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Utdrag ur äldre bestämmelser 
angående allmänna beväringsmanskapet, jemte några ord om nu
varande värnpligtsförhållanden, särskildt med afseende på de 

flottan inskrifne värnpligtige. 

(Anfi)rantlc i Kong!. ÖrlogRnwnnasiillsknpet af kom.-bpten lf. B. J,ill iehi)ök.) 

Genom kongl. kungörelsen af elen 27 Oktober 1812 inrät
tades "Allmänna Beväringsmanskapet" i stället för det förnt 
varande "Förstärlmingsmanskapet". Deruti stadgades bland 
annat: att h varje svensk man skall till rikets försvar ingå i 
allmänna beväringen. 

Denna skyldighet vidtog med fylda tjugo år och fortfor 
till fylda tjugofem år. Undantagne voro, förutom lytte och 
sjuke, lotsar och lotslärlingar, postförare samt embets- och 
tjenstemän. Skulle ömmande omständigheter sig förete i an
seende till sådane personer, som till krigstjenst böra utskrifvas, 
ville K ongl. Maj:t uti hvarje särskildt fall nådigt beslut der
om taga; dock skulle ingen befrielse beviljas den utskrifnings
skyldige, som egde förmögenhet att annan i sitt ställe lega. 

Den som till utskrifning förbunden var, egde rättighet att 
i sitt ställe sätta annan duglig karl. Såclan ersättningskarl 
fick likväl icke tagas bland de medborgare, som befunno sig 
inom de för allmänna beväringen bestämda åldrar. 

Då beväringsmanskapet till verklig tjenstgöring uppbåda
des, skulle detsamma med erforderlig beklädnad, beväring och 
annan utrustning förses, samt såväl under sådan tjenstgöring, 
som då det till öfnings vinnande blifvit sammandraget, dess 
underhåll besörjas, i likhet med hvad den öfriga armen be
stods. 

'lidskr. 1' Sjör. 1888. 20 
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Beväringsmanskapet skulle antingen införlifvas med in

delta armen eller med båtsmanshållet, ell er ock utgöra sär

skilda kårer uneler särskild t befäl; dock ville Kongl. Maj:t i 

rle orter, der båtsmanshåll är incleldt eller roterad t, och man 

Nkap har lust att hellre tjena vid landtarmen, än till sjös, 

söka uppfylla deras önskan, så vidt omständigheterna metl

gåfvo. P å samrna sätt skulle förhållas, i anseende till sjö

stH.ten, i de trakter der endast kavalleri eller infanteri vore 

indeldt. 
Den på Gotland upprättade "Allmänna Beväringen" skulle 

i dess dåvarande skick fortfara . 

P å Kongl. Maj:ts befallning utfärdade Förvaltningen af 

sjöärendena den 12 September 1825 reglemente angående ord

ningen för beklädnadens utlemnande m. m. till sjöbevärings

manskap; deruti föreskrefs, att beväringsmanskapet skall, sellan 

det är uppfordradt, indelas i kompanier af 200 man hvardera, 

och att hvarje läns manskap, så vidt det sig göra låter, skulle 

blifva för sig uti kompanier sammanslaget. De till Carlskrona 

hörande kompanier skulle benämnas Carlskl·ona 1:sta: 2:dra 

och 3:dje sjöbeväringskompani samt vidare efter nummer

ordning; de till Stockholms eskader likaledes Stockholms 1:sta, 

2:clra och 3:dje sjöbeväringskompani; att h varje sjöbevärings

karl skulle bestås beklädnadsper::;edlar af kronan lika med or

dinarie båtsmän, efter hvacl uti kongl. kungörelsen af den lO 

September 1816 är stadgadt, nemligen : en tröja, en väst med 

ärmar och ett. par långbyxor, alla af blått vallmar; en hals

duk af mörk lärft, en hatt, ett par läderskor, två par ull

strumpor och två skjortor samt dessutom ett par långbyxor 

af buldan. Förbrukningstiden för beldädnaden var bestämd 

till ett år. Vid ankomsten till ::;tationen skulle karlen jetm'äl 

erhålla utredningspersedlar, såsom kapp::;äck, kapprock, täcke 

och hängmatta ur förrådet. 

