j emte nödigt antal roddbåtar samt erforderlig 
minmateriel för skolans örringar, under 3 mån. 17 dagar. 

Samtidigt med afdelningens 1:ustning företogs förberedande 
öfningar med fasta försvarets minor, såsom profning af minor
nas täthet, justering och insättning af strömslutare och relaiser, 
blindladdning, belastning och tätning af nämnda minor, under
sökning af elektriska ka.blar, elektriska batterier och !hin
instrument samt förankrings-, upptagnings-, lodnings- och upp
mätningsmateriel m. m. 

Efter verkstäida utrustnings- och klargöringsarbeten samt 
efter skedd inmönstring afgick afdelningens, CarlsJuona sta
tion tillhörande, fartyg den 7 Juni till Bollö-sund i C ariskrona 
skärgård. 

Befälstecknet hissades den 23 Maj. Afdelningen inmön
strades den 7 Juni, med undantag af minöfningsfartyget "Ran", 
minbåtarue "Seid" och "..tf. 5", hvilka inmönstrades i Stock
holm den 5 s. m. samt afgingo derifrån samma dag och an
lände till Carlskrona den 8 Juni. Afdelningen afmönstrades 
den 6 September. 

K anonbåtarne "Alfhild" och "Ingegerd" hafva varit stälda 
till militärchefernas förfogande för utförande af exercisskolor
nas skjutöfningar med kanoner och minskolans öfningar vid 
stationerna i slutet af vårterminen, den förre i Stockholm och 
den senare i Carlskrona: 

"Ingegerd" användes dessutom under senare hälften af 
April månad för de officerare, som önskade göra sig förtrogne 
med inseglingen genom inloppen till Carlskrona, äfvensom för 
kadetternas vid kongl. sjökrigsskolan öfningar i ångmaskiners 
handterande och vård m. m. under en del af månaderna Au-
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gusti- September, under hvilken tid "Ingegercl" var stäld under 
chefens å korvetten "Saga" befäl. 

b) Fa·rtyy icke tillhärande skolon1.a. 
Frega.tten "Vana11is ", expedition till aflägsna,re fa.r va,t ten. 
Under år 1884 ha,r fregatten besökt följande hamnar: Hel

singborg, Sheerness, Lisabon, Rio J aneiro, Punta Arenas m. fl. 
i Ma gellans sund, V alparaiso, Callao, N ukahi va (bland Mar
quesas-öarne), F a.karava, Tahiti (Papeete) , Honolulu, Jaluit 
(bland Marhalls-öarne), Y okohama, Kiobe, Nagasaki, Hong
kong, Manilla, Bangkok, Singapore. 

Befälstecknet his:oades rlen 8 N o vember 188f3. F regatten 
in mönstrades den l December, samt afgick från Carbkrona 
den 5 s. m. 

E xpeditionen fortgår. 
Förutom ofvan a,nförda öfningsfartyg hafva under året 

varit rustade : 
Kanonbåten "Gunhild" , vinterexpedition till riket s v estkust 

för att bispringa fiskare- och andra f~rtyg, 5 mån. 14 dagar. 
Befälst ecknet hissacles den 22 Oktober 1883. K anonbåten 

inmönstrades den l N o vember s. å. och afmönstrades den 2 
April 1884. 

Chefsfartyget "Drott" uneler sammanlagdt 2 mån . 21 dagttr, 
under h vilken t id besöktes följ ande hamnar: Stockholms skär
gård och Södert,elje, Göteborg, Marstrand, Yarmouth, Gravesencl, 
Margate, Dover, Cowes, P ort land och B ornemouth, P ortsmouth, 
Cowes, D over, L eith, Kiel, Stockholm, L ybeck , Trawemtmde, 
H elsingborg och H ven. 

Befälstecknet hissats elen 16 Maj och den lO Juli ; chefs
fartyget inmönstrades den 21 Maj och den 14 Juli samt af
mönstrades den 29 Maj och elen 15 September. 

Kanonbåten "Alfhild", för militärbevakning vid Känsö 
karantänsplats, i 2 mån. 15 dagar; expeditionen fortgår ännu 
den 30 September. 

Befälst ecknet hissacles den 15 Juli och kanonbåten in
mönstrades den 17 s. m. 
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Kanonbåtarne "Aslög" och "Ingegerd" samt ångfartygen 
"Valkyrian", "Sköldmön" och "Kare" hafva under sommaren 
varit förlagda i l:a beredskap och stälda till vederbörande 
militär- och varfschefers förfogande i och för utförande af 
förefttllande transporter m. m. 

Dessutom hafva sjömätningsexpeditioner utförts med sjö
mätningsfartygen "Gustaf af Klint" under 4 mån. 23 dagar, · 
"Svalan" under 5 mån. 7 dagar samt "Falken" under 5 mån. 
4 dagar. 

Uneler öfningsåret hafva tjenstgjort till sjös följande antal 
officerare : 
Kommendörer . . . . . . . . . . . . . .. . . . . - . . . . 2. 
Kommendörkaptener af l:a kl. . . . . . . . . . . . . . . . 2. 
Kommendörkaptener aJ 2:a kl. ... - .......... · .. . 5. 
Kaptener .. . .. _... . . . . . . . . . 28. 
Löjtnanter . . . . . . . . . . . . . . . . . 36. 
Underlöjtnanter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 25. 

Antalet öfningsdagar till sjös för officerare fördeladt på 
hela officerspersonalen gifver för sistlidna år ett medeltal af 
98 dagar pr individ. · 

Undervisningsverkens verksamhet har fortgått i enlighet 
med derför gällande reglementen. 

Kongl. sjökrigsskolan räknade elen l Oktober 1883 67 ka
detter, h varibland 8 elen 16 Oktober ntgingo som officerare; 
l kaelett har blifvit entledigad lJå målsmans begäran. Efter 
förutgången pröfning såsom aspiranter hafva 11 ynglingar 
vunnit inträde i skolan den l Oktober 1884. Antalet utgör 
f. n. 59 kadetter. 

skeppsgosseskolan har meddelat undervisning åt 245 skepps
gossar af hvilka 53 blifvit karlskrifna och inkommit på matros
kompanierna. 

Vid exercisskolan i Carlskrona hafva 345 man samt vid 
exercisskolan i Stockholm 363 man blifvit undervisade. Af 
clessr:t. hafva vid förstnämnda station 299 man och vid sist-
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uänmcla station 308 ma.n blifvit approberade. Vid Carlsicrona 
'station hafva dessutom 8 underlöjtnanter genomgått sarmua 
skolas befälsklass. 

Underbefälsskolan i Carlskrona har meddelat unelervisning 
åt 82 man af matros- samt eldare- och handtverkskompanierna 
och vid Stockholms station har i dess underbefälsskola uncler
visats 36 man af samma slags kompanier, af hvilka i Carls
krona approberats 58 och i Stockholm 27 man. 

Minskolan har uneler året lemnat undervisning och öfning 
åt 19 officerare, 28 unelerofficerare och 11 man, hvaraf i lägre 

kursen blifvit goclkä1!da 14 officerare, 17 unelerofficerare och 
10 man samt i högre ktwsen respektive 3, 5 och O. 

Bland öfningarne om bord finna vi under sistförflutna året 
för första gången en "skjutskola" i enlighet med bestämmel
serna i reglemente för Bottans undervisningsverk af den 7 
September 1882. 

Att första gången denna nyorganiserade utbildningsskola 
trädde i verksamhet behof af jemkningar och ändringar i re
glementet för densamma skulle framstå, kunde ju förväntas. 
Också framstäide chefen för skjutskoleafdelningen i sin uncler
dåniga rapport efter slutade öfningar önskvärdheten af åtskil
liga förändringar såväl i afseende å bestii.mmelserna om sko
lans uppgift och undervisningsplan som också i afseende å den 
för skolan använda fartygsmateriel, och hafva dessa framställ
ningar officielt blifvit gjorda till föremål för granskni1~g och 
yttrande. 

Sjökarteverl;:et. 

Sjömätningar hafva uneler året b1ifvit utförde i Östergöt
lanels skärgård, der desamma från föregående års slutpunkter 
vid Ålöarne, Björkskär och Svartbåden fortsattes sydvart och 
afslutacles vid östra sidan af Qvädö och Örskär i Kalmar läns 
.:norra skärgård samt omfattade en areal af 2,7G geografiska 
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q.vadratmil, hvarefter denna mätningRexpedition förflyttades 
till Stockholms läns norra 'skärgård, der mä.tningarna påbör
jades vid Stockholms skärgårclfl mätnings slutpunkter i när
het.en af \Väddö kyrka i Ortalaviken och fortsattes nord vart 
till Ha.sselviken, Granskär och Singö SV udde samt omfattade 
en areal af O,G geografiska qva1lratmil, hvarjemte en för sjö
mätningarna behöflig sekundär triangelmätning utfördes inom 
det af topografiska corpsens upprättade primära triaugelnätet 
från Arholma till Björns ±yrar. 

Undersökningw· i och för utgifvande af en ny upplaga af 
scglingsbeskvif'ni11fJCn "Den svenske Lo(sen" hafva blifvit ut
förde längs rikets kuster från Strömstad till Ålands haf äfven
som kring Öland och Gotland och hafva denmder nya kust
och inseglingsförtoningar blifvit aftecknade. 

Vid sjömätningsexpeditionerna detta år hafva tjenstgjort 
G officera.re, 3 underofficerare, 5 maskinister och 45 man ge
menskap eller tillsammans 59 personer. 

Graverin.y af' SJii!;· !J 1'f. Under året äro i koppar graverade 
en karta öfver Öresund och Hamrarne, en öfver Hanöbugten 
och en öfver Gotland, samtliga i skalan l: 200000, äfvensom 
en specialkarta öfver Kalmarsund i skalan l : l()()()()() och tre 
militär-specialkartor öfver Östergötlands kust i skalan l : 50000. 
Under arbete äro en karta öfver K almar sund och en öfver 
N arrköpings-bugten i skalan l : 200000, två specialkartor öfver 
Smålands-kusten och N arrköpings-bugten i skalan l : 100000 
samt en militär-specialkara öfver Östergötlands kust i skalan 
l : 50ÖOO. Sjökarteverkets kartpålar hafva under året erhållit 
en ovanligt stor mängd, synnerligen genom byggandet af nya 
fyrar m. m. nödige rättelser , hvarjemte 4 större, nya kartpålar 
blifvit guillocherade. 

I sjök01·teveTkets galvanoplastiska laboratoTium hafva under 
året 54 kartplåtar blifvit förjernade. 

I sjöka7·levcrkets koppa7·t·rycke7·i hafva under året blifvit 
tryckte 7950 sjökort och 800 tilläggsblad äfvensom nödige 
korrekturaftryck. 
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Af Underrättelser /'ör sjöf'amnde, hvilket arbete innehåller 
alla sjökarteverket officielt eller på annat sätt tillhandakomne 
vigtigare underrättelser om fyrar och andra sjömärken, gnmd 
m. m. är häftet 31 för år 1883, under början af år 1884 ut~ 
gifvet i 600 exemplar . 

Under år 1883, det senaste år för h vilket redovisnino· från 
f l

. . b 
örsä Jnmg:-;agenten till sjö~arteverket ingått: 

Sjökorr .. 

försåldes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6317. 
utlemnades kostnadsfritt till flottan em-

' hetsverk och främmande mariner 1121. 
förbrukades vid sjökarteverket ..... · . . . . . 123. 
kasserades såsom föråldrade . . . . . . . . 130. 

Summa 7961. 
Försäljningens nettobelopp utgjorde kr. 14322. 

Lots- och fynäsendet. 

Undeniilt Pise r 
för 

sjufu rand e. 

291. 

111. 

402. 

Följande nya fyrinrättningar håfva under sistlidet år an
bringats i :> venska farvatten: 

Stön·e (y1·aT. 
Hallonds Yäderö: jerntorn med linsapparat af 3:e ordningen, 

fast h vit fyr med röda blänkar; 
Spårö (utanför W estervik) : linsapparat 4:e orcln . 

Slcärgånlsf'yrat· (led{'y7•a1·) s . k. gasolje(tJrar. 
l vid Prickgrundet utanför Sandhamn. 
1 , St. Varholmen å vestkusten. 
2 , H åll :o; ö , 
2 , Björkö , 
l , Sälö , 
2 , Ramholmen , 
l , Gråen , 
l , Svartskär , 
l , Snixholmen , 



l vid 
2 

" 
l 

" l 
" l 
" l 
" 

2 
" l 
" 

l 
" 

l 
" l 
" l 
" 2 
" 

l 
" 

1 
" 

l 
" l 
" l 
" 
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Tenungen å 

Bissen 
vestkusten. 

Käbblingar 
Likholmen 
Tjurholmen 
Lek::ll~är 

J utskär 
Tömskär 
Bockholmen 
Lysberget 
St. Kopparholmen 
Svartviksberget 
Etter:mndt)t 

stegeborg 
Bussan 
Id ö 

Iclii stångskär 
Stid:skär 

" 
" 
" 
" 
" 

l i Södermanlancls, Östergötlands 
l och Smålanels skärgårdar. 

J 
l på Bergudden å Holmö:1 (N orm Qvarken). 
l , Malmön (vid inloppet till Örnskölclsvik) . 

Alla dessa ledfyrar äro G:te ordn. linsfyrar. 
Fyrlyktor hafva blifvit uppsatta å Batteriudden utanför 

Hudiksvall, vid Barsebäck och vid Engelholm. 
Ett nytt f:tjrskepp med l röd fyr har utlagts vid Utyrun

den i stället för de 2:ne hvita fyrar som förut funnos der. 
A detta fyrskepp är äfven ångmistsiren. 

Agö (yr har blifvit ombyggd och försedel med 4:de orcln. 
lins. 

Egyegntnds (yr har äfven erhållit 4:c1e ordn. lins. 
F1skc(yrar hafva blifvit uppförda på 2 platser vid Öresund 

och på 27 platser å Gotland (på flera af dessa 2:ne fyrar) . 
Mistsignalstationer hafva blifvit inrättade vid Kullen och 

vi<l SimpnäsklubU (Stockholms skärgård). 
SV inloppet till Nordmalings(järden och några smärre far

leeler hafva blifvit utprickade. 

Unrler året har kongl. lotsstyrelsen utgifvit "Underrättel
ser för sjöfaramle", innehållande kungi"1rebm· angående fur
ändringar i säkerhetsanstalterna för sjöfarten vid jordens alla 
kuster. Dessa haJva utkommit rned ett nmTtmer hvarje vecka. 
De af sjukarteverket hittills utgifna "Underrättelser för sjii
farancle'' hafva do1·emot upphört att n'tgifvas. 

Det begränsade utrymmet i tidskriften me<lgifver icke att 
Vl ingå i detaljer af hvad som uneler året åtgärditts i a±:seende 
å flottans reglementen, föd'attningar eller fii1· ntbilclningcm af
sedda läroböcker. Vi omnämna enelast att revision af sjötjenst
göringsreglementet pågår, att m'i,gra reglementen och läroböc
ker för flottans skolor blifvit underkastade granskning och 
mindre ändringar samt att en flottans officer enligt officielt 
uppdrag varit sysselsatt med att utarbeta en brobok i sjö
krigskonst, som rätt snart torde utkomma. 

Vi afsluta härme<l vår öfverblick af åtgärderna inom flot
tan uneler sistförflutna året. 

Långt stycke hafva vii.l cleseo:a icke kunnat förmå att föra 
vapnets utveckling framåt, men elen broeld man uneler året 
lyckats framkalla ur elen magra jonlmå,nen synes frisk om ock 
mycket späd. 

Till dess hållande vid lif.skraft och v:idare utveckling for
dras vaksamhet, kraftig och omsorgi:lfnll vård samt fosterlands
kärlekens milda värme. Måtte ingendera komma att fattas. 
Måtte kallsinnighetens nattfroster skona den och afunclsamma 
angrepp icke förmå stöm dess tillväxt; clå kunna vi hoppas 
att den skall utveckla sig och i sinom t id lemna en god och 
tillräcklig skörd åt vårt älskade fädernesland. 
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Hvad har under de senaste åren blifvit ·gjordt, 
och hvad bör göras för att anskaffa godt och 

tidsenligt krut för flottans kanoner 1*) 
Innan jag söker att besvara detta, anhålles att, såsom be

lysning huru denna fråga efter mitt förrnenande rätteligen bör 
behandlas, fa medclela, i öfversättning, utdrag ur ett föredrag 
hållet af ch efen för kongl. krutfabriken i England W altham 
Abby, öfversten O. B. Brackenbury inför "rrhe United Service 
Institution" den 29 F ebruari 1884, i ämnet : 

"Kanonkrut betraktadt såsom artilleriets ande, samt de 
resultat, som hafva varit och komma att blifva en följd häraf." 

"Man plägar säga att en kanon blifvit tillverkad, som kan 
uträtta så och så stort arbete, och likväl är det icke kanonen, 
som uträttar detta, utan det är krutet. 

Kanonen är endast ett rör, som k oncentrerar krutets ar
bete och styr projektilen. Det :finnes icke en enda till tj enste
bruk i något land utlemnad kanon, som ej, till följd af dess 
svaga k onstruktion, utgör ett hinder . för en fullständig utveck
ling af artilleriandens arbetsförmåga. När kanonfabrikanterna 
säga, som de ofta göra, att deras k anon k ah åstadkomma ett 
visst arbete "förutsatt att man kan erhålla ett för densamma 
lämpligt krut", så mena de "förutsatt att kanonkrutets styrka 
blifver hållet inom sådana gränser att det lämpar sig för ka
nonens svaga konstruktion." Vi se stundom i det menskliga 
lifvet hurusom en stor och stark ande försliter en svag kropp, 

'') An fn rande af knp te uen vid kong!. fl ottan frih. E Baruekow, uppliist 
vid Kougl. Örl ogsnHlllll:\S:illskapets hi.igtirhdag ue n 15 Nov. 1884. 

" " -Ö()-

och då säga V l e.r "hvilken skada att anden är så stark", utan 
snarare "huru sorgligt att kroppen är l' å svag" . 

D c't det deremot gäller artilleriet, söka vi alltid att hålla 
tillbaka och tämja anden, i stället fö r att göm kroppen star
kare. 

Detta må nu under förevarande omständigheter vara nöd
vändigt, men i så.c1ant fall äro dessa omständigheter mindre 
fördelaktiga och utgöra ett hinder för att af artillerianden 
kunna erhålla största möjliga nytta" - - -

"L åt om oss antaga att det högsta tryck, något kanonkrut 
kan åstadkomma, då det antändes i ett rum, hvilket det helt 
och h ållet uppfyller, är i rundt ta.l 7000 atmosferer, och om 
krutfabrikanterna, nppfylde de fordringar man fordomdags 
hade på kanonkrut, så skulle de tillverka ett så kraftigt krut 
som möjligt. N å väl detta är h vad vi krutfabrikanter skulle 
tycka om, och artilleristerna skulle också tycka om det, eme
clan mycket höga gastryck äro, allting för öfrigt lika, likty
elande med stora projektilhastighet er; men nu kommer kanon
fabrikanten och lavett-konstruktören och underrättar oss om, 
att hvarken kanonen ej heller lavetten kan för någon längre 
tid uthärda sådana ofantliga påkänningar. De säga att artil
lerianden måst.e tämjas och hållas inom behöriga gränser, om 
icke dess arbete skall åstaclkomm.a större skada på egen kanon
betjening än på :fienden , och de låta sig icke nöja om man 
skulle svara dem att de kunna använda en mindre myckenhet 
af detta krut . N ej , el e vilja hafva stor effekt , samtidigt med 
ett lågt t ryck. Kanonfabrikanterna hafva i sin täfl.::j.n att med 
lätta k anoner åstadkomma stor effekt, enligt mitt förmenande, 
konunit in på en farlig väg, ty samma slags krut åstadkom
mer olika effekt i olika klimat. Ett i England tillverkadt 
krut har visat sig gifva större projektilhastighet och högre 
tryck i Indien än här hemma, och ett i Indien tillverkadt 
krnt är för svagt för att här i landet åstadkomma det åstun
dade arbetet. Anden blifver lifl.igare i ett varmare klin1at. 

Tids/.-,.. i :<j<;,., 188:1 . 3 
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Detta skulle nu betyda mindre om det tillåtna trycket låge 
nära gränsen för krutets högsta möjliga verkan, men i alla 
nyare kanoner, engelska såväl som utländska, måste gastrycket 
hållas vid pass 1/ 3 af det högsta, möjliga,, och det är en betän
kansvärd fråga huruvida det ej vore bättre att göra kanonen 
starkare, äfven om man derigenom skulle få kosta på större 
vigt." 

"På h vad sätt förbrinner laddningen i en kanon? 
En liten eldstråle framrusar från elen utanför varande verl

clen förmedelst ett tändrör genom fänghålet och antänder ladd
ningen på ett ställe. Det först antända krutet utvecklar en min
dre qvantitet upphettad gas, hvilken tränger sig fram hvarhelst 
den finner vägen lättast, det vill säga, omkring laddningen 
och genom de hål, som möjligen finnas i denna; clerpå be
gynna alla krntkornen, af hvad form de än äro, att brinna 
på alla sidor, hvarunder de utveckla gas, som till mycken
heten är proportionel med storleken af den brinnande ytan. 

Ett krutkorn af samma form som kornen i pebblekrutet 
utvecklar i början mera gas än sedan det brunnit en stund, 
emedan dess yta är större från början. På sådant sätt skulle, 
uneler antagande att den vanliga theorien är riktig, nemligen 
att hvarje krutkorn brinner likformigt till dess alltsammans 
är förtärdt, en stor myckenhet gas utvecklas i kanonen innan 
projektilen fått tid att komma i rörelse, och derefter blifver 
enelast ett mindre tillskott tillgängligt, för att öka projektilens 
fart uneler dess gång genom kanonen. lVIen om det finnes ett 
hål genom krutkornet, såsom fallet är med kornen i det pris
matiska eller nya cylindriska krutet, så förbrinner kornet sam
tidigt såväl utifrån som inifrån, och allt efter som elen yttre 
ytan förminskas, så förstoras den inre, hvarigenom vi få en 
tillökning af ytan inifrån, som ersätter elen yttre ytans för
minskning, och sålunda erhåller projektilen under dess gång 
genom loppet ända till sistf1, ögonblicket förnyade påtryclmin
gar till hastighetens förökande." 
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"Antag att vi antända en ladclning bakifrån. En del af 
gasen rusar då omkring laddningen genom det rum, som om
gifver densamma, och en annan clel af gasen rusar genom cle 
öppningar, som kunna finnas emellan krutkornen. Näväl, med 
de äldre krutsorterna lågo krutkornen utan ordning i laddnin
gen, man kan säga att framför hvarje mellanrum låg ett korn, 
som, ehuru antändt, erhöll en rörelse framåt, eller åt sidan, 
beroende af från hvilken sida gasen kom, det klmde slungas 
framåt, och en liknande verkan kunde åstadkommas på andra, 
så att vi, ::;om en ytterlighet, kunna antaga att en större del 
af laddningen kastades framåt oeh slog emot projektilens bas. 
Vid projektilens bas, hvarest den framrusande krutgasen och 
de frA.mslungade krutkornen hastigt hejdas, uppstår ett slag 
mot såväl kanon som projektil, derefter en återgående våg, 
hvars storlek förökas af gasen från den nu brinnande krut
massan, och slutligen en mängd hit oeh dit slungade gasvågor, 
h varigenom kan alstras så kallade tryckvågor." - - -

"Men låtom oss nu kasta en bliek på bakre ändan af en 
laddning 1n·ismatiskt krnt. Vi se der regnliera hål, som gå 
igenom hela laddningen från dess ena ända till elen andra, och 
lemna således lätt tillträde för gasen till hvarje prisma,, åt
minstone till det inre deraf. 

I en laddning cylindriskt krut deremot är hvarje cylin
ders såväl inre som yttre yta utan hinder utsatt för elen fram
rusande upphettade gasen." 

"Af det sagda framgår att det cylindriska krutet enligt 
theorien har företrädet , och det är en af orsakerna hvarför 
Jag g af det den formen." 

"Det prismatiska krutets goda egenskaper blefvo mera all
mänt kända vid jemförelseskjutningen emellan de Armstrong
ska och Kruppska 22,s cm kanonerna på skjutplatsen Tegel 
nära Berlin, men äfven då antog. ·s icke detta krut här i landet 

" ' 
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hufvudsakligast, ROm jag antager, af det skäl att det rysk
preussiska krutet var i flera afseenelen mera passande för bak
laddnings- än för framlacldningskanoner. Efter att i vissa 
delar hafva blifvit något ändraclt, har man sedermera funnit 
det öfverlägset pebblekrutet, äfven för mynningsladclnings
kanoner. Tillverkningen af prismatiskt krut infördes viil 
\Valtham Abbey 1880." - - - - -

"Förutom elen förut omnämnda egenskapen att förbrinna 
med bättre försenad verkan, så är det prismatiska krutet mem 
regelblmdet och har dessutom den fördelen att lättare låta 
forma sig t ill laddningar än de oregelbundna kornen, som 
kallas pebblekrut. 

I nförandet af det prismatiska krutet var ett afgjordt steg 
framåt, men än vidare framåtgående var af nöden. 

Hittills hade korta mynningsladdningskanoner varit i bruk 
h är i landet, ehuru sir W. Armstrong 1878 hade framställt 
långa kanoner, samt påvisat deras värde, på samma gång lum 
ådagalade att bakladdnings- och mynningslacldningskanoner, 
tillverkade med samma inre dimensioner, åstadkomma, då de 
begagna lika ammunition, alldeles samma effekt. 

En hög projektilhastighet tillsammans med ett lågt tryck 
erhölls genom att förstora krutkammaren, så aU man fick 
större luftrum omkring laddningen. 

Detta var det bästa, som kunde göras med afseende på, 
det gamla krutet, men Noble och A bel hade redan i deras 
andra rapport till "The Royal Society" påpekat att man, ge
nom att fördröja projektilens igångsättning förmedelst en stark 
gördel, skulle kunna bättre tillgodogöra sig krutet innan 1WO

jektilen sätter sig i gång. 
D erefter uppstod elen frågan hnruvida man ej med fördel 

kunde använda ett mycket långsamt, förbrinnande krut, p<'t så
dant sätt, att man begagnade stora laddningar, hvilka, på sam
ma gå;ng de i början förbrinna långsmnt, och till följd clm·af 
gifva låga t ryck , fortsätta att utveckla en stor myckenhet gas 
uneler h ela den tid projektilen är qvar i lO]Jpet. 
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Problemet var sitleeles att erhålla lägsta möjliga tryck i 
krutkammaren och högsta görliga tryck vid mynningen. 

Öfverste Ilfait land, chefen för kongl. kanonfabriken i 
\Voolwich, frågade om vi vid Waltham Abbey kunde tvinga 
artillerianden att ut rätta detta arbete, och vi började pröfva 
h vad vi kunde åstadkomma." 

"Planen efter hvilken jag hörjade mitt arbete, var att 
söka åstadkomma en form för krutkornen, som, på sarnma 
gång den ej skulle medföra praktiska svårigheter för tillverk
ningen, borde bättre än den kantiga prismatiska kunna ut
härda ovarsam behandling, och som dessutom skulle medgifva 
så likformig och regelbunden antändning som möjligt af kor
nens såväl yttre som inre yta. Första steget var att af.oskära 
elen sexkantiga prismans hörn, så att Llen fick 12 sidor. Re
sultatet tycktes lofvande; och det amlra steget var att öfvergå 
till elen cylindriska formen. 

Samtidigt hänned utfördes försök i ändamål att finna den 
:,;törsta täthet man, med begagnande af .de vanliga ingredien
serna, och utan att för mycket försvåra tillverkningen, kunde 
gifva åt krutet. Vi fnnno att l ,u var nästan mera än vi kunde 
åstadkomma och slutligen bestämde vi os:; för l ,ss. 

Det fön;t tillverkade cylindriska krutet hade i det när
maste samma storlek som vValtham Abbey prismatiska krut, 
men som detta fordrade en lang tid att torka, öfvergingo vi 
vid en senare tidpunkt t ill en större fonn, hvilken nu blifvit 
±aststälcl till tjenstebruk umler namn af c~ . " 

"Krntkammaren i alla nyare kanoner konstrueras numera 
så att man i den kan använlla detta krut, alldeles efter sam
ma grunder som gör att man köper sadel och betsel, som pm;
t:'ar hä,;ten, Ol5h ick e en häst, som pas::;ar sadeln och bet::-;let. 

A.r tilleriamlen har erhållet ,;in rätt,a plats. " 

"Ett annat slags krut har blifvit inför;clt i 'rysklancl, och 
t ill verka,., \ler::;tälles af tvenne firmor. 
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Det kallas af den ena firman ehokoladkrut, och af cleu 
andra brunt krut. 

Svafvelprocenten är liten, och träkolet, om man så far 
kalla det, är olika det som vanligen tillverkas. 

Detta krut framstäides först under si:::tförflutna ar, och 
var i början oregelbundet i :::in verkan, men senare prof hafva 
lemnat ganska goda re:mltat, i det närmaste samma som er
hållits med Waltham Abbey's C2, och med en mindre mängd 
krut, hvilket är en fördel. Der i:lro många olika meningar an
gående detta krht : Somliga säga att det verkar alltför för
störande på kanonens inre - mell andra ord att med detta 
krut urbränningarne tilltaga för hastigt. .Men det har två för
delar framför det svarta krutet, hvilka enligt min åsigt gif\'a 
det ett stort anspråk på att blifva antaget: Det lemnar lit.e 
rök i jemförelse med det svarta, och förbrinner långsamt i 
luften, till följd hvaraf de::;s tillverkning är mindre farlig. 
De~ innehåller mera vätgas och utvecklar, som jag anta,ger, 
större n'längcl permanenta gaser när det antändes i ett till
slutet rum. Det är antagligt att detta :::lags krut kan blifva, 
värderikt i de äldre mynningsladdningskanonerna, såväl som 
i de nyaste bakladdningskanonerna. 

Slutligen hafva vi ett annat krut U]_Jpfunnet af it~~lienarne, 

kalladt efter elen plats der det tillverkas Fossano-krut. Det 
liknar vårt gamla P2 krut, men är större och tillverkningeu 

af kakorna är något olika." 

"Vi hafva nu genomgått de hnfvuclsakliga,::;te förändringar , 
som på senare tider egt rum i tillverkningen af lmnonkrnt, 
eller med andra ord i framställning och tämjning af artilleri
anden. Hvarje framåtskridande har öppnat nya möjligheter, 
så att jag för min del anar att vi nn befinna oss ewlast vid 
början af ett stort ämne. J ag auh.Uler om ursägt att jag ej 
leder Eder från verkligheteus omrade in på spekulationernas: 
men säkert är att mycket återstår iimm att göra ." 
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Så långt öfverste Brackenburry. 

Vi skola nu kasta en återblick på hvad här i landet under 
senaBte åren blifvet gjordt för att anskaffa goclt och t idsenligt 
krut för flottam kanoner, och derefter må lwar och en för sin 
del bedöma, huruvida våra sträfvanden i detta hänseende varit 
s.ådana, att de kunna mäta sig med hvad man i andra länder, 
exempelviB England, gjort för att skaffa godt och tidsenligt 
kanonkrut. J ag har med afsigt valt England såsom exempel, 
dels derför att ofvannämncla föredrag på ett klart och tydligt 
sätt framhåller huru en elylik fråga bör behandlas, dels ock 
derför att England bland alla större nationer är elen som längst 
motsatt sig införandet af nutidens långa och lätta kanoner, 
samt den dermed i sammanhang stående anskaffningen af ett 
krut, som, tillräckligt svagt för att ej öfveranBtränga en klen 
kanonkonstruktion, medgifver begagnandet af stora laddningar, 
för att under projektilens gång genom ett långt lopp" kunna 
gifva åt projektilen ständigt nya ansatser till utgångshastig
hetens förökande. 