Såsom betecknande för tidens bruk, må n~i.mnas att tröjan 

skulle vara förse:lcl med ståndkrage, fyra tnm hög1 och kapp

rocken med en sådan, fem tum hög. 
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När sjöbeväringsmanskapet under fredlig tid till öfninO' 

vid flottans station inkallades, skulle med dess beklädnad och 

underhåll förhållas efter hvad derom särskildt kom att stadgas. 

Intill 1849 förefans ingen skilnad beträffande skyldigheten 

för landtmän*) och sjömän att till rikets försvar ingå i all

männa beväringen, men genom kongl. kungörelsen den 13 

Februari sistnämnda år förordnades bland annat härutinnan 

vissa ändringar och tillägg, såsom: 

att allt det till rikets handelsflotta hörande sjöfolk, som 

vid utbro tt af krig är å sjömanshusen inskrifvet, skall, mot 

frikallelse från all vapenöfning under fredstid, vara skyldigt 

att i krigstid tjenstgöra vid kongl. flottan från tjugo till fylda 

tretio år, hvilken utsträckning i beväringspligten likväl icke 

skulle tillämpas hvarken på det manskap, som efter krigets 

utbrott förhyrdes, eller på sjökaptener och styrmän, ej heller 

på maskinister å ångfartyg, tillhörande enskilda personer eller 

bolag; 

att vissa områden skulle lemna beväringsmanskap för flot

tans behof, nemligen: Blekinge län, vV esternortlands län, med 

undantag af ~jellsocknarne, Öland, Södra Möre fögderi af Kal

mar län samt de omedelbart till hafvet gränsande eller i skär

gård belägna socknarna i så väl återstående delen af sist

nämnda län, som öfriga kustlän, undantagandes N arrbottens 

och vV esterbottens; äfvensom alla städer vid hafvet, med un

dcmtag af Stockholm, Göteborg, Umeå, Luleå, Piteå och Ha

paranda; allt på sätt en kungörelsen bifogad förteckning när

mare utvisade; 

att armens beväringsområden skulle upptaga alla de de

lar af riket, som icke, enligt hvad härofvan · är nämndt, till

kom att lemna sjöbeväringsmanskap; dock att äfven inom 

armens områden boende sjökaptener, styrmän och maskinister 

af handelsflottan skulle tillhöra sjöbeväringen; 

att vid slutet af det år, hvari den före:okrifna. åldern af 

' ) iVIe<l landtmiln mena s !Jilr alla :Som ieke iirn sji"11ni~n . 
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dels 25 och dels 30 år uppnåddes, skulle skyldigheten att i 

allmänna beväringen deltaga upphöra; . 
att då beväringsmanskapet till vapenöfning eller t.]enst-

v-örinO' uppbådades skulle detsamma af kronan med erforderlig 
beklädnad, beväring eller annan utrustning förses, samt jemväl 
el ess underhåll besörjas, enligt gällande författningar; 

att beväringsmanskapet af handelsflottan, hvilket, på sätt 
kungörelsen föreskrifver, vore förlängd beväringspligt under
kastadt, skulle under tjenstgöringstiden af kronan erhålla den 

månadshyra, som i inrollering::;orten var gångbar. . 
Den anbefalda utsträckningen i beväringspligten för man

skap vid handelsflottan torde vid tjenstgöring hafva blifvit af 
föga olägenhet för detsamma, ty förutom bestämmelsen att 
ifrågavarande manskap under tjenstgöring skulle erhålla gång
bar månadshyra, egde det rättighet att lega annan karl till 