Uti ett föredrag hållet inför Kongl. Örlogsmannasällskapet 
elen 21 April 1880, angående krutfrågans dåvarande stånclpimkt 
med af..,;eende på flottans reffiade kanoner, sökte jag visa denna 
frågaB utveckling här i landet från slätloppskanonernas dagar 
till början af 1880, vid hvilken tidpunkt flottans bestyckning, 
förutom sli:ttloppskanoner. samt 12 cm och 7 cm reffiade fram
lacldningskanonm·, utgjordes af 27, 24, 16 och 12 cm reffiade 
bakladdningskanoner af stålbandadt tackjern. Alla dessa ka
noner, med undantag af 12 em baklaclclningskanonerna, äro, 
jemförda med nutidens 25- 35 kaliber långa kanoner, helt korta, 
i det att ingen af dem har större längel från ändplan till änd
plan än omkring 21 kaliber, och till följd häraf är det ej hel
ler lämpligt att uti destia kanoner använda ett mycket lång
samt förbrinnande krut, hvilket uti det korta loppet ej hinner 
fullständigt tillgodogöras. 

12 cm bakladdningskanonen, hvilken är nära 26 kaliber 
lång hade fått s1g tilldelad <1et engelska 16 mm (P2) krutet, 
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hvilken krutsort, ehuru ti:Lmligeu grofkomig för !lenna kaliber , 
likväl till följd af den relativt stora kanallängden visarle ,.;ig 
fullt · lämplig för denna kanon. Grafkornigt krut af svensk 
tillverkning, såväl nytt som om<trbetadt, af 23 till 5 mn1 korn
storlek , var tilldeladt de öfriga bakladdningskanonerna, och 
visade sig i dem fullt lämpligt, med undantag af i 27 on 
kanon M;7G och 16 cm kanon Mj69 ut i h vilka båda kanonslag 
ingen af cl e då t illgängliga krutsorterna gåt\ro fullt t illfrecl:-:
ställancle resultat. Vid slutet af ifrågavaramle föredrag ut
tryckte jag elen förhoppningen att vi inom kor t äf \·en för 
dessa })jeser inom landet skulle kunna erhålla krut, som vore 
mera pas~:>ande än det vi egde, och vi skola nu visa i hvacl 
mån dessa förhoppningar blifvit uppfylda. 

Under sommaren 1881 åternpptogos de vid slutet af 181.~) 
af.'J tannade försök att vid Torsebra krutbruk genom omarbet
ning af äldre styckekrut åstadkomma ett kubiskt krut, hvilket 
i_ flottans 27 cm kanon Mj76 gaf den massiva projektil en en 
utgångshastighet af mim.;t 430 meter, under det gastryck et i 
kanonen ej -öfversteg 2000 atmosferer. 

De för sistnämnda kanon tmder 1879 tillverbtele försöks
krutsorterna hade alla haft li:Lgre egentlig vigt än 1,s och då 
dessa visat sig för h äftiga, så började 1881 års krutförsök meLl 
krut af 35- 40 mm kornstorlek och en egentlig vigt af l ,R tx
l,Ho±; men då äfven dessa profver, synnerligast det med l, .~ o4, 
voro för häftiga, så framstäides i3 nya krntprofver d, e, O!;h f 
af 35-- 110 mm kornstorlek, af hvilka el hade en egentlig vigt 
<tf l ,s;;B, e 1,B2>J och f 1,834. l cke heller med dessa profver knmle 
den sökta hastigheten erhålla::< , utan att öfverskrida den till
låtna gränsen för gastrycket, hvadan nya försök måste göras. 
I November samma år fön;öktes ånyo 3 kmtprof af 33-40 mm 
kornstorlek samt egentlig vigt af l ,s :: s -- LHn~ . D en merl 1,xtH 
egentlig vigt var för häftig, men det parti hvar,;: egentliga vigt 
var 1,83? gaf med en laddning af 41 1

,'2 kg omkring 432 meters 
utgångshastighet, uneler det att gastrycket blott uppgick till 
1930 atmosferer . Det hade alltså lyckat:-; att tillverka ett krut, 
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för 27 e;m kanon :\l/7G, som Ul'Pfylde tle uvpstälda fonlrin
garne. Största hedent härfiir tillkommer rl en outtröttlige l.-rut
probernren ka1)tenen vid K ongl. \Vencles artilleriregemente 
E. I n ([H Betou , hvilken hacle haft att kiLmp<i, me!l stora svå
righeter. Yid krntbrnket finnes ej , i likhet med vid amlra 
väl orilna!le krntbruk , någon större kanon, i hvilken krntet 
under t illverkningen bm profva~', ntan kulproberaren måste 
hålla ,.;ig till cle tysiska och kemiska profven samt de utslag 
som kunna erhållas med profmörsa,ren, h vilka 11rofJmst kunna 
vara tämligen upplysande, så länge frågan enda,.;t giLller till
verkning af ·vanligt styckekrni·, men :-om hafva, gamdm ringa 
betydelse, el<~ man önskar utröna hnru ett grofkornigt krnt 
förhåller sig Yid ;;kjnt.ning i en kanon af större kaliber. Der
till kommer ~tU det materiel för 35 mm krut.f) ts framställning, 
hvanned b ·ut11roberaren, hvilken i ~:j elfv~t verket äfven ledde 
t ill verkningen, h ade att röra sig, var ytterligt ojemut. H an 
skulle till ;-:åväl försöks-, !'Om Nedermera äfven till leveran,;
krutet, använda äldre ~:>tyckekrut, och om detta ~:>tyckekrnt 
varit af samma års tillverkning eller från ;-:amma krutbruk: 
så hade tillverkningen af 35 mm krutet törhända varit flirenacl 
med minclre svårigheter, men nu stäldes till krutbrukets Llispo
sition :-~tyckekrnt från Åker, Torsebro, F liseryll och Klo;-:ter, 
af 182D t ill 1870 ars t illverkning, oc:h clå ä.r lätt begripligt at t 
proclukten svarligen knmle blifva j eum . 

PA grnnd af tle erhållna resnltat, an,.;ag sig Torsebra krut
bruk nu kumm nnllerskrifva kontrakt om leverans af 35 mm 
krut med ,;åclana ballistiska egenskaper a.tt eu laddning ~tf 41 
kg i ~7 cm kanon M;7(-) skulle bibringa elen massivet projek
tilen en ntgängshastighet ej vi<l något skott lm!lerstigancle 420 
mete1· och ej öfverstigan!le 440 meter , h·v<U'\'id gastrycket ej i 
någo t skott finge öf\'erstiga 2000 atmosferer. 

Beträffande 1G cm kanonen ansågs ej skäl att h~i rfi-jr söka 
anskafta läm11ligare krut, vare sig genom upph andling ntifi_·ån 
eller genom tillverkning inom landet af något nytt ~lag, eme
dan ifrågavaramle knnonmoclell , antagligen inom kort, emla:-t 
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kommer att finna :,; i exercisskolorna, ö±1lingsfartygeu :,;amt pa 
sjöfästningama. 

Från sir \ V. G. Armstrong, Newcastle upon 'l'yne, inköp
tes 1881 för flottans r~i,kning en 27 cm jernbandad stålkanon, 
af:,;edtl för kanonbåten "Edda". Till kanonens profskjutning 
i England användes uteslutande prismatiskt krut af form och 
egenskaper som <1et Llå för engelska flottans gröfsta kanoner 
faststäida krutet, c1. v. s. svarta sexsidiga, vid pass 25 mm 
höga 1wismor med ett centralt hål ; och erhölls vid clenna 
skjutning med 95,za kg laddning oeh 21G kg projektil, 556 m. 
utgångshastighet, motsvarande ett arbete af 3412 M.T., under 
det att högsta gastryck et i krutkammaren enela::;t uppgick till 
2300 atmo:sferer, och med 102 kg laddning samt 226 kg pro
jektil e1·hölls 5G8 meters utgångshastighet, liktydande med ett 
arbete af 3734 lVLT. , högsta ga:strycket vid Lletta skott upp
o·ick till 2590 atmosferer. 
b 

Den från England inköpta 27 cm kanonen, 27 cm k. Arm-
strong M;Sl , är med unelantag a.f kalibern helt och hållet olika 
flottans 27 ·cm kanon J\I/ 76. Den förra har 6 kaliber längre 
lop11, 7 4 kbdm rymligare krutkammare samt är konstruerad 
för betydligt större gastryck Till följd häraf var det ej möj
ligt att utan skjuHörsök komma till full visshet om huruvida 
man, utan p,tt för mycket nedsätta den engelska 27 cm kano
nem; verkningsförmåga, till denna kanon kunde använda ::;am
ma slags krut, som blifvit faststäldt för 27 cm k. .M;76, d. v. s. 
35 mm kruL . Prismati~:>kt krut tillverkas icke inom landet, 
och i betraktande af de svårigheter, som varit förenade mecl 
framställningen af 35 mm krutet, ansåg~:> ej ~käl att för endast 
en kanon påbörja en tillverkning, :;om antagligen skulle ::;"tälla 
sig elyrare än att köpa. t>amma slags krut hån utlandet. Ater
stod alltså antingen att från England köpa samum kmtsort., 
som blifvi t au vänd till 27 m n lutnonens profskjutning, eller 
ock att genom ;.:kjntning söka en lämplig lalldning med 30 
mm krutet. I förra fallet kumle, på gnmd af vid profskjnt
nmgen erhållm~ resnltat, stridslaclLlllingen fijr den, massiva pro-
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jektilen utan vidare för::;ök bestämmas; i senare fallet deremot, 
måste i och för samma ändamål en längre eller kortare 8erie 

' skjuta~:> med 36 mm krutet, för att ~:>lutligen, efter en dyrbar, 
kanonens lopp ueslitancle skjutning med höga gastry ck, kanske 
komma till det resultat att denna krut~:>o rt itr allc1el8s ohtmplig 
för ifråga,,.aramle kanon. 

Dessutom hade de engeblm ~:>kjntförsökeu med prismatiskt 
krut samt pebblekrut af ända till 50 mm kornstorlek , gifvit 
vid handen att uti kanoner, konstruerade efter sarmua grun
der som :d7 cm k. Armstrong .M,Sl, det förra gaf betydligt 
bättre resultat ~i.n cle t;enare, äfveu med ~törsta kornstorleken. 

Af alla des;,:a skäl föret::log kongl. marinförvaltningen pri~
mati;,:kt kmt till ~tridsladdning för denna kanons massiva pro
jektil: och, seelan förslaget vunnit natlig fastställelse, uppköptes 
sådant krut fråu firman Armstrong, hvilket skulle vara åtföljclt 
af intyg att det hade samma egenskaper , som det krut, hvil
ket använde::; vid ifrågavarande kanon~:> profskjutning. 

Den med detta krutslag reglementerade stridsladdningen 
är fördelad i två karduser, med ::;amma antal korn i hvarje 
kardus, oeh meddelar åt den massiva projektilen 545 meters 
u t.gångshas tighet . 

Uti Frankrike haLle skjuttabell blifvit upprättad för eu af 
flottans 27 cm kanoner vid skJ'ntning meLl stridsladclnin er samt 

<...J b ) 

förlängd granat, hvarvid projektilen:,; utgångsha~:>tighet var 470 
meter, och ch\: ;,:om bekant, flottans 27 cm granat M;76 har 
samma form oc;h vigt, ~:>om ofvannämnda franska 27 cm gra
nat, beslöt;.;, för att kunna begagna en redan upprättad skjut
tabell, att genom ~kjutning ::;öka den laddning, som uti 27 cm 
k. Ann;,:trong :\i / 81 gifver dess granat ifrågavarande hastighet. 
Enär det antogs, att så låg hastighet som 470 m. utan olägen
het borde erhållas med 35 nnn krut, hvarigenom till granatens 
::;iwiil ::;tricls- som exerei~:>ladLlning kunde <tnYämbs Llenna inom 
htntlot tillverkacle billiga krntsort, så bestämdes derjemte att 
si::;tn~Lnuuh skjntför,;(ik skulle utföras moll 35 mm krut. JVIecl 
t)G k!2; 1adcluiug erhijJls cleu ;.;ökta ha;.; tigheten, udt llet dervid 
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uppmätta hög::;ta ga;;tryeket uppgic:k blott till10GO atmosferer. 
rrill exerci;,;lailclning be::;tämdei::i 34 kg. 36 mm krut, hvilken 
laddning vid söbmdet af stricl,.;lacldningen bibringade granaten 
:331 m. utgångshastighet. 

Ofvannämncht 27 cm k. Arm;,;trong M;81, hvilken var ::;ven
:::ka ±lottan::: första. 1·efflade ka.non af utländ::;k tillverkning, ef· 
terföljcle::; 2 år ::;enare af 6 st. 15,2 cm reffiade baklaclclning,.;
k anoner af stål, 16 cm k. Armstrong M/83, likaledes tillver
kade i Newcastle upon Tyne på ::;ir vV. G. Armstrong, IVIitchell 
& C:o fabrik. Dessa kanoner , som till alla delar äro fullkom
ligt olika flotta.ns öfr iga kanoner , hafva nära samma inre kon
struktion som engeldm :flottans 6' (15,2 cm) baldackln.-kanoner 
af nyaste modell, sådan denna var vill slutet af 1883. Deremot 
hafva sve11t:;ka flottans 16 cm kanoner, hvilka äro, med undan
tag af tappbandet , af stti.l, större styrka än ofvannämnda en
gelska 6'' bakladclningskanoner, i hvilka stäl blott använde;; 
i:ill innertub och mantel, men smide::;j ern t ill de öfriga ytter
tuberna och banden. Numera tillverkas för engelska flottan 
li'' bakladclni1igsk anoner, hvilka t ill såväl y ttre ::;om inre kon
struktion likna svenska flottans 16 <;m kanon. 

Till llrofskjntningen af 15 um k. Armstrong .\lj80 använ
de,.; tlera olika k rutslag, ::;å,.;om svart prismatisk t krut af olika 
~trstillverkn ingar , brunt l)rismatiskt krut frän Tyskland, ::;am t 
vanligt engelskt pebblekrut, oeh clå Llemm prof::;kjutning t ill 
föl.id häraf är ett liirorikt exem11el pä den af c!±\ rerst e B ra<.;
kenbnrry uttalalle sat,.;eu att det idce ii,r kanonell utan krutet 
c;om nträtta.r det eller <let arbetet, :-m meddelas h~tr nedan na
g rn cl ata, hemta<le frän ifrågavammle profskjntning. 
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Profsl•jutning Englantl 1884 u.f 15 cm k. Armstrong M;83. 

Brunt 
Svart 

d:o 
d: o 

P ebble 
cl:o 

l\ r u t e t 

Sort. 

prismati::;kt, 
<1: o 
d: o 
cl: o 

Svart 
d:o 
d: o 
cl:o 

pri~matiskt 
d: o 
cl :o 
c1: o 

kg l kg l m . i ntmosferer. 
113 24,,; 50 572i20G0;1730 

4 20,-t " 56t:l'3530,2830 
70 20,-t " ~~3 1~:)~0,2260 

481 20,4 " bb2!30(0 2600 
58 20,-t " 56012680:2260 
G2 20,-t , 544·2480 2070 
4 Hl,l) , 540:2810,2400 
4 18,t l )) 535,341132500 

38 120,,; l )) 534 2360 18701 
101 21,x , Gll \1810/460 

p v• 

2 g 

l\1 T. 

834 
822 
808 
80;) 
799 
754 
743 
730 
727 
GGG 

Af förestående tabell framgår att Llet bruna prismatiska 
krutet gifvit bästa resultat , såväl med afseemle på projektilens 
hastighet som gastryck, och är t ill följd hä.raf den krutsort 
som företrädesvis borde användas till denna kanons stridsladd
ning, men som de svenska krutbruken ännu 1884 ej lärt c;ig 
tillverka prismatiskt krut, vare sig svart eller brunt, s~t måste 
valet göras emellan at t köpa prismatiskt krut utifrån ellPr 
bla.nd de inom landet tillverkade krntsortem a ut välja den, som 
i denna kanon gif ver det möjligast bästa resultat . Ehuru clet 
i allmänhet är riktigast att ur en kanon uttaga allt det arbete 
den utan at t öfveransträngas k an lemna, så kunna omstämlig
heter förefinnas, som berättiga ett annat förfaringssätt, och , 
som vi skola se, föreftmnos sådana omständigheter, som ma
nade till at t vid bestämmandet af stridsladdningen för ifråga
varande kanon , tillsvidare låta sig nöj a med en effekt, som ej 
obetydligt unelerstiger denna. kanons verkningsförmåga. 

H är ofvan har blifvit nämnt att elen ti ll tj enstebrnk Yid 
engelska flottan utlemnade 6'' bakladdningskanonen af nyaste 
modell, sådan il.enna var vid slutet af 1883, är med a:f':leenc1e 
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på hållfa~theten underlägsen svenska flottans 15 cm kanon, 

rlessutom är krutkammaren i clmi senare rymligare än i elen 

förra, till följd hvaraf nr Llen svenska 15 cm kanonen kan ut

tagas mera arbete än m rlen eiJgelska (j'' baklaclrln.-kanonen . 

Den engebka G" bakladdningskanonen begagnar en proj ektil 

af 100 lbs ( 45,4 kg) vigt, h v ilken , u tskjuten med striclsladdnil'-g, 

har 506 meters utgångshastighet; svenska Hottans 16 cm kanon 

deremot är afseeld att utslunga en f)O kg projeldil med minst 

GOO meters hastighet, och af förestående tabell finna vi att 

<lenna kanon, med ett för densamma lämpligt kr·utslag, på ett 

hedrande sätt uppfylde denna kontraktsbestämmelse ; elen förra 

är inskjuten, och på grund häraf upprättad skjuttabell bmcle 

erhållas hos engelska krigsclepartementet; för elen senare tler

emot återstod att söka en lämplig stridsladdning med svenskt 

ell er utländskt krut, och såvida elen mecl denna laddning er

hållna projektilhastigheten ej var lika Htor med den, som vid 

skjutning med stridsladdning erhållits med någon utländsk 16 

cm kanon, hvars projektil har ;;amma fonn och vigt som elen 

svenska 15 em kaiJonens projektil, så måste en dyrbar inskjut

ning verkställas med sistnämnda kanon. D e Kruppska långa 

15 cm kanonerna begagna visserligen projektiler af nära sam

ma vigt som de med hvilka vara 15 cm kanoner blefvo prof

skjutna, men de förra hafva så stor projektilhastighet att föga 

utsigt förefans att de sednare skulle kunna med någon a.f de 

inom landet tillverkade kmtsorterna bibringa en 50 kg pro

jektil . samma utgångshastighet; dessutom var en af de f rån 

England erhållna 15 cm kanonerna afsedel att läggas ut i kor

vetten "Sagas" 17 cm lavettage, hvilket lavettage ej ä.r kon

strueraclt för l:lå vålelsamma påkänningar. Om deremot 16 cm 

k. Annstrong M,:83 hade samma slags projektil , som den nu

varande engelska G" bakladclningskanonen, så kunde den förra 

fiir lika projektilhastighet begagna den sednares skjuttabell, 

och d~L ifrågava.ra.ncle G" bakladdningskanon hm· tämligen låg 

projektilhastighet, så ansågs med full visshet att denna ha

stighet kunde erhållas uti svenska flottans 16 cm kanon med 
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15 eller 23 mm krnt. Dessutom borde vid <lkjutn[ng med så. 

låg hastighet frestningen på lavettaget ej vara större än att 

den utan olägenhet kunde upptagas af ofvannämnda 17 cm. 
lavettage. 

Sedan de uneler arbete varande encrelska G" baldaddnino·c·-o ,.., .. , 

kanonerna af nyaste modell blifvit ntlemnade till tj enst och 

inskjutna, hvilka kanoner hafva samma projektilvigt som de 

äldre 6" baklacldningskanonerna, kunde åt våra 15 cm kanoner 

gifvas samma projektilhastighet som de nyaste 6 '' baldaddn.

kanonerna då hafva, vid hvilken tidpunkt det först borde blif

va föremål för försök, huruvida vi med något af våra krutslag 

kunde erhålla den önskade utgångshastigheten, eller om vi 

nödgades för detta ändamål anskaffa krut utifrån. 

Af alla dessa skäl anbefa1ldes att genom skjutning med 

ifrågavarande kanon och 45,4 kg projektil l:löka den laddning, 

som bibringar projektilen samma hastighet, som erhålles med 

• den engelska Hottans 6" baklacldningskanon, och borde denna 

skjutning börja med 15 mm krut, samt, derest den sökta ha

stigheten ej utan att öfverskrida 2500 atmosferers gastryck 

kunde erhållas med denna krutsort, fortsättas med 23 mm krnt . 

Med 16 kg 15 mm krut erhölls den sökta hastigheten, 506 m., 

motsvarande ett magasineradt arbete af 592 M.T ., under det 

att gastrycket på stötbottnen var 2040 atmosferer.*) 

Bland cle under försöket använda laddningarna uttogs till 

exercisladdning den som gifver projektilen omkring385meters 
utgångshastighet. 

J ag har ansett af vigt att mera allmänt bekantgöra a.f 

hvad orsak våm så nyligen inköpta 15 cm stålkanoner vid 

skjutning med stridsladdning hafva en effekt, som j emförd 

med den, som uttages af andra 15 em kanoner af nyaste mo-

'
1
') Vid ~ n förnyad skjntning med 15 cm k Arm;trong M;S:j, so m fiir·ctogs 

den :Z~ Oktober 1884, !"ör profning af 10 cm 1. K m p ps M.'E'4 , er hi;! Is med 

18,2!\ kg lii mm krut 647 111 ntg;\ng:; hastighet , motsvarnnd e G9:.J .M.T rna"nsi

ncradt mbet e, h1·r~rvid hi;gsta gastrycket i krntkammaren uppgick ti ll 25G0° ut
mosferer. 
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clell, är allt ntom tillfredsställande. 'l'ag t . ex. den danska ö5 
kaliber långa E.> cm kanonen. Med en laddning af 19,,; kg 
bnmt prismatiskt krut bibringar denna kanon sin 51 kg tunga 
1wojekti l en hastighet af f.>38 meter, motsvarande 733 1YI.'l'. 
arbete, hvarvicl gastrycket i kanonen är omkring 2090 atmos
ferer. ~feel denna kanon erhålles allbå vid skjutning med 
dess högsta laddning 141 1\f.T. stön e arbete än som erhålles 
med svenska flottans lG cm kanon viLl skjutning med dess 
striclslaclclning, uneler det att högsta gastrycket i båda kano
nerna är i det närmaste detsamma. .J e m föres åter of vannämn
da danska kanons verkningsförmåga med de resultat som er
hållits vid profskjutningen i England med :-Jvenska flo ttans 15 
cm kanon, så finna vi att med elen svenska kanonen samt 
brnnt pri:-Jmatiskt krut erhållits större effekt än med den dan
ska, oaktaclt högsta gastrycket i båda kanonerna i det närma
ste är detsamma. Vi se vidare att elen förra vid samma till
fälle med svart prismatiskt krut och pebblekrut varit öfver
lägsen, j emngod med eller underlägsen sin 7,5 kaliber längre 
danska kamrat, beroende af den använda k rutsortens beskaf
fenhet. 

Vill man alltså erhålla en fullt riktig föreställning om 
tvenne kanoners relativa verkningsförmåga, så är i första hand 
nödvändigt att hvarclera kanonen 11rofskjutes med den krut
sort, som i denna kanon gifver de möjligast bi:ista resultat, 
d. v. s. högsta projektilhastighet med lägsta gastryck, ty en 
kort och kammarvid kanon kan med större fördel använda ett 
finkornigt krut än en lång icke kammarvid kanon, och denna 
kan bättre än den förra tillgodogöra ett långsamt förbrinnande 
krut. Men icke nog härmed, äfven temperatur och fuktighets
grad måste vid de båda j emförelseskjutningarna vara desamma, 
emedan olikhet hämti kan i ej obetydlig grad inverka på kru
tets ballistiska egenskaper, och till följd häraf pi'L de erhållna 
resultaten. 

Man finner af det anförda huru kanonernas verknings
förmåga är beroende af elen i krutet instänglla, nyckfulla och 
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.;l~~n$liga "artilleriml(len", samt hnrn vigtigt det således är att 
_p,j:,r.l,:rntanskaffningen lemnas minst samma uppmärksamhet som 
-tåt kanonens oeh projektilens konstruktion. 

f•·, · .Jag har· nu genomgått h vad som under de senaste åren 
- ·1>1ifvit gjord t för att anskaffa god t oeh tidsenligt krnt fi'ir flot

l t ,tans kanoner, och torde häraf framgå att vi sedan slutet af 
t:1881, då det lyckades att genom omarbetning af äldre styeke
Jfkrtlt framställa ett för våra 27 cm tackjernskanoner anv'änd
.,})art krnt af 35 mm kornstorlek, ej tagit, ett enda steg framåt 
,,i , ändamål att forbättra vår inhemska kruttillverkning samt 
,-att vårt f]·ån utlandet :-lenast inköpta ktut, svart prismatiskt, 
• redan i andra länder fått gifva rum för mera tidsenligt krut, 
såsom ehokoladkrut eller cylindriskt krut. 

Det i:ir ej af begär att klandra, som jag tagit mig för att 
.. helt öppet blotta våra brister i detta af-;eencle, utan af.-;igten 
. är att, seelan bristerna blifvit blottade, söka påpeka orsakerna 
· härtill, för att om möjligt, ;.;å virlt våra tillgångar medgifva, 
,få dem undanröjda. 

]i'örsta och största orsaken till vår brist på tidsenligt krut. 
, är rlen för alla små nationer gemensamma: brist på medel. 
Upparbetning af den inhemska kruttillverkningen kräfver skjut
prof och dessa kosta förutom krut, äfven projektiler och slit-

; ()iling af en dyrbar materiel. Inköp af prismatiskt eller eylin
' driskt krut utifrån kostar äfven, mi:m detta torde, i betrak
. tancle af det fåtal kanoner, som behöfva dylikt krut, vara bil
.ligare än att inom landet söka åstadkomma denna tillvei·kninO' ,..,. 
Så naturligt detta än är för hvar och en, som vet hvilka ·stot:a 
.svårigheter och omkostnader äro förknippade med tillverlmirig 

.. af alldeles nya, i landet förut okända krutslag, så blifver det 

.dock för dem, som ej kunna sätta sig in i alla enskildheter. 
·· f!Vårt att fatta hvarför man skall köpa krnt från utlandet, då 
vi i så många år sjelfva hafva tillverkat vårt krut, och dess-
utom hafva 2 a 3 krutbruk. Det heter då, att det ej är pa

. triotiskt att lemna de inhemska krutfabrikantema ntan a1·hete 
; oeh blott mata utländingt'm . 



·Det' var af saimna orsak vi så länge höllo på tackjerns

kanonerna, hvarigenom svenska flottans artilleri blef under

lägset våra grannars. Vi hafva nu med af.seen~e på kanon

tillverkningen tagit steget fullt ut, så att vi väl 1 första hand 

beställa våra kanoner inom landet, men om de svenska kanon

fabrikanterna ej lyckas tillverka sådana kanoner vi måste .ha.fva, 

för att ej stå alltför långt efte:· .andra nationer, så tag~ vr .dessa 

utifrån. Vi måste nu behandla elen inhemska krutfabnkatro11en 

på samma sätt, eljest kan hända att vi till dyrt köpta kanoner 

nödgas använda så olämpligt krut, att. vi lika så .gerna ~ad e 

kunnat behålla och utveckla vår tackJernskanontrllverkmng, 

och till dessa tackjernskanoner anskaffat ett efter deras svaga 

konstruktion lämpadt krut, så som t. ex. det bruna 1)rismatiska, 

hvilket vid profskjutningen af våra 15 cm kanoner ej gaf af

sevärdt högre gastryck än det vi ofta tillåta i tackjerns.kan_o

ner, under det att den samtidigt dermed erhållna proJektrl

.hastigheten var högre än de som erhöllos med andra krut-

sorter, vid gastryck, som skulle hafva öfveransträngt eller 

sprängt en tackjernskanon. . . . 

En annan · orsak till ifrågavarande bnst är, enhgt mitt 

. föi·menande, det sätt på h vilket flottans krutbehof enligt gäl

lande författningar skall fyllas. 

J emlikt föreskriften i nådiga brefvet den 12 Februari 1756 

-ål~gger det -kongL armeförvaltningen att vid reqvisition förse 

flottan med krut, och uti Kongl. Maj:ts förnyade nådiga in

. struktion för kongl. armeförvaltningen den 27 Maj 1881 före

kommer den bestämmelse att kruttillverkningen jemväl för 

:flottans behof tillhör - de ärenden, hvilka skola af artilleride

l)artementet handläggas, hvarjemte det äfven åligger sistnämn

da departement att anskaffa den f0r kruttillverkningen erfor

derliga salpetern. Till bestridande af de med kruttillverknin

o-e:n för såväl armen som. flottan förenade kostnaderna ställes 
o 
till artilleridepartementets disposition ett anslag, som under de 

3 senaste åren -uppgatt till resp. 5(X)()(), 45000 och 40000 kr., 

och för salpeteruppköp har på riksstatens fjerde hufvndtitel 
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~ i!Jljljt:ler en lä.ngre tid årligen blifvit anvisade 50000 kr: :Någon 

1ro;vrsshet om hvem det tillkommer att .anskaffa hrut för flottan 

_ Jkan såledeR icke ifrå~rakomma eJ· heller· l1ar· L-
0
··1·1· a··11 de · ·t 

" ' . , · o ' J.• senas ,e 

,r .åren någon förändring i detta a_f.o;;eende blifvit ifrågasatt. . 

.Så länge till flottans såväl som till artilleriets kanoner 

endast användes vanligt styckekrut, fylcles flottans krutbehof 

-lg~nom anordning på något armens fönåd, kongl. armeförvalt

,mngeu hade blott att tillse att det ntanordnade krutet blef 

--ersatt genom nytiiiverkning ; och som :flottans . årliga behof af 

1 styckekrut uneler de senaste 60 åren i allmänhet endast mot

svarade föregående årl'i förbrukning, emedan kanonantalet sna

. ·rare _minskades. än ökarles, så kunde detta behof utan olägen

het; t1llgofloses mom behörig tid. 

. Annorlunda blef förhållanrlet då t4hväl flottan som .artille

. -n et anskaifade refflade bakladclningskanoner, till h vilka, icke 

, med fördel kunde användas det, vanliga styckekrntet . . N n .blef 

_,i flottans årliga behof af krnt icke allenast eu myckenhet 8~111 
- mots:rarade föregående års förbrnlming, nt,an äfven rlet ' 0T~f-

konuga ~{rut , som erfonlra<lAs fiir 1le senast nppköpta refflacle 

tbakla<lclumg:-<kanonemn: elit h~Lrtill l·omn1er· att "f · t"ll · 
. , - .. ~ - a ven ar 1 enet 

tYld samma tid mast.e låta tillvArka oTofJ ·o1
•
1
-
11

· o·t k t . .['-- · 
• 

- o , " . , rn i H) l' s1na 

- ~ya l'effi~(le kanoner, sa ä.r lätt begripligt att anslaget för krut-

- t illverkmngen f<kulle Le:finnas otilll'äckligt för alla dessa kraf. 

. I deu mfm Hottans slätborrade kanoner blefvo ersatta 
1
af reff

' lade bakladclning;;kanoner, erhö;I det vanliga .\l.tyckekrntet min

, l~re användning, uneler t lAt att efterfrä.gan på gTofkorni~-t, knlt. 

t' o~mcles; och då, som nämnrles, am-Jaget för krnttillverlmi.J;lg<jln 

~J motsvara.c!e dR stegrarle krntbehofven, sä. nppRtod efter hand 

· l flott.ans forra:l et~ stort öfverskott af, styekekrnt , samtidigt 

ilill ecl en betydhg brmt l)å. oTofkornio-t krut T
1
'll f1 · 1 el 

h.. . . _ ::-. - .· to - - • . a lJe pan e 

araf anvisades pa femte hnfvncltiteln fiir omarbetnina af krut 

; uneler åren 1880 - 82 extra statsanslag till ett smm;anlao·dt 

-b~lopp 120000 kronor , hvilka medel lmfvndsaldigast anvä
1
1,des 

:f.?r ~~1arbetning af i flottans forråd befintligt äldre styckek; ut. 