beväringspligtens fullgörande. . · 
Af föregående framgår, att 1812 icke fi_\resknfves något 

om sjöbeväringsmanskapets förseende med beklädnal~ under 
vapenöfningstiden, under det att 1825 det blott bestämdes att 
härmed skulle förhållas efter hvad derom särskildt stadgas, 
hvaremot 1849 förordnades, att till vapenöfning uppbådadt be
väringsmanskap skall · af kronan med :erforderlig beklädnad 

förses. · · 
Genom kongl. kungörelsen den 17 Februari 1858 skedde 

ändring derutinnan att ersättningskarl icke kunde tagas äldre 
än 34 år: i stället för förut 37 år; dock fick han tagas emellan 
34 och 37 år, i stället för förut intill 40 år, så framt han förut 

varit i kl'igstjenst. 
Ofvannämncla · kongl. kungörelser angående inrättningen 

och utskrifningssättet af allmänna beväringsmanskapet, jemte 
tillägg och ändringar, upphäfdes visserligen genom kongl. 
kungörelsen angående allmänna beväringen af den 13 N ovem
ber 1860, men· då förut gällande bestämmelser för allmänna 
beviiringsmanskapet hufvuclsakligen bibehöllos, må h.iir blott 
redogöras för några af de tillkomna vigtigare förändnngarna. 
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Sålunda stadgades då: 
H varje svensk man skulle vara skyldig att deltaga i all

männa beväringen från och med året näst efter det då han fylt ' . 
tjugo år, till och med det år, då han uppnår tjugofem års ålder 

Allt det till rikets handelsflotta hörande sjöfolk, som vor~ 
å sjömanshusen . inskrifvet, således ock sjökaptener, styrmän 
och maskinister, skulle, emot det att de voro befriade från 
all vapenöfni:eg eller tjenstskylclighet med beväringsmanskapet 
i fredstid samt i öfrigt med åtnjutande af nedannänmcla för
måner, vara pligtige att uneler krig tjenstgöra å kongl. flottan 
från och med året näst efter tylcla tjugo år till och med det 
år, då trettiofem års ålder uppnås; dock vore elen härifrån fri' 
som före inträdet i sjömansyrket fullgjort sin värnepligt. 

Förmånerna voro: 
att sjökaptener och styrmän af handelsflottan samt ma

skinister å ångfartyg, hvilka uneler krigstid såsom beväring 
tjenstgjorde Yicl kongl. flottan, skulle der användas, de förre 
såsom befäl eller underbefäl och maskinisterne i maskinist
befattning eller, om de dertill ansågos lämplige, såsom maski
nistofficerare; 

att det sjöfolk af handelsflottan, som var förlängd bevä
ringspligt underkastadt, skulle under tjenstgöring af kronan 
erhålla underhåll och, med undantag af beklädnaden, äfven 
nödig utredning samt derjemte den månadshyra, som i inrol
leringsorten var gångbar; 

att beväringsskyldige sjökaptener och styrmän af handels
flottan, h vilka uneler krigstid såsom befäl eller underbefäl i 
flottan användas, äfvensom till maskinistofficerare befordrade 
maskinister skulle under tjenstgöringstiden erhålla lön och 
dagtraktamente, i likhet med deras vederlikar å flottans ordi
narie stat, samt dessutom, till anskaffande af uniformspersedlar 
m. m., i equiperingspenningar ett belopp motsvarande tre må
naders lön; 

att öfrige å flottan såsom sjöbeväring anstälcle maskinister 
skulle erhålla sjöaflöning och månadslön; öfvermaskinister så· 
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som flaggunderofficerare och undermaskinister så~;om under

officerare af lägsta grad, ~;å vida de icke hellre önskade tjenst

göra för månadshyra, i hvilken händelse de skulle erhålla af

löningsförmåner till lika belopp med hvacl de å enskil<les ång

fartyg bevisligen senast åtnjutit. 