.till Bo mm krnt., och som sist.nämnda hrutsort ej användes till 



l 
Il 
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artilleriets gröfre kanoner, så upprättades kontrakt om denna 

tillverkning uti kongl. marinförvaltningen; sjelfva kontrollen 

och tillsynen vid bruket utfördes deremot af artilleriets krut

proberare, hvilken från kongl. marinförvaltningen erhöll sitt 

traktamente för den tid han ej samtidigt var sysselsatt med 

hutprobering för artilleriets räkning. 

· Med ofvannämnda extra statsanslag blef flottans dåvaran

de behof af 35 mm hut ~yldt, men strax derefter yppades en 

ny brist, som af skäl, h vilka härofvan blifvit anförda, ej. an

sågs böra ~yllas med inom landet tillverkadt krut, nemhgen 

krut till stridsladdning för den från England inköpta 27 cm 

kanonen. Äfven denna brist fyldes med ett å femte hufvnd

titeln 1883 anvisadt extra anslag af 13()(X) kronor. 

Man hade således inom 4 år ~yra gånger frångått den för

fattnihgsenliga bestämmelsen, hvarigenom det åligger kongl. 

armeförvaltningen att förse flottan med krut , och det var alltså 

på goda skäl, som kongl. armeförvaltningen uti skrifvelse till 

kongl. marinförvaltningen den 29 sistlidne Mars kunde_ från

säaa sia tillverknino·en af 35 mm krut. Med anlednmg af 
b b b 

. . . 

sistnämnda skrifvelse hemstäide kongl. marmförvaltmngen ut1 

underdånig skrifvelse den 29 sistlidne April att, ]Jå grund af · 

föreskriften i nådiga brefvet den 12 F ebruari 1756, jemväl flot

tans behof af 35 mm krut måtte genom kongl. armeförvaltnin

gens försorg fyllas . . . 

Kongl. armeförvaltningen, hvars unclerdåmga yttrande_ 1 

ämnet blef aenom nådig remiss infordradt, inlemnade t1ll 

Konungen e1~ underdånig skrifvelse den 11 sistlidne Juni , 

h varuti bland annat föreslås: 

"att 1/ 5 af det uti artilleridepartementets stat årligen U]Jp

tagna anslag till kruttillverkningen måtte få afses för flottans 

behof" samt 
"att i den händelse marinförvaltningen skulle åstunda ett 

sådant slags krut, som ej af artilleriet begagnas, det då må 

åligga marinförvaltningen att meddela närmare bestämmelser 

rörande nämnda krutsor ts egenskaper och tillverkning, samt 
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att derjemte bestrida kostnaden för de krutförsök, som till följd 

häraf kunde blifva behöfliga, förutsatt att kostnaden för sagde 

forsök ej får inräknas uti ofvan angifna 1/
5 

af årsanslaget." 

Denna skrift är nu remitterad till kongl. marinförvaltnin

gens yttrande, och som det af Kongl. Maj:ts slutliga resolution 

i ämnet konuner att bero på hvad sätt tidsenligt krut för flot

tans kanoner hädanefter skall anskaffas, borde jag i afvaktan 

härpå nedlägga min penna och ej besvara senare delen af den 

uppstäida frågan, eller hvad som bör göras för att anskaffa 

godt krut för flottans kanoner. 

· Då det emellertid ej torde skada att en för flottan så vig- . 

tig fråga kommer uneler diskussion innan den erhåller sin slut

liga lösning, så torde det här medgifvas mig att jag såsom 

·min enskilda åsigt framställer ett par förslag i detta ämne. 

· J ag vill dock dessförinnan söka påpeka de stora svårig

heter, som framställa sig vid ett försök att på ett tillfreds

ställande sätt lösa denna fråga. Låtom oss då till en bö
1
jan 

antaga att det tillkommer kongl. armeförvaltningen att, i full 

öfverensstämmelse med nu gällande reglemente, ensam ombe

sörja krutanskaffningen för flottans och artilleriets. kanoner. 

A_rtill~riet har under de senaste åren erhållit flm:a nya 

battener 8 cm kanoner, och efter som medel beviljas komma 

äfven de återstående sli1tborrade fältkanonerna att ersättas af 

8 cm reffiacle kanoner. Till alla dessa kanoner bör, så fort 

ske kan, anskaffas 5 mm krut, hvartill kommer fyllandet af 

armens och flottans behof af krut, från det vanliga stycke

krutet, för de slätborrade kanonerna, till det prismatiska, för 

de nyaste stålkanonerna af grof kaliber, och allt detta skall 

s~e med_ det å fjercle hufvucltiteln anvisade anslaget till krut

tillverknmgen, hvilket under den närmaste framtiden och tro-

r ' 
Igen allt framgent, är alldeles otillräckligt. Åt armeförvalt-

ningen skulle under sådana förhållanden .Tara öfverlåtet att 

afgöra med hvilken anskaffning lättast kan anstå, och då en 

förvaltande myndighet antagligen torde vara böjd för att i 

första nunmet tillgodose det vapen, för hvilket elen närmast 
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äT ansvftrig, sa blefve <lera±' lätteligen eu föl.id, att för tlotta,r: 
afses en mindre clel af clet gemensa.mma anslaget, än deu )la 

grund af <less krutförbrnkning, till myd{~nheten jemJörd metl 
artiileriets, kutille hafva rätt att fordra. Ar det tillfälliga krut
beh Gfvet sa stort att regeringeu för dess betäcka.ncle nöLlgas 
be<tä::ra extra statsansla.g, så kan ej nekas att clet för fjercle 
h(

1
fvudtiteln vore n1:iml;·e välkommet ·att 11å sig skrifva en 

summa, som sedeTmera till eH stor del kommer sjöförsvaret 
till godo; synnerliga8t som under 8enaste åren nedsättning.arne 
i de äskade an8la,gen varit j emförelsevis större å den f:Jerde 
än å ll en femte hnfvudt,iteln, men äfven om ll etta ieke vid en 
följ tmde riksdag 8knlle vara förhållamlet, så kan lloek inträffa, 
~ttb samtidigt elenned att flotta,n i för8ta hand behöfver extra 
an8lag t ill anskaffning af tidsenligt krut, så har artilleriet 
stätre behof af t . ex. gevär, och uneler ifFågavarande anta
o·ande måste chefen för landtförsvar8c1epartementet antingen 
för tlottan8 räkning öka slutsumman af de under ±~j m·de hnf
vudtiteln bEWärda extra anslagen, och derigenom utsätta :;ig 

b f . 
för 

31
tt få afs·lag på en annan för denna del af önwaret vig-

tigare post, eller ock, hvilket ~m i verkligheten sk~r, låta tiot
tart sjelf begära de anslag med hvars anv1samle eJ utan stor 
olägenhet kan am;tå, hvarigenom kongl. arn~ef"örvaltni~gen. ~~l
vis befrias från ett åliggancl e, 80lll <let enhgt elen gJorda for
utsättningen t illkollimer denna kongl. förvaltning att utföra. 
Ett annat stort hinder för en tiflsenlig kruta,nskaffning, grun 
cl ad· p:1 nu gitllande bestäunncl:,;er, är att artilleriet öch flottan 
hvar för sig och oberoende af hvaramlra bestämma komtrnli:.
tionen af sina kanoner, samt att flottan behöfver krut af amlra 

8lag · än de t!Olll användas uti artilleriets kanoner. . . 
Uti Englancl t. ex. ombesörjer artilleriet anskaffnmgen af 

kanoner, krut, projektiler, lavetter och hvacl dertil~ hörer, ~ill 
såväl artilleriet som flottan. Kongl. ar8en~tlen 1 \Voolwwh 
har, ined afseende på flottau , till mål att anskaffa de krafti
o·aste skjutvapen, som inom de medgifna v igterna, och utan 
~lägenhet för fartyget <i öfrigt, kunna erhållat!, och för upp- · 
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nå\ende .a~ detta mål, söker den kongl. arsenalen, så mycket· 
som möJligt, uppdrifva såväl krut-, som kanon-tillverkningen:. 
I samråd med chefen för den kongl. krutfabriken förändras 
kaR0liernas konstruktion, så att den blifver afpassad efter det . 
bästa krut, som kan tillverkas, och om, efter allt detta, engel
ska flottans kanoner blifva underlägsna andra nationers · så l 

drabbar ansvaret härför artilleriet; flottans män kunna blott 
genom mod, skicklighet och uthållighet, så vidt möjligt är 
godtgöra hvad artilleriet h ärvidlag felat. ' 

Helt annorlunda blifver förhållandet om man först köper 
en sadel och ett betsel, och sedan ser sig om efter en häst 
som kan passa till dessa saker; om nu dertill kommer att hä~ 
sten skall u?pk_öpas ~f andra för deras egna penningar·, •så · 
torde den eJ bhfva af bästa slaget;· eller med andra ord om 
den ena myndigheten anskaffar kalll.onerna öch elen andra 'krtl'-" · 
tet till dessa kanoner, hvems blifver då skulden om resul
tatet blifver dåligt? ·Enligt öfverste Brackenburry ligger ·felet . 
hos den, som ej rättade kanonkonstruktionen efter · elen ktut
so~t, som kunde erhållas, och om äfven denna åsigt kan om~ 
tvistas, säkert är dock, att de som skola stå bakom dessa ka
non~r blifva de som i första hand få känna :följderna häraf. 
DerJemte torde kunna ifrågasättas om af en artilleristyrelse· , 
som skall ombesörja krutanskaffningen för. såväl flottan· sm~ 
artilleriet, rimligtvis kan begäras att elen på bekof'l,tnacl aJ ett 
g~mensamt anslag skall söka inom landet anordna tillverkning 
a± en krutsort, som, under det · den ej passar för artilleriets . 
kanoner, är bestämd att åstadkomma största möjliga effekt i 
en för ~ottan afsecld, men ännu ej levererad kanon, med hvars 
beställnmg denna artilleristyrelse ej haft något att göra r Och 
om denna fråga besvaras med nej, så måste flottan sedan ·ka• 
n.one~ blifvit levererad, se sig om efter en för ~lenna pjes 
lam1)hg krutsort, och om en sådan ej finnes uti artilleriets 
förråd , så återstår att söka inom landet åstadkomma ett krut 
med önskade egenskaper, hvartill antagligen åtgår så lång tid 
att man för den första uppsättningen måste antingen np]Jköl~ra 
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krut utitrau ~ eller ock låta ~ig nöja med ett inom landet förut 

.tillverkaclt, men för denna kanon mindre lämpligt ln·utslag . . 

En annan orsak till flottans stora kmtbrist är, att för

brukadt krut icke, i likhet med andra konsumtionsartiklar, 

kontant eri:iättes förrådet. N ägo n förändring i detta afseencle 

torde emellertid med nu gällande krutanskaffningssätt hvarken 

vara ändamålsenlig eller för :flottan fördelaktig, ty om fö1· det 

vid :flottan förbrukade krutet kontant eri:iättning skulle inga 

till varfvets förråd, oeh till följd häraf det ordinarie krut

anslaget blefve minch-e betungadt, i:iå är det likväl föga troligt 

att artilleridepartementet, med någon Llel af det till dess dis

posit ion stälda anslag, skulle bekosta vare sig upphandling af 

utländskt krut eller skjutförsök af nya krutslag, ::;om emlast 

äro , användbara för flottans . kanoner ; ej heller torde kunna 

ifråo·asättas att vadschefen ho::; kongl ~ anneförvaltningen skulle 
o 

. 

i . ;vanlig ordning anmäla behof af krut, för hv1lket . kontant 

ersättniRg influtit, för att med de::;::;a medel kunna bekol'lta. 

krutförsök eller a,nskaffning af utländskt krut, hvar till bidrag 

ej . kan erhållas från ofvannämncla ordinarie anslag t ill kmt

t.ill verkningen. 
Vi skola nu se till hvad som ::;kulle följa deraf om kongl. 

anneförvaltningen försåge :flottan med allt krnt som kan till

verkas inom landet, ~'!amt flottan utan betitämd andel i det t ill 

kongl. armeförvaltningem; disposition stälda krutanslaget, sjelf 

skulle ombesörja anskafl'anclet af ::;ådant för lle:;;s kanoner be

höfligt krut, som ej med)'ördel kan tillverkas inom landet. 

Första följelen häraf vore att för femte hufv ucltiteln an

tagligen årligen måste begära;.; extra <1nslag till uppköp af krut: 

ty ehuru ersättning for förbrukaclt utländskt krut kunde, 1 

L;lil.:het mot h vad fallet är för S\ ens k t km t, ingå till förrådet, 

:så återstod dock att upphandla krut fur nyau:;kaft'acle kanonm·, 

och då torde vara klokar:;t att ej på en gång för:;e :>ig meLl 

::;amma antal krututredningar som projektilutredningar, emedan 

uet förra lätt kan ligga af ::;ig, och kan de::;::;utom efter några år 

törhändtt erhållas med betydligt bättre balli::;tish:a egensl\:aper , 
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Detta ::;kulle nu ej van~ en olägenhet om riksdagen beviljade 

allt ltvad som begärdes för flottan, men som detta e j alltid·· 

är fallet, så kunde hända att v i, kanske just i behofvet~ stunJ, 

vore 1 saknad af erfonlerligt krigsdugligt krut till våra kraf

tigaste kanoner. Dmj emte är lätt täukbart att kongl. arme

f'örvaltniugen icke ~-;kulle vilja ombesörja anskaffningen af ett 

krut, :::~om ej ~'örut blifvit inom lan<let t illverlmdt, och som ej 

h a1: användnmg uti artilleriets kanoner, tiJl följd af de med 

::;åJ a n a nytillverkniugar ofta förenade dy rbara skjutförsök ; 

flottan ::;lmlle då nödga::; antingen sjelf utföra tlesS}1 for::;ök, 

eller ock uppköpa krutet utifrän och härför behlifdes extra 

anslag. 

H acle iiot tan blott ett fatal kanoner, till hvilka måste au

vändas krnt af annat f-dag än som ·nu tillverkas inom landet 

så vure nu ifi:ågasatta t:>ätt for anska:ffning af krut till flottan~ 

kanoner ej så oantagligt, men 1m hafva vi inom ett år 10 st. 

15 cm kanoner , till hvilka antagligen kanuner at t erfordras 

ett h ·utslag, som ej med furdel kan tillverkas vid våra egna 

ki'Utbruli:, dere::;t vi vilja uttaga samma effekt, som i England 

kan erhållas med de nu under arbete varande nya G ' baldadd

niugskanonema, med begagnande af cylindriskt eller ehokolad

krut ; dertill haJva vi en 27 cm kanon, som kräfver prisma

ti::;kt krnt, och, om medel beviljas, "Nveas" ::?. ::;t. grofva och 

4 st. lätta. kanoner , t ill hvilka äfven torde blifva ~ödvändigt 

att anBkaffa utländskt krut ; med andra ord, vi hafva utsigt 

att . 0111 l'/2 a 2 år hafva 1'7 ::;t. kanoner, för hvilka ingen af 

de i landet nu tillverkade krutsorterna med fördel kan an

vändas som stridslacldning. 

J ag vill nu till ::;ist papeka nagra af Je olägenheter, som 

skulle upp::;ta om iiottan sjelf ombe::;örjde an::;kaffningen ~f det 

mom landet tillverkade krutet, under fömtsättning likväl att 

en yj ss del a.f ofvannämnda årliga anslag till be;; tridan de af 

kostnaderna för huttillverkningen blefve af'ledd hiirför. Som 

storleken af del'!::;a svårigheter helt och hållet ~ir beroende af 

den hjelp vi 1mder sådana 01nständigheter kunde påräkui1 f):å~l 
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kongl. armeförvaltningen, ::;å kunna de lättast framställas un
der fonn af frågor: hvars besvarande måste öfverlemnas åt 

framtiden: 
Hur stor andel af det årliga anslaget för uppkö]) af rå 

::;alpeter vill kongl. armeförvaltningen afse för flottan? Kan 
flottan för omarbetning till grofkm'nigt krut påräkna att från 
armens förråcl kostnadsfritt utfå något styckekrut, och för så
clan händelse, huru stor myckenhet? Kan flottan vid skeende 
kruttillverkning alltid påräkna att få låna vid krutbruket be
fintliga, artilleriet tillhöriga, magasiner, för att ~eruti upp
lägga såväl ingredienserna, som seelermera det färdiga krutet, 
vare sig omarbetadt eller nytillverkaclt '? Kan flottan, då kon
trakt blifvit uppgjorclt mecl ett krutbruk inom landet, alltid 
påräkna biträde af en officer af artilleriet, för att öfvervaka 
tillverkningen, eller m.;tste flottan vara beredd på att i hän
delse af behof hafva tillgång till en eller flera af dess egna 
officerare som äro till dylikt arbete förut inöfvade? 

Seda~ jag nu genomgått en stor del af de svårigheter, 
::;om framställa sig vid ett försök att lösa den till besvarande 
företagna frågan, så får jag nu framställa ett förslag, till för
ändring af nu gällande bestämmelser för anskaffning af krut 
för flottans behof, hvilket, enligt min åsigt, skulle såväl nu 
som framdeles afhjelpa för handen varande missförhållande 

emellan krutbehof och tillgång. 
Då motiverna för detta förslag torde framgå af det förut 

anförda, så vill jag inskränka mig till att blott uppställa 

:;jelfva förslaget: , . 
Af det uti kongl. armeförva1tningens stat upptagna arhga 

anslaget till kruttillverkningen afses för flottans räkning så 

::.;tor del, ::;om af Kongl. lYiaj :t bestämmes; 
all anskaffning af krut, ::.;om kan tillverkas inom landet, 

ombesörjes af kongl. armeförvaltningen, hvarvicl den för flot
tan tillverkade krutqvantiteten blif'ver beroende af förestående 
anslags belop

1
), för så viclt ej flottan till sin dis1)osition har 

andra för kruttillverkningen afseelda medel, i hvilken händelse 
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n1yckenheten af det krut, hvars tillverkning bekostas af ::;ist
nämnda medel, ~lifv:r beroende af såväl tillgång på råsalpeter, 
som: ock att arhllenets ordinarie kruttillverkning genom den~ 
na tillverkning ej förhindras; 

att kongl. anneförvaltningen tillhandahåller utan särskild 
ersättning allt för omarbetning behöfiigt styckekrut, så läno-e 
deraf finnef:l fönåd till så stor myckenhet, att det anses va~a 
för kronan fö:·tlelaktiga,re att grafkornigt krut anskaffas ge
nom omarbetmng af styckekrut, än genom nytillverlmino-· 

att i händelse kongl. marinförvaltningen skulle hos k~~o·l. 
armeförvaltningen anhålla om anskaffning af ett sådant sla~s 
krut.' s,~n1 ej ~orut inom landet tillverkats, det då åligger kongl. 
mannforvaltnmgen att meddela närmare bestämmelser rörande 
nämnda krutsorts egenskaper och tillverkning, samt att der
jemte be~trida kost~aden för de krutforsök, som till följd häraf 
k~nna ~hfva behöfliga, hvaremot det tillkommer kongl. arme
forvaltmng~n. a~t lemna allt det biträde af sakkunniga perso~ 
ner, som for 1fragavarande ändamål af kongl. marinförvaltnin
gen anses behöfligt; 

· att för allt för flottan förbrukaclt krut med unclantao- af 
o ) b 

sadant, som använclts till saluter, skall till flottans förråd ingå 
kontant ersättning i likhet med hvad som för andra konsum
tionseff'ekter finnes föresluif'vet; 

att krut användt till saluter afföres utan kontant ersättning; 
att derest kongl. marinförvaltningen skulle anHe det be

höfiigt att för några af flottans kanoner anskafta ett krut. 
h vilket icke med fördel kan till verka:,; inom landet, det då till~ 
kommer kongl. marinförvaltningen att ombeHör-ja denna an
skaffr~ing, äfvensom att betala de elenned förenade kostnaderna, 
hvarbll kongl. marinförvaltningen eger använda den kontanta 
ersättning, som till flottans förråd influtit för utlemnaclt krut 
l . l o ' c erest lC ce nagot extra statsanfllag för ändamålet blifvit fltälclt 
till kongl. marinförvaltningens disposition; 

att, med npphäfvande af bestämmelsen i reglementet för 
flottan 1::-:ta delen § 221 mom. k , det åligger vadschefen att 
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inom December manall hvarje år till kongl. marinförvaltningen 
inkomma med förslag å stationens behof af krut, jemte upp
gift på den nnder året influtna kontanta en;ättningen för ut-

lemnac1t krut. 
Emot förestående för::;lag komma antagligen att göras 

många invändningar, jag vill dock nn endast bemöta ett par 

:,;om ligga nära till hands. · 
Antages detta förslag si\ komma vi att ytterligare be-

tunaa våra :,;må öfuingsanslag, hvaraf följelen blifver att öf
nin~sticlen måste något inskränkas, bättre är el~ att begära 
extra ::;tah;anslag för fyllande af ifrågavarande bnst. 

Härpå kan bland annat svaras : H vilket är för landets 
försvar fördelaktigare, att öfningstiden för hvarje fartyg något 
inskränkes, eller att vi vill krigets utbrott hafva väl öfvade 
artilleri::;ter, men intet krut r lYian köver ej krut utifrån unc:er 
krig och inom lanclet kan måhända ett för ämlamålet läm1J~1gt 
krut e.i anskaffas förrän kriget är öfver. Vårt manskaps stncls~ 
.duglighet torde ej i någon afsevärcl grad nedsättas, om ö±
ningsanslaget får betala det uneler öfningarne förbrukade kru
tet, men om cletta skulle blifva händelsen och riksdagen det 
oaktadt skulle vägra att höja vare sig krut- eller öfnings
a,nslaget, så tonle likväl vara bättre att . möta ~enden ~ne~l 
fullt krutförråd. samt m.anskap, hvar:,; stnclsdughghet bhfv1t 
nedsatt så my~ket som kan blifva en följcl af ifrågavarande 
förf:ilagt> antagande, än att vid ett elylikt möte hafva väl öf
vadt folk men brist på krut. Kunna vi vara vissa på att all
tid få bristande kruttillgång fylcl genom extra statsanslag'r 

En annan invändning mot förenämnda förslag är: Sedan 
vi en gång fått vårt krutbehof fyldt, och således ej behöfva 
an~;kaffa större myckenhet krut, än som svarar mot det för
brukade, för hvilket kontant er::;ättning ingått, hvartill skola 
vi använda clet öfverskott å den kontanta behållningen, som 
i ~ådaut fall måste uppkomma cleraf att vi hafva andel i det 

ordinarie a.n.Hlaget för kn1ttillverko5ngen"? 
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. Det närmast till lumcls liggande svaret på denna invilml
nmg är : Under sådana omständigheter kan bestämmelsen an
gående e~rsättning . för förbrnkadt krut tillsvidare upphäfvas. 
Skull_e VI eme] ~erhd på ett eller annat ::;ätt en gång blifva så 
lyckhga att v1 stanna i förlägenhet om hvartill vi skola an
vända våra för krutanskaffningen disponibla medeL så finne~ 
·der en annan stor brist att fylla, som om elen ej . i tid till
godoses, kan så menligt inverka 11å, synnerligast det moderna 
krutet, att vi en dag kunna få göra den obehagliga upptäck
ten att en stor del af vårt krut il.r antingen kassabelt eller så 
~örändradt , at_t det gifver helt andra resultat, än den"l vi vänta, 
Jag menar bnsten på fullt ändamålsenliga kärl för krntets för
varande u~der transport samt i förrådet. Ombord deremot 
l~~ger . krutet numera i allmänhet stufvaclt i kanistrar, hvilkPt 
forvanngssätt torde kunna vam tillfreclsställl:mde. Detta ämnA 
tLr emellertid så omfattande att det slmlle kräfva en hel af
delning för sig, jag har derför här blott velat påpeka <len om
stäncligheten, att vill man i behofvets stund hafva ett trodt 
och tidsenligt krut för sina kanoner, så är ej nog mecl att 
blott anskaffa det., man måste äfven se t ill att det en o·åno· 
d r 1 · o '=' . ug 1ga ;:rutet eJ förderfvas under t.ransporf och förvaring i 
land och det är derför, som jag anser att anskaflhino·en af 
änclamålsenli_ga krutkärl så nära sammanhänger med :jelfva 
krntanskaffnmgen, att de kunna bekostas af samma ans]ao· . ,. 

Skulle ofvannämncla förslag till förändrade bestämmelser 
för krutanskaffningen icke vinna, vederbörligt bifall, så torde 
elen enda lösningen vara att taga elen amlra af de här ofyan 
gjorda forntsättningarne, med de elenned förenade olägenhe
terna nemligen : 
. att det åligger kongl. armefiirvaltningen att vid reqvisi

twn förse flot tan med allt krut, som kan tillverkas inom lan
det, hvaremot kongl. marinförvaltningen eger aH, utan be~ 

stämd andel i det till artilleridepartementets dispo,;ition stälda 
anslagsbeloppet till krnttillverkningen, ombesörja am:kaffnin
gen af sådant. krnt för flnttanf; J,anont>r, som Pj med fördel 
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kan tillverkas inom landet , äfvensom att, i den händelse kong:. 
marinförvaltningen skulle hos kongl. armeförvaltningen reqv:
rent ett krutslag, som ej förut inom landet tillverkats, bestn
da koHtnadema för de krntförsök, som till följd häraf skulle 

blifva behöfhga. . . 
Innan jag slutar, anhålles att ånyo få påpeka v1gten Rf 

att veclerbörlio· uppmärksamhet, och vård lemnas åt elen ande, 
som skall utf;ra arbetet i våra kanoner, eljest kunde lätt hän~ 
da att denne, då vi en dag behöfde dess hjelp, antinge~ e.1 
står att erhålla för penningar, eller ock under loppet ~f nag:a 
år blifvit ~;å förändrad, att elen i det ena krutslaget e.J förmar 
uträtta det utlofvacle arbetet, under det den i ett annat krut 
utvecklar så stor kraft att den spränger ett dess okufvade kraft 

underlägset kanonrör. 
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Försök till historisk öfverblick 
3f striderna om SYeriges sjöf'öt·svar, deras uppkomst och ut

veclding muler innevarandEl århundrade jemte 
tleraf föranledda betralitelser. 

(Forts. fr. s. 475 , 47:e :irg.) 

C. G. Lindmarks försök att uppföra ett modernt kustför- ~l.~d. af 

svar på "armens flottas" föråldrade grundvalar, försedt med 
7~~;~;; · · 

blott nåo·ra utsprång efter den aldra nyaste stilen rönte ejc· ·o. L:s 
o ' skrijc. 

från fackmännens sida något erkännande och lika litet gillan-
de mötte hans svar på frågan: "Hvad vigt och betydelse har 

. sjövapnet för vårt lands försvar ?" Misskännandet af de genom 
sjökrigsmaterielens utveckling skapade nya strategiska och 
taktiska grunderna, hvarpå det moderna kustförsvaret hvilar, 
ledde naturligt nog till underkännande af sjövapnets vigt samt 
öfverskattancle af landtförsvarets. Opinionen inom flottan, 
ehuru ej fullt enig beträffande svaret på den framstäida frå
gan, var dock alldeles tillräckligt stadgad i sitt ogillande af 

·' l 
.. den framställning som af C. G. L. lenmats såsom svar. Detta 
bör man åtminstone kunna antaga på grund clerutaf att ingen 
fackman understödde L:s åsigter, under det tvenne skarpt kri
tiserade elen nyssnämnda skriften . Denna upptogs först t ill 

. ~ranskning af redaktionen af Tidskrift i Sjöväsendet,*) hvil

. ken på ett ytterst skonsamt sätt påpekade de ur sj ömilitärisk 
synpunkt svagaste sidorna, såsom den tydliga ringaktningen 
_af flottans betydelse för handelns och sjöfartens skydd, den 
för sjövapnets bestånd och utveckling ruinerande ekonomiska 
grunden samt, framför allt, den nnuerordnade rolen som till
lägges :flottan i jemförelHe med armen . l denna senare punkt 

• j 187 3, 



BULller sig red. på en likrt klar som hållhar grund, utgående 

fi:·ån den obestridligt rildiga a.llmänna satsen, "att det år likt 

skadligt för ett vapens framtid att nppställa för små fonlrin

gar som att hafv<t a.llt.föt stora". Erkännande "omöjhghete11 

att absolut förhindra en öfvedägsen fiende att la.11LlHtiga })å 

något ställe ·af vår kust", fasthåller red., på g1;und af de stora 

svårigheter ett dylikt företag .möter, dervid att sjövapnets upp

gift bör vara att med alla tillbuds stående medel försvåra det

samum. ·vi taga oss friheten återgifva och något utveckla cle 

3:ne alternativa anfallssätt, mellan h vilka, enligt redaktionen!" 

förmenande, fienden har att välja, samt de mot:waramle ålig

ganden hvilka för hvarje särskildt fall bör tillkomma vart sjö

försvar, enär denna framsti=illning synes oss utgöra en förträfr

lig utgångspunkt för ett gnmc1ligt :--;tnclium af cle strategiska, 

oeh taktiska sidorna af sjöfönwarsfrågaJl. 

Antingen anfaller fienden på en gång me<l transportflotta 

oeh stridsfartyg till dennas betäekancle, hvilket anfallssätt i=ir 

det antagbgaste, ifall vi salma sjöförsvar eller emla,st ega ett 

skärgånlsförRvar, emedan det för fienden erbjudP-r för<lelen att 

hålla vår a1·me i oknnnighd om <len tillämnade laml~tignings

pnnkten oeh att välja denna dPr minRta motståndet t ill hmls 

såväl Rom t ill sjös, är att befara; 

eller söker fienden att med sin örlogs:flotttl oeh en mindrA 

landstigningsstyrka intränga mellan 2:ne af våra fartyg be

satta positioner eller skärgårdsområden i äi1damål att på, lämp

lig punkt af fastlanclPt fatta fast fot i afvaktan på förstärk

ningar; 
eller ock söker fiendens flotta att bemäktiga sig våra. po

sitioner och förstöra våra stridsfartyg, h vilket anfa.llRsätt är 

clet sannolikaste, ifall vi ega något sjöfönwar. 

Vid det första alternativet, det farligaste och der för för

svaret behofvet af en flotta oafvisligast f1·amställer sig, blir 

dennas åliggande att, äf\'en med stor risk, uppbjuda all makt 

till att Rkacla tra.nRport:flottan och, som. denna uppgift är af 

öf\'erväganlle. offensir natur, framträfln od' tydligt, oeh klart 
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fordringarna på snabba, Rjiidngliga och a,nfallskraftio·a fartvo· 

l 'k "l , t" L b ,Jb) 

1 -va fl.J s ·Ol'l'e än ausolnt nödviincligt för erhållandet af sist 

uämcla egenskaper. . 

Vid (1et andra alternativet, der faran är mindre öfverhän

ganc1e, alldenstund fienden på förhand tillkännagifver sin even

tuella anfallspunkt (så framt ej en blott skenattack är för 

handen, då e,uah.anc:a förhållande inträder som vid första fallet) 

och ger armen t1cl hll koncentrering i närheten af denna punkt 

blir v~r flottas uppgift att i förening med landtrupper mot~ 
sätta s1g fiendens företag, utan att likväl våga alltför mycket 

em.ot fiendens . för .strid friare stridsfartyg, på det att ej våra 

stndskrafter hll N.JÖH måtte vara för mycket försvao·ade när 

de bäst behöfvas, el. v. ;;, när hufvudtransportfiottan :nlä~de 
Som vår flotta" rol här blir lika cle(ensiv s~m offensiv så fra~:~ 
går hä.raf behofvet af starka positioner och replipunl~ter, per

manenta eller passagera, lika mycket som af i det föreo·ående 

nämda rörliga utfallsfartyg. h 

I det t redje fallet, tlå Hjövapnets uppgift blir af förÅträ

desvis de('enst'v art, gäller det att i :o;töd af väl valda positioner 

met~ clert1ll hörande materiel uppehålla fienden, hindra honom 

att mtag~ ~esRa positio~1er smnt att förstöra vår egentliga kust

fi?tta. S~lange detta ~.l l~ekat:,; fienden, skall han antagligen 

eJ vedervaga en lanclst1gnmg och flottan har då i alla händel

ser skaffat råehum för landtförsvaret att ordna sig. 

Af föregående utredning torde det klarlio·en framO'å. huru 
· n· l b e . 

vac 1gt (et vore att ge kustförsvaret en blott defensiv karak-

t~r och ~tt det i saknad af offensiv kraft, så framt ej fienden 

gJorde s1g skyldig t ill de gröf:o;t.a misstag, måste forblifva i 

overksamhet under de för försvaret mest kritiska förutsättnin

garne, då armen minst vore i stånd att afvärja en invasion. 