Utom på grund af laga förfall skulle ingen bevärings- . 

skyldig erhålla befrielse från skyldigheten att deltaga i all

männa beväringen, med mindre han i fredstid erlade en afgift 

af lO() kronor, samt i krigstid genom legning satte annan an

taglig karl i sitt ställe. 

Beväringsskyldig vid handelsflottan egde rättighet att lega 

annan duglig sjöman eller maskinist, som icke var öfver fyra

tiofem år gammal. 

Af omförmälde afgifter skulle bildas en särskild tillgång, 

att uneler benämning "Allmänna Beväringsfonden", till bevä

ringsinrättningens ytterligare utbildande användas. 

För att ur beväringsmanskapet bilda tillgång på befäls

ämnen, föreskrefs, att med de beväringsskyldige, hvilka an

:oågos dertill lämplige, borde öfverenskommelse träffas om den 

utvidgade och förlängda tjenstskyldighet, som för sådant än

damål erfordrades. Desse benämdes beväringseliter. Slutligen 

må nämnas, att genom kongl. kungörelsen den l November 

1872 upphäfcles till all kraft och verkan elen för bevärings

skyldige elittills meclgifna legnings- och friskrifningsrätten. 

Emellertid har uneler de årtiondena, som förflutit, sedan 

Sveriges sjöbeväring öfvacles på kanonjollar och slupar, sjö

krigsmaterielen undergått sådan utveckling, att sannolikt ingen 

tillförene kunde ana densamma. Derom vittna, bland annat, 

de nyare fartygsbenämningarna: pansarbåtar, kryssare, min

och torpedbåtar; äfvensom minförsvarets tillkomst och utveck

ling, art.illerimaterielens höga grad af fullkomnin.g samt upp

finningen af flerfaleliga kraftiga sprängämnen. Augmaskiner 

hafva hunnit blifva helt allmänna, under det att elektriska 

maskiner ej längre kunna undvaras, hvarjemte undervatten;;.:

båten mer och mer låter tala om sig. 
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Beträffande helso- och sjukvårclsförhallanclena inom flottan 

syn~:,: de .ord, hvarmed kongl. amiralitetsmedicus Arvid Fax~ 

böqade sm för mer än 100 år tillbal"a 11tcr1'fna "Afl dl' 
, . . . h b · 1an 1ng 

om hushallmngen ttll SJÖs i afseencle l).., ]1elsa b d ,, 
. . · " . · ns evaran -e 

hafv~ blifVIt nogsamt beaktade. Dessa ord lydde: "De nöd-

vändigaste ~elar af ett sjökrigs lyckliga utförande är att )å

tänka och 1 rättan tid afböja de omständicrheter· sorn 1- l 
, 

• • · b , ~unna 

v:rka pa manskapets helRa och hoR rlem uppväcka ödande 

sjukdomar." 

De flottan tillhörande sjukhus äro välordnade; skickliga 

läkare uppmärksamma sådana förhålland,:m, som kunna inverka 

på su.ndh:tens befrämjande och till vidmagthållande af godt 

h~lsotillsta,nd. ombord bland besättningarna; utbildad e sjuk

vardare sta till förfogande; instrumentförråden och medicinal

uppbörderna hållas i tidsenligt skick. Manskapet erhåller så

v~l ombord, ~om i land, en god, riklig och närande föda; sprit

dryckers anvandande kommer mer och mer nr bruk. Bekläd

naelen för flottans manskap har blifvit på ett tillfredsställ el 

··tt :D b 
an e 

sa ör ättrad och beklädnads-perseclel-tillverknincren lämplio-t 

ordnad. Slutligen kan med glädje nämnas att å~igterna 0~1 
undero.rdnacles behandling, öfning och unelervisning unelergått 

betydliga förändringar till det bättre. 