. Såsom afgjord motståndare till C. G. Lindmarks uppfatt- E. NQrr/pn . 

nmg om. det modern.a kustförsvaret uppträdde lyckligtvis vid falk. 

s~mma bel en v~ird1g försvarare af kustförsvaret såsom ett 

s~elf:gtändigt helgjutet Rjövapen. E. N ordenfalks "Tankar i 

SJöförsvarsfrågan" H amt "N å gr a anmärkningar rörande sjöför-
Ti./.yJ..r, i ,,.J-h. 188i) 5 
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svarsfrågan" innehålla icke allenast en dräpande kritik af det 

system som framställes i C. G. L:s skrift, utan jemväl grnnd

draO' till ett kustförsvarssystem, som bättre än det nyssnämda 

boråe kunna tillfredsställa - naturligt.vis ej dem som med 

feberaktig ifver och ömtålig ensidighet verkade för .ett allt 

omfattande och uppslukande värnpligtsarmeförslag, eJ heller 

dem af sjövapnets egne män, som ej kunnat frigöra sig från 

föreställningen att :flottan aldrig skulle komma att få någon 

högre uppgift än att vara en armens :flotta - men säkert 

hvarje svensk sjöofficer som på sitt vapen ställer hvarken för 

stora eller för små fordringar. Stucleracle i sammanhang me<l 

samtida sjömilitära produktioner synas oss N:s båda skrifter 

med heder uthärda .hvarje jemförelse med dessa ej blott i hvad 

som rörer sanna strategiska 1)rinciper och öfverlägsen sjömili

tärisk sakkunskap, utan äfven i afseende på redig och talang

full framställning, logisk skärpa samt moderation i åsigter. 

De skarpa hugg, hvilka N. riktar emot de politiska och 

ekonomiska synpunkterna i C. G. L:s skrift, tro vi oss sakl~st 

kunna förbigå, icke derföre att vi anse dem hafva förfelat s1tt 

mål utan emedan i denna del af hans kritik ogillandets bit

terhet framträder något för bjert i förhållande till genclrifvan

clets grundlighet och följdriktighet. Men seelan förf., något 

otålig och brådskande, slagit sig fi:am genom denna t~rräng 

och uppnått den position som utgör nyckeln. till ställm~gen: 

motståndarens strategiskt-taktiska system, börJar hans stnd bh 

både spännande och lärorik, dock icke så mycket genom de 

pointerade kåserierna som genom de många sanninga:na . som 

utgöra hans stridskrafter, samt på grund af elen sbckhghet 

med hvilka dessa ordnas och föras i elden; på samma gång 

N. clrifver sin motståndare nr hans position, sätter han den

samma i försvarstillstånd i enlighet mecl i vår tanke ojemför

lio't sundare och tidsenligare principer. 

o Utan tvekan angriper N. sjelfva roten till elen beklagliga 

missuppfattningen och underskattandet af ett sjövapens hety

delRe för vårt lands försvar: "en oriktig, föri\1clracl nppslmtt-
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~ing ~f skR.rgårclens betydelse ~'<åsom 8tridi"terräng för ett rör

h~'t S.JÖ:iir;;var". Ramt ett förbi;;eew1e af de natnrliga följderna 

af f1e mom s.Jiikrig.;;konsten gjorcla framstege1J, hvilka hafva 

:.ecH rlerhäu, Rt~ "vilkoren för en strid i en skärgårdsterräng 

al'O. helt och hallet, förändrade." "Idealet af ;::kärgårdskrio·

förmg, såflant det i minnet af fordna tider stundom ännu ko~

struera;::, är en barnslighet i de;::sa dagar af stora mekaniska 

~~rafte1:, och vi hafva af förfädren vid armf'ms flotta snart sagd t 

mgentmg aU lära, annat ä.n af deras höga föredömen, ihärdig

he~, raskh:t och mod." Den ofantliga kraft, som nutidens sjö

kngs~nask~ner skänkt anfallet, förmågan att genombryta och 

nnch-llm hmder samt att, röJ'a sig j emförelsevis obehindraclt uti 

eJ~ R~>:ärgårdstenäng med rlj npt vAtten, har framtvingat nöd

va.whgheten att mot anfallet sätta kraftigare hinder än små 

skärgårdsfartyg, af.«eclda att "nnder framsmygande, reträtt och 

i. bakhåil", genom "småstrider på holmarue samt diverse kits

ligheter och knep" slmda och oroa genom skärgårdens djupa 

hn~vndl.eder forcerande fiencltliga krigsfartyg. Dessa låta ej 

1~e.Jf1a ~1g genom dylika medel ntan genom i deras väg befint

hgt., p1~ förh.and anorclnadt, segt och energisid motstånd, för 

h vars ofvervmnancle TIAnelen nödga R offra antingen sina kra.f

ter, folk och materiel, eller sin t id. F ör den ?'örlir;a sjöstride
11 

har Rkärgården ",;in största vigt i att vara en tillfiyktsterräno· 

undan en fie11de", men för det fasta positionsförsvat·ct är de~ 

af "otantlig Yigt.". I r1etta afseende hafva vi den stora fCir

d: len framför anl1ra länder, som ofta "måste lägga linier af 

hmcler snart sa.gll t i öppna sjön och bygga. fästen på ref eller 

gnmclklaekar", att vi "i de flesta fall knnna placera äfven 

starka ba.t.terier i passagera verk på öar och skär eller-hafva 

flytande la...-ett.er i Jngnt vatten oeh sålunda af föo·a dyrbar 

konstruktion samt att lätt finna :c;kydd för antändn~gsstatio
ner, väl belägna för den i"~ Yigtiga samverkan med batteri

erna." 

. Sedan N. brutit stafven öfver C. G. L:s rörliga positions-

{skärgårds-)ftirsvar oeh gnerillakrig i yttre skärgården, h vilka 
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blott skulle kunna tillskynila en mäktig fiende "små obehag", 
dem fackmän, så vidt de ej pruta mecl sitt n'lål och betrakta 
sin sak mecl missmod, knap11ast kunna anse värda någon U))p
offring, öfvergår han från neclrifvande till uppbyggande af 
"någonting annat att sätta i stället." Denna plan, angifven 
i begge ifrågavarande skrifterna, hvilar på strategiska förut
sättningar, lJå en mmlern, af nnticlens sjökrigsmateriel, sk~t11a<l 
sjötaktik samt har till mål skydd (ö1· egna stdincler, äfven der 
clessa ej äro betäckta utaf skärgård, naturligtvis ej ett absolut 
skyeld mot en fienc1tlig invasion, men likväl ett så kraftigt 
hinder deremot som kan åstaclkommas genom riktig arbets
metod, goda verktyg och till stor färc1ighet uppdrifna arbetare. 
Kustförsvarssystemet, det fullstämligaste som kanske varit i 

tryck hos oss framstälclt, innefattar: 
l: o) Ett lokalt positionsförsvar "medelst minlinier med 

tillhörande förskansningar af half}1asssagera verk och tillfäl
liga, eller clå så ounclgängligt befirmes, permanenta försänk
ningar m. m. i förening med mindre minbåtar och flytande 

och flyttbar, men ej navigabel, materiel." 
2:o) "Ett lämpligt antal välbelägna utkiksstationer i skär-

gårclen, hvilka, stående i förbinclelse med landets telegrafnät 
och hvarandra, böra mottaga meddelamlen från och fortskaffa 
elylika till kryssarne, rapportera egna iakttagelser af vigt samt 

tilläfventyrs utiliseras för handeln i freclsticl." 
3:o) "Ett rörligt sjöförsvar af ett obestämclt antal, sjelf-

stäncligt agerande, snabba och för öfrigt i offensiven starlm 
stridsfartyg, att företräclesvis operera utom skärgården, men 

med stöd af der befintliga re pli punkter." 
Sådana äro, i korthet framstälda, grunddragen till N:s sjö-

försvarssystem. Man torcle finna, att det egentligen är genom 
den 3:e 

11
unkten som förf. fylt elen lucka, som förefunnits uti 

dittills angifna lmstförsvarssystem. Detta synes ock vara en 
naturlig konseqvens, då man u11pstält de fordringar att vår 
flotta skall vara bereclcl till försvar, ej blott af vissa bestämda 
clelar af kusterna, utan af hvilken del :-;om kan bäst behöfva 
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des:" skydcl. "Om - :->äger N. - vi öfvergifva. hafvet så skall 
~~afvet. öfvergifva oss. J a, det tyekes gifvet, att om vi alldeles 
ofvergrfva elen yttersta terrängen för vårt fo'' r·svar· vao r· o" -t ... .. , . · , ,, S eTSJO-

graf, skulle elensamma bhfva fienden en lätt väg, 11å hvilken 
han, n~ed hvacl. farkoster som hel~:~t i hast samlade, kunde nal
kas vara kuster med invasionsarme och förråder samt utan 
motstå:'lcl verkställa en landstigning på någon obevalmd punkt." 
Och vrdare: "Ett lokalt kustförsvar och ett rörligt sjöförsvar 
s~lPl)leera hvarancl.ra i våra förhållanden såsom en ren nödvän
clrghet. Att söka afgöra hvilket som är det vio'tigaste är få
fängt .. Det fasht kustförsvaret kan liknas vid e: vidt ut~:~träckt 
operatiOnsbas oeh det rörliga sjöförsvaret vid elen framför och 
med stöd cl.eraf opererande kåren. Båda äro till för hvar
anclras gagn och hela systemets styrka." 

Läsaren torde lägga märke tiil att dessa ideer nära öfver
ensstämma med cler11 "1. ' rr"cl fl · t'll.c"ll · 1 .. .. ~ ' ' . .era ,1 1a en 1 c enna uppsats sökt 
forf~kta. Fasthåller man de olika, af tidskriftens redaktion 
angrf~m och här nyligen medcl.elacle, förutsättningarne för ett 
fienthgt anfall öfver sjön mot våra kuster och pröfvar man 
hurn N:s sjöförsvarssystem för hvarje särskilclt fall kan komm~ 
att motsvara ändamålet, så tro vi att de fleste faekmän skola 
erkän:1a att tlet verkligen förtjenar namnet af ett helt full
stänclrgt och utförbart system, äfven om man nödo·as O'Ö~a be-
f'ogcL l .. l . b b 
- <- .c c e .anmar (nmgar mot en och annan närmare gifven cl.e-
t~l.]besta:11melse, mot ett och annat, mindre väl valdt och möj
hgen 1mssledande uttryck såsom t ' ex att el t ... ·l' · · .. f .. 

, •• , , _ . ' · • " • c . e ror rga SJO or-
~:~v~Ict s~ulle komma att ":opela en Alabamas liknande rol 
h~rlket mnebi1r ett alltför isoleradt uppträdande och en bris~ 
pa sambana mellan de sjögående striClsfartygen samt mellan 
dessa och cl.era,; re1Jlipnnkter - till hvilken rol att dö f " 
åtsl~illiga. ~:~tällen fälcla, uttalanden, tl.et kna{Jpast k:: ~af~: 
V<tnt .förh åsigt att inskränka dessa f'tricl.sfartyg. Utom detta 
t:o Vl c:ss ock böm anmärka, att N . ej nog framhållit den rör-
hga stnclsmaterielens förmåga att kunna lli-Jc1er'st"l. ·t· f:" . . . " <: " . or Ja posr wns-
o~::;varet, tla allvc:J,nmm :->tncl om en l)()"ition uppstår. Lika 
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väl som Llet rörliga försvaret bör kunna räkna, på skyeld af 

det lokala, i hänclel:,;e af retr~itt , synes oss oek det senare 

hafva behof af det föras bist?tml, då det nijc1gas öfverge en 

position och retirera till en anna11. ]!.,ör vår Llel hålla vi myc

ket på J etta ömsesiLliga bistånd och clmma samverkan, emeLlan 

man ju::;t derigenom slipper if):åu den af flera skäl betänkliga 

oläo·enheten hvilken förf. c-;karllt oeh träffande framhållit, att 
b ' 

underhålla en särskilLl, rörlig ocl1 följak tligen dyrbar , materiel 

för skärgårdarnes effektiva försvar. 

I frågan om hvilka egenskaper man bör fonlra af fartyg 

aftieclLla för positionc-;strid samt al fartyg ::;om haf\ra till ämla

mål rörlig strid i öppnare vatten necllägger N. åtskilliga rlitt 

beaktansvänla ::;atser. Med ::;tö(l af regeln: "uppoffra aldrig 

an fallets styrka (ör f örsva rets," s~itter han blawl egeu::;kaperua 

ho::; de senare fart oeh manöverfärclighet i friim::;ta rummet, 

emedan öfverläg::;enhet härutinnan "icke allenast utgör ett högst 

väsentligt vilkor för möjligheten att få strida eller att fa unel

vika strid, utan ock meclförer under de flesta omständigheter 

öfverlägsenhet i sjelfva striden och t;jelfbestämmelserätt å Yi.l

koren derför", samt i andra rummet ö frige otf(msi va krafter. 

Ehuru han anser det för t idigt "att kasta allt pan::;ar öfver

bord" , tror han att pansaret måste '' i princip uppoffras /ör de 

an(allskra(ter som representera l!Jnyde1·, i (all dessa derigenom 

kunna erhålla något kra(ttilfskott af" betydenhet." 

:B'ör Lien flytande po::;itionsmaterielen tyel~es K . atnö.i<t ,;ig 

med flytande lavetter för kraftiga kanmwr: h vilka i allmä.nhet 

ej behöfva ega sj e.lf'3tändig rörebek raft, ::;amt minbcltar. Vi 

:,;påra häruti en alldele:::; riktig oeh befogad kompromis:::; mellan 

militäriska oeh ekonomi::;ka konsiderationer, nämligen afsigtligt 

uppoffranue af alla ej för ämlama1et ab:::;olut erfmderliga egen

:,;kaper för rnöjligheteu att erhålla en t illräckligt talrik poi:ii

tion:mHtteriel ej allenast för Stockholms uhm ock för anLlm 

skä,rgardsområden ller :,;trategien fmdrar po!'it iousför,;var, uktn 

att behöfva åsido::;ätta det rörlig~t kustför:::;varets kraf på ända

målsenliga fartyg. :l\Ian torde böra efter::;tr~ifv<l en klok, prak-
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tisk medel väg mellan frågan om en enhetstyp och den om 

m ånga spccialtypet· för kustflottans stridsfartyg; denna meclel

,väg s!ne::; oss .l~ttast ~unnen, ifall man ej förlorar ur t::~igte å 

ena siclan positwns::;tnclens och den rörliga sjöstrielens olika 

naturer samt å andra sidan behofvet af samverkan mellan 

ku::;tförsvarets tvenne hufvuclclelar. P å denna väg kommer 

man till de naturligaste gränserna för såväl dimensioner som 

nödvändiga striclsegenskaper. 

N: t::~ sympatier för båtsmansinstitutionen manar honom att 

fälla ett godt ord för denna af C. G. L. utdömda personal. 