P.å grund af de berörda förändringarna inom sjökrigs

matenel~n torde flottans värnpligtige vid tjeustgöring lättare 

kunna . tillgodogöra sig sin yrkesskicklighet, än sjöbevärincrs

manskapet tilltörne, och derigenom att värni)licrtige l-om ~ · 

·' t · . . b ~ ma 1 

a nJutande af senare t1ders mångfaldiga ekonomiska förbättriu-

gar, ~r det att hoppas att värnpligtsinstitutionen, ehuru tungt 

d~n an synes Llrabba handelsflottans sjömän, må komma att 

:n~na ~tt b~rät~i-gadt fö.rtroencle. Enär allm~inna värnpligteu 

. sm 1:1an bor bidraga till det uppväxande slägtets uppfostran 

1 sedlighet samt till ordning och pligttrohet, bör nationen 

k.änna s~~ manad att allt vidare omhulda värnpligtssystemet 

till ett for fosterlandet kraftigt och tidsenligt försvar. 
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Ur gällande värnpligtslag af elen 5 Juni 1885, som bör

jade tillämpa-:; från och med 1887, inhemtao:; följande: 

H varje svensk man är värnpligtig från och med det. lm

lenclerår uneler hvilket han fyller 21 år. Frilmllacle äro i:iJUke 

och lytte. Värnpligten fullgöres i beväringen och landstormen. 

Tjenstetiden i beväringen är sex år; i krigstid bestämmer dock 

endast behofvet tjensteticlens längd. Beväringen tillhör hären 

eller flottan; landstormen enelast hären. 

Värnpligtig är skyldig att inställa sig till inskrifning det 

år han fyller 21 år, och beräknas tjensteticlen från början af 

nyssnämnda år. Har senare inskrifning skett till fö~jd af .f~r

fallolöst uteblifvande, rälmas tjensteticlen från bör.Jan af m

skrifningsåret. Inställer inskrifven värnpligtig sig icke till 

tjenstgöring det år, han första gången blifvit till vapenöfning 

i~lmllad, räkna.s hans tjenstetid från början af det år han in

träder i tjenstgöring. 
Yngling, som befinnes lämplig, kan blifva inskrifven äfven 

före det år värnpligten inträder för honom och må han dervid 

uppgifva den truppafdelning eller flottans station, hvilken han 

vill tillhöra. Han tillhör likväl beväringen intill dess sex år 

förflutit från och med det år, då han fylde 21 år. 

Vapenför värnpligtig inskrifves till vapentjenst; öfrige 

värnpligtige till annan befattning vid hären eller flottan, !war

till de mä finnas lämplige. Värnpligtig, som är i lagstaeld 

tjenst eller annorledes i annans arbete, må ej af husbonde 

hindras att i behörig tid inställa sig till inskrifning, vapen

öfning eller annan tjenstgöring. Den, som är förlustig med

borgerligt förtroende, må ej vapenöfvas, utan skall till lämp

liga arbeten användas. 

Riket indelas för de värnpligtiges inskrifning i 31 inskrif

ningsområden, 51 bataljonsområden och 188 kompaniområden, 

de sistnämnda med nummer fr. o. m. l t. o. m. 188. I all

mänhet är hvarje kompaniområde deladt i tvenne afdelnings-
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områden. F ör hvarje af de olika områdena är en befälhafvare 

förordnad. 

Vid flottan inskrifven beväringsman, tillhörande in,b·if

ningsområclen inom l:a, 2:a och 3:e militärdistrikten, tilldelas 

Carlskrona station, med undantag af Vermlands regemente::; 

och Vermlands fältjägarekårs inskrifningsområden, hvilkas be

väringsmän tilldelas Stockholms station. Carlskrona station 

kan . sålede~ beko1111:1a beväringsmän från 98 olika kompani

omraden, hggande mom Malmöhus, Christianstaels Blekiugo 

Kronobergs, Kalmar, Jönköpings, Östergötlands, Hallands, Elfs~ 
bo;rgs, Göteborgs och Bohus samt Skaraborgs län. 