Hans ~beropancle af "de 17 fartyg::;cheferna" och af "sjöoffi

cerare 1 allmänhet", h vilka "tyckas _enigt och villigt medgifva, 

att båtsmännen hafva ganska stor kapacitet för utbildning till 

c:ugligt om än ej utmärkt örlogsmanskap", är väl ej så allvar· 

hgt menadt, ty angående dylika yttranden anmärker N. , då 

han förut talat om officerares afgifna omdöme om pansar· 

båtames brukbarhet, att ett fartyg "är , liksom ett barn, alltid 

kärt, äfven om det skulle lemna åtskilligt öfrigt att önska och 

det är motbjudande att tala illa derom "; månne ej samma, 

slag::; känsht gör sig gällande hos N. gent emot "hedersmän

nen" på "örlogscläcken"r 

Mindre tvetydigt och mera oförbehåll::mmt uttalar sig förf. 

mot försöket att grumla ett sjöförsvarssystem på ekonomiska 

ouh följaktligen föränderliga grunder i stället för på militäri

::;lm ::;amt att bestämma personalen efter det antal som med för 

tillfället befintligt exercisanslag kan öfvas. Om det senare 

heter det: "Antingen nu krigs- eller fredsfot af::;es, ::;å är den 

tjenst ::>om ::;kall utföras den enda säkra grundval, på hvilken 

per::;onalens antal, uppfostran, hela utseende, j a, ::;j elfva unifor

men, måste bero." Skillnaden mellan tjen st och ö(ning angif

ve::; i fG1jande ganska beteelmande ord: "Tjensten, den höga 

och all varliga, h var::; min:,; ta fordringar hafva befallande an

~pråk att blifva nppfyllla, hvilar på lagen och har sin grund 

l nullvämlighet. Ofningen, lleremot, hvilar på godtycket och 

hft,r sin grund i det för tillfället iindft,nJ,ålsenliga. Skillnaden 
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är stoL om den ock ej alltiLl varit beak tad. Ödog::;tjensten 

fordrar att ett krigsfartyg till alla sina clelar skall ::;ättas i 

fullt tjemMärdigt :-;kick och hvarje anordning, de som rtn·a 

bemanningen och de<:is sanunansättning ej unda.ntagne, måste 

pröfvas på denna klippa. Öfningen for(lrar deremot ej något 

h elt, blott färdighet i en eller annan till tj ensten höramle del, 

och mangen anordning, som e.i skulle bestå profvet inför tj en

sten::: ögon, kan för öfi:1ingsti1.get vara fullt uujaktig. " Och pä 

ett annat ställe : "Förnöjt-mmhet med korta angenäma fMder 

uneler sommarmånaderna, der öfning i en eller annan del tlyk

tigt inhemtas oeh der ekonomiska anordningar helt naturligt 

lätt antaga en karakter ~om bär vittne om afmönshing::;dagen:-; 

närhet och den l)er,ouliga ambitionen att till lless hänb ut, 

hörer till ett går-an-ideal af örlogstjen,ten, som, y tligheten 

må gifva det h vad mask af belåtenhet som helst , dock är ihä

ligt och olycksbringande --- -- - Tjen,tgöring på främmande 

haf och å fartyg, dugliga till något krigsändamål, är sålunda. 

en nödvändighet för var aktiva sj öförsvarspersonal, om deu 

skall kunna släppa landfitstena oeh, lik den för::;igkomne, ga 

säkert för sig sjelf." 
(Fort::;.) 
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';Om svenska flytande sjömärken." 

. ~w.leJ· d: lllHL rnbrik för.ekommo i t.idskriftcns U:te hiifto 

för furlidet a r ett 1 K o1t<>·1' 01·loo· · · "ll 1 
. . . o . o"llli:l llll<.1.H<L . " m pet tlelt (j F co-

~runn .188-± hållet antlirantle :-;amt Llcraf fömnletlLla furhaucl

lmg<W 111om ~iLllskapet . 

. }~uiLr senare ~Lu Lletta anfum utle höll:; och yttra,uclet Mver 

tlen .h:a nv,;htlltla. torslag npp,atte~' , kougl. lots::;tyrelsen utfM(lat 

oel~ 1 ·' UmlenM tel::<e1· för :::jGfarande" u:o L:J lleu ~~ A.pril 1&34. 

bel--antg,Jurt. eu kungörelse augåell!le o·ällall<le "1'1lllc]e1· f'• · . f'·· . . 
J 1 . . . · . . b · · b · · • Ul dl -

,eC e1s utpnek~nug VlLl Lle ::;veusk~t kusternct oeh derio·enom 

blau1l . annat . ±i.irklarat, att Lle föresb·ifter angående farleders 

utm::H·~mmle 1 ~ven~-;kt farvatt.en , ::>om innehöllos i den under 

den l o Feb~·u~n 188.1 npphäfda nådiga förordningen ano'åerHle 

lots- oeh fyrmriLt tnmgeu i riket af den 9 J 11· 1869 b ? . 

11 ·· l , · l l ~ , f:i cLSOlll 

a 1:1~n rege fortfaranlie iakttaga~;, ::;å har redaktionen af tid-

sknften härmec~ velat påpeka den iLnclmc1e ::;tMlning llennct del 

af aflumcllade frågan fått genom närncla Jmngurelse. 

R edaktion en. 
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Handelsmaritima underrättelser. 

(Utdrag ur kommlsrapporter m . m.) 

Spanien. 

Den 11ya ::<p<tn:oka, tnllförorclniugen :oyne:o hafva bringat rätt 

betydlig lättnad ät Spimien:o lmndel och sjöf~ut, och ehuru de 

HY <t be:otämmebenm ämm i fiera häu:,;eenden skilja ::::ig från de 

principer; ;.;om hos oo::o äro gällande, :oå far man ju dervid taga 

i betraktamle ~paniens egendomliga förhållrtmlen och Vctnor. 

D e inföl'da r eformerna kunna v~tl i intet af~eemle kalla,.; ge

Homgripawle, men ä andra siclan är tlet ingen del af llen g<tmhL 

t ullförordningen, :oom bhfvit oberönl. 
:B~ölj amle väsentliga 1mnkter, som kunna hafva direkt in

tre:o:oe för Sverige,.; och Norges handel och ::::jöfart, påpekas: 

D eu :okylclighet, som fartyg:,;kaptener förut haft att vill 

ankomt:lten till ,.;panskt farvatten uneler alla förhållanden vara 

för:,;eclda med manife:,;t, vic;eraclt af S}1ansk kon:oul, finnes nn

mera ieke i följande två fall , nemligen : l:o) om fartyget är i 

balla:;t, 2:o) om Ittsten uteslutande be,.; tår af varor, h var,.; in

förselafgifler icke öfver:otiga 50 pes. fr!l· 1000 kg. Sålunda äro 

manifesterna fijr fartyg :,;om komma till Sp<mien ntell last af 

"tl·ävaror i allmänhet" . hvars tnlbat,.: är 2 pe:-: . pr 100 kg, fri

tagna från kon,.;ubvi:,;~;ring, uwler ll et sådan fortfaram1e for

dms, då la:oten i ~in h elhet eller till nagon (lel be~tår af "ar

bet<tc1t trä" eller ":-;al taLl oc;h torkad :fi,.;k". 
Angbåtsk<1.lltener, som anlöpa c;vanska hamnar enelast för 

att intaget last eller pas~agerare, behöfva icke h eller sär::;kildt 

manifest, men r leras la:-;tli::;ta od1 alla kono,.;sementer sko hL va.m 

Yiseracle och nnmrerade af S))ansk konsul. 
En, som 1let kanske vill :o:ynas oväsentlig, men gam:ika 

vigtig förär~llring är att, så fnunt, icke SlJ<tnsk konsul finnes 

på af:okeppuing:-;orteu, viseringeu ma göm~ antingen aJ Lless 

.tu~llmmmare eller ~tällets auktoritet eller också af eu vän

;kaplig nation::; konsul p~t platc;en. Det si::;ta af de~:::;a t.l'e al-

. ternatif fanns ieke i 1len ~tlclre föronluingeu, men i följd af aU 

s~clant gähle för :;umlhet:opass föranleddes skepp:,;kaptener ofta 

.att låtet viseringen af manifest eller la:,;tlista göras af ±i:äm

mawle kou~ul oeh blefvo af L1enna 01':-;ak vid ankom,.;teu till 
· ·pansk hamn böthtlda. 

I J e förteckningar öfver proviant oeh skeppsförnödeuheLel'. 

som skola n.fiemna:-;, kunna upptaga:,; l[mgt. flera. artiklar än :o:on~ 
efter den äldre tnllföronlningen var tillåtet.. :B\trtygskaptener 

äro genom denna fiirbättring befriade från de vau:,;ldigheter, 

·som sistnämnda furonlning:,; 1-ltränga föreskrifter så ofta be
redde dem. 

. , I art. 4U finne,: en Lestämmebe om att, :,;aframt tull \' ~isen

;1et önskar göm visitatiou i ett ±i:ämmande lands f~irtyg, ,;kall 
landets konsul numoLla::; att dervid närvara,. 

l. Föreskrifterna om h vad :oom bör iak ttao·a:o då ett fi:ll't)··o· b . b 

skall anlöpa fl era :opauska hamnar, äro :oåvilla förenklade att, 

antalet kopier af lmfvmlmanife::;tet odt de partiella uutJttfe

sterna som ,;kolet <tflemua,; ~tr förmiutlkaclt. 

J, Den föna be~W.nunelsen om en minimeclrägtighet p a far

tyg, fi)r att, uneler sin v~tg till auuat laurl, få los:oa en tlel af 

lasten i span:ok h<Lmn, är npph~&l; dock fordrac; hä(Laneft.er 

100 tous c1rägtighet ::;iifmmt fartygets la:ot Lleh·i::; bestcil' af ty

ger, kolouia l varor ellm tuLak. 

R eglerna för varors omla::;tning i a.utlm fartyg hafva myc
. ket fClrenklats. 

Ku;.;tfarteu i\.r genom den Hya föronluiugeu fijrbehiillnu 

filget lands Hagg. Prämmande uations fartyg kunna L1oek fort 

faram1e, t'Om htttills, i "eabottctge" befordra resandes effekter, 

bygguad .~timmer. h v(1ranlisk kalk. o·öLlniiw~~tmueu o•·l1 L' I)'l· J·1s1~ 
1 01 ' b t) ...... •:1 ( . ·~ \._ 

:stenkol. 

De tlelar af t'öronlniuge11 , ::;om röra lut Yeri, iulöpam1e 

· . P.ödh~Lmu och :otram1uing, 4ro i hufvud,.;~JJr ofi)ränclracle·. 
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St,raffuestämmeberna hafva i elen nya förordningen under
g<1tt betydliga förändringar; först (ler i, a, t t :le . böter, son~ åläg
gas fiir min(1re förseelser eller formfel, nn J sm helhet tillfalla 
statska:,;san, i ~tället för att de hittills delats emellan denna 
och tnllbevr"kningen; dernäst cleruti, att öfverträdelserna do mas 
af en ".innta arbitral", som är sammautiatt af tre t:1llembet:>
män och två köJnnän, af hvilka semtrc elen ene välJes af elen 
ankLagade, o c h :-;lutligen deruti, att nätitan alla bötesb~lo}l}J~~l 
äro . neclsatta till hälften ; de så ofta förekommande boter for 
formfel vid mani.fe;,;t äro :,;ålnncla nedsatta, frän 1000 till500 }lei:l. 

U o rea. 

Koren. Ö]1]mades för enro1Jecrna uneler 1S83. l början af 
{Lret bijrjade organisationen af tullverket i de s. k. traktat
hanman~a, nemligen Chenmlpo (Ienchmml, \Vönsan (Gensan) 
oc:h Pmmn CE'nsan), till hvilka äfven ],;:omma stäcle.rna Hany
mw oc;h Yanghwachiu. Först från och ncecl1 Se}Jtember ord
na.Jes (loek talladministrationen fullstämligt efter samma grun
der som elen i Kina nu antagnn., d. v. s. med europeiska che
fer och UJ!llsyningsmän, uneler hvilka kinesiske, koreansk~ o_eh 
japanske unelerordnade fungera. l början möt~e st_ora svang
heter. J apa.nermt hade nemligen seelan lång bel t1llbaka ratt 
att tullfritt införa si.m1 proclukter till Korea, oeh det enda 

l ,, ll ,, ' ·" ('-00 gängse mvntet i lamlet var s. k. "cas l" e . er · sapequ ec; o 
på en cl~llar ) , på h vilket mm1 vicl ntvexlin~ . förlorade 4~ ,a, 
50 o/ u· ~edan emellerttll _japanska regeringen 1 November 1883 
ingått på elen nya koreanska tulltariffen, ooh några må~a:te:· 
dm·efter all<1 aJgifter till tull verket lllifvit beshtmcl~" att 1 sllf
ver 1tlolla.1·:-; ') erlitggas, bör.iacle sakerna gestalt~t sig bättre och 
llen .af den nva. fijrvaltni.ngen llåräknacle vinst :,;i\, småningom 
förverkliga,_; . "Tnllintraderna äro i stigamle o uh c-;a:ntli~a 1mm
mtrna haf\a om några få mi'Lna.cler till stat.::ka,:c-;n.n ater mbetalt. 

lonnmcle fiirskott. 
För r:ärv<tntmle är hamleln ute:o:lutmul e .iaptmsk ouh kinc-

::oisk. -~~l).l'Ollebka ln1s i ~hanghai hafnt clock reclfl,l1. inkö11t be-
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tydliga jordarealer, förnämlig;t:-;t i Chemnlpo (lenchuan), Ko
reas största hamn (belägen en dagsresa från Imfvnclstaclen 
:?,:anyang (Seonll, och så snart lättare förbimlelse1·, isynned 1e.t 
:ttlera reguliera, äro att påräkna, tonle utbyte nwd enropei:-ll-;a 

· v,aror äfven taga sin början. . 
Den koreanska styrelsens bemödanden gå nt på att i silke, 

tqbak, hudar oeh trä finna lämpliga exportartiklar, äfvensom 
t;ttt låta af sakkunnige män unelersöka i lall(let befintliga gruf
vor, hvilka anses innehålla, förutom stenkol och koppar, äfven 

,~ågot bly, silfver och måhända guld. :M:an har äfven bö1:jat 
anlägga en glasfabrik, seelan åtskilliga fördelar af regeringen 
nwclgifvits, såsom fri tillgång på bränslP, fri gmnd, 1110110pol 
under 10 år o. s . v. 

Den första traktat som afslutats iir med England elen 28 
April 1884. Den är i det hela lika lydande mecl cle senaste 
med Kina afslutacle, utom att rättighet till anläggning af fa
b~iker äfven meclgifvits samt rätt att köpa och besitta fast 
egendom inom 10 koreanska li (3 li = l eng mil) utom de 
s. k. Foreign settlements. Italien underhancHar för närva
rande om traktat, äfversom Ryssland och Tysldancl likaledes 
sänclt respektiva ombud till clet nya landet fiir att uppgöra 
förslag till handelstraktat. 

Postförbindelserna, som hittills varit mycket svara, börja 
nu att ordnas. Koreanska regeringen har inrättat ett general
postverk , som skall utvexla post med alla japanska postanstal
ter samt med elen engelska i Hongkong. Med Shanghai är 
ännu ingen direkt postförbindelse ordnad, men då inom kort 
regnliera ångfartygskommunikationer mellan Chemnlpo (Ien
chuan) och denna. hamn äro att emotse, torde ilfven en väl be
hö:fl.ig ändring af po::;ten deraf hlifva rlen niinnaste följden. 

I allmänhet är Korea -- och sänleles i jmnförelse med 
Kina - ett fat.tigt land och emopePrna synas endaRt med 
största varsamhet börja att öppna förbindelser med denn öpp
nade hamnarna. 
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Kommunikationerna mellan dA iippnaflfl hamnarna. och de.t. 
ir1re af landet ~i.ro h ögst bristfä.l1igfl, och rPgeringt~n hi.rer clPr
fiir så snart tillgångarue sådant medgifva, d. \'. s. i elen mån 
tnllintrarln na. >:tiga, vara bet~inkt 11å att anlägga farbara vHgar 
för att bereda af b e1JOfvet l' å,kallacle lätt.narlRr för så vii] (len 
inlänclsk a. som elen ntlänclska h andeln. 

Klimatet synes vata gorlt., om ock l1 ettrm m1eler sommar-
månaderna ä.r t.emligen s1zar11. Viut.rarne ä.r o st.ränga med b e
tydliga snömassor, hvilket dock ej hindrar den förtita hanmen: 
Oh em nlpo, a t.t h ela året vara tillgänglig för fl lla slags fartyg. 
D mma. hamn behöfver att i väsentlig mån förbättras, då fnr
tygen rinnn måste ankra temligen långt fran kusten och f(_i r 
bindelserna mNl fastlandet ej äro onlent.hgt organiserarle. 

Man är Hfven l eclPs betänkt l)å att anlägga fyrar t ill s,ii\
fara.n cles vägledning, men dessa förbättringar b1ifva natmligt
vis endast v erkstäVb när öfversk otten af tnHme<.llen bhha 
t illräckliga att be:;:trida dermed förenafle ej obetyrlligr1 kost
n<Jder eller y>å samma sätt s0m. man t.illvH.ga.gåt.t i Kinn nw1er 

de senn t>te tjngo åren. 
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