Till 1887 års beväringsöfningar insändes till Carlskruna 

::;tation från 38 kompaniområden aflenmingsrullor, upptagande 

tillsammans 1067 värnpligtige, af hvilka dock endast 206 in

funna sig, således ej fullt 1
/ 5 • Från kompaniområdena N:ris 59 

och 93, inom hvilka städerna Vadstena och Kungelf äro be

l~gna.' er~öllos inga aflemningsrnllor, hvadan någon värnplig

tig eJ vant registrerad å nämnde städers sjömanshus. 

Flottans värnpligtige kunna hänföras under någon af f;.:l

jande 3:ne kategorier, nemligen : 

Första kategm·ien. 

tlådane, som fullgöra värnpligten under en tid af (j år i 

beväringen och derefter öfverföras till landstormen. Hit höra: 

(t) en del af de å sjömanslm;.: inskrifue värnpligtige; 

h) lotsar och lotslärlino·ar · 
. b ' 

c) andre i flottan inskrifne yrkesmän, som anses vara för 

flottan behöflige; 

. ,d) d~, som före utgången af det ar under hvilket de fylla 

26 ar bhfva från anställning vid flottalls stam öfverfönle till 

beväringen och hvarken hafva fullgjort första årets tjenst.

göriug i beväringen eller undergått så lång tids öfnin~ vid 

fl~ttan, som, enligt i kommandoväg meddelade bestämmelser, 

ma anses motsvara nämnda tjenstgöring i beväringen. 

I kommandoväg är genom armedagorder 1886 .N!. 1022 

bland annat bestätmlt: 
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att en sommars sjöexpedition såsom kadett vid :sjö~uigs
skolall anses motsvara l:a klassens beväringsmöte v1d mfan-

teriet och trängen; . 
fttt 3 månaders vapenöfning vid någon af flottans statto-

ners exercisskolor eller två somrars sjöexpeditioner ;;å,;on~ ka
dett vid sjökrigsskolan anses motsvara 1:a klassens bevärmgs-

möte vid flottan. 
And'}'(f, kategorien. 

Sådane som före ingången af värnpligtsåret afgått friin 

minst två 'års anställning vid flottans stam. Dessa tillhöra 
beväringen till och med r1et kalenderår, under hvilket de fylla 

32 år. 
Samma förhållande eger rum med dem, som haft anställ-

ning vid härens stam. 
'l'rec(je kategorien. 

Sådane, som vid ingången af det. år då de fylla 21 år 

varit vid sjömanshus inskrifne minst 4 år och c1eraf un~er 
12 månader haft anställning i utrikes sjöfart. Desse befr~as 
från all öfning i fredstid, med skyldighet likväl att för åtn]~1-
tande af denna befrielse tillhöra flottans reserv under hela sm 
värnpligtstid och derutöfver t. o. m. c1et kalenr1erår under 

hvilket de fylla 40 år. . 
De i 1:cc kate,c;orien anförde värnpligtige SJömän, .lotsar. och 

andre yrke.:;män kormua efter :;;ina (i års tjenstskyl~1ghet.1 be· 
väringen, sålecle~:< i allmänhet efter 26 års ålder, 1cke langro 

att tjeustgöra vid flottan, u~,.an öt\rerföras då. till lands~orme~I, 
som endast tillhör hären. Afven om beritlmmgarne g1fva vld 
handen att tillgången, vid krigstillfälle, på värnpligtige ~ör 
flottan kan anses motsvara behofvet, torde det varit önskligt 
att sjömän och lotsar jemväl under deras landstormstid .fått 

tillhöra flottan. Derföre att en man vid 21 års· ålder 10k~ 
varit 4 år inskrifven å s.iömanshus och seglat 12 må,nade:· l 

utrikes sjöfart, kan han dock af verklig lust hafva v~lt s,1ön 
till mål för sin framtida verksamhet samt med varmt 1~1tresse 
egna sig åt sjömansyrket. En dylik s.iöman, han kan JU vara 
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sjökapten eller ::;tyrman, vill nog efter 26 ars å.lder och intill 
sitt 32:a år hellre egna sin tjenst åt ::;ji.iväsendet, äu im;ticka::; 
i landstormen, då fosterlandets försvar tager honom i anspr:'lk. 

Beträffande lotsar och lotslärlingar torde det jemväl varit 
naturligare, att de på grnncl af sitt yrke, !:lOm ock på grund 
af rådande :::ambancl mellan flottan och lotsverket, uneler land
stormsticlen fått tillhöra flottan. 

Genom armedagorder 1886 ~11. 994 är antalet beväring::;
män, hvilka från vissa bataljonsområden inom 1:a och 2:a 
militärdistrikten årligen skola uttagas till yrkesmän vid kougl. 
flottan och Carlskrona station bestämda till 96, deraf: 

skeppstimmermän och blockmakare .......•...... 30. 
Filare och maskinarbetare . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . .17. 
Snickare. . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 
V a pensn1ecler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 5. 
Segelsötnn1are .................................. 3. 
Gjutare ........•............................. 2. 
I{opparslagare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 
Plåtslagare .................................... 23. 
Sn1eder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. 
Repslagare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 4. 

sarnt således för alla 6 års klasserna tillsammans högst 576. 
3:dje militärclistriktp,t, lemnar icke yrkesmän till Carlskroua 
::>tation. 

Att döma af de vid 1887 års bevitringsöfningar lemnade 
uppgifter torde man icke nJltid kunna lita på att värnpligtige 
yrkesmän vid flottan äro förtrogne med de yrken, hvari dc 
upptagas, så t. ex. var en vagnmakare från landet inskrifveu 
såsom blockmakare; en sjöman, som, epligt egen uppgift, al
drig haft segelnål i sin hand, var inskrifven såsom segelsöm
mare; en smed såsom vapensmed o. ~. v. 

Det är att hoppas, att afvikningar från yrkena e.i blifva 
af r1en betydenhet att de knnn::t inverka på rlP fih· flottan 
under krigstid p,rforderliga arbetena. 



-294-

Af V. L.*) § 7 framgar, att yrkesmän böra uttagas bland 

"icke vapenföre". De närmare bestämmelserna härom finnas 

i K. F.**) § 31, mom. l. Saknas tillgång bland icke vapen

före, antecknas bristande antalet bland dem, som inskrifvits 

till vapentjenst; detta enligt samma §, mo m. 2, som lyder: 

"Finnes ej inom kompaniområdet bland ue inskrifne, som 

icke äro vapenföre, behöfligt antal för ifrågavarande yrken vid 

flottan lii,mplige, skall anteckning af det bristande antalet, i 

den mån dertill finnes tillgång, ske bland dem, som inskrifvits 

till vapentjenst i flottan eller hären." Detta moment synes 

ingalunda tillstädja nyssnämnda afvilmingar. 

Förutnämnda arnH~clagorcler 1886 o~li. 994 bestämmer jetn

väl att ''icke vapenföre" kunna inskrifvas vid kongl. flottan 

till följande särskilda befattningar, nemligen: 

skomakare, 
Skrädclare, 
Bagare, 
Apothekare, hYartill räknas meclhjelpare på apothek, som 

tjenstgjort å sådant minst l år efter aflagd farma

ceutisk examen, 
Läkare, hvartill äfven rälmas studerande, som aflagt me

dicinsk-filosofisk examen. 

Att de i 2:a kategorien anförde värnpligtige, som haft 2 

års stamanställning före värnpligtsåret, få sin tjenstetid i be

väringen så till sägandes fördubblad, synes icke inuebitra nå

gon uppmuntran för ynglingar att i tidiga år beträda den 

militära banan. 
Någon missuppfattning om nämnd fl utsträckta bevärings

skyldighet kan icke gerna finnas, ty V. L . § 34 lyder: "Den 

som innehaft anställning vid hären eller flottans stam uneler 

minst 2 år, anses hafva fullgjort sin beväringsöfning, men 

skall efter erhållet afsked tillhöra beväringen till och med det 

kalenderår under h vilket han fyller 32 år." 

''') Vilrnplig't,;lag-rn. 
**) Kun;.;l. Förunlningcn den (j JJc,·cmher ltltlG. 
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:Möjligen skall icke krigstillstånd taga de senast omför

mälde, från vapenöfning i fredstid befriade, beväringsmännens 

tjenst i anspråk, men icke för ty pålägger värnpligteu dem 

åtskilliga förpligtelser; sålunda skall hvar och en af dem dels 

(enligt V. L. § 32 och K. F. §§ 114-117) årligen mellan den 

25 November och December månaels uto-ång unclero-å mönstri11a 
o o o 

eller ock aflemna fullständig och bestyrkt uppgift om sin bo-

stad, dels (enligt V. L. § 33, mom. 3) göra anmälan om han 

flyttar från ett sjömanshus till ett annat eller upphör att vara 

vid sjömanshus inskrifven; eller om han icke är vid sjömans

hus inskrifven göra anmälan om han vill längre tid än 2 må

nader vistas utom kompaniområdet samt, vid affiyttning till 

annat kompaniområde för att der mantalsskrifvas, om för

ändring af boningsorten. Omförmälda anmälningar må af 

värnpligtige göras antingen omedelbart eller ock genom ve

derbörande presterskap eller sjqmaushusclirektion. 

Underlåtenhet häraf belägges hvarje gång med 5 kronors 

böter (V. L. §§ 40-42). 

Böter enligt V. L. förvandla::::, vid bristande tillgång till 

deras gäldande, enligt allmän , strafflag (V. L. § 47). I följd 

häraf hafva såväl i Stockholm ::::om i landsorten ej få värn

pltige blifvit införpassade i fängelse, att aftjena böter för 

uraktlåtenhet att under år 1887 infinna sig till inskrifning 

eller vapenöfning o. s. v. Förvisso skulle antalet varit vida 

betydligare, derest samtlige bötfälde kunnat anträffas. 

Naturligtvis har ingen yngling fått ofvannämnda ökade 

förpligtelse att deltaga i fosterlandets försvar derför att han 

efter att hafva något pröfvat på militärtjen'sten kanske på 

grund af bristande håg och fallenhet lemnat deP.samma, utan 

afsigten är förvisso den att söka tillgodogöra sig alla lämp

liga krafter för fosterlandets försvar under brydsamma ticler; 

dock, på det att lagen skulle hafva varit något mer lika 

för alla, kunde det ju medgifvits värnpligtig, som haft 2 års 

stamanställning och icke undergått vapenöfning i beväringen 

att i förnt innehatd militärgrad få fullgöra. sin vapenöfning: 



Ville han ej cletta, då först skulle värnpligtslagen s 34 blifva 

för honom bindande. 
Fastän flere tusen värnpligtige, umler innevarande års 

fÖrsta månader, erhållit Kongl. Maj:ts tillstånd att ur riket. 

utflytta, får man hoppas att denna stora ntflyttning icke har 

något gemensamt med vämpligten. Ett sådant antaga~de 
synes tillfullo vara berättigadt på grund af den tillfredsstäl

lelse oeh den förnöjsamhet, som hos sjöbeväringen vid Carls

krona station gjorde sig gällande med förhållandena under 

förflutna årets vapenöfningar. 
I !J:e kategorien anfördes ur V. L. ~ 27, b. hvilka värn-

pligtige tillhöra flottans reserv. 
Stora äro i sanning de fordringar, hvilka genom nämnde 

lag blifvit stälda på desse sjömän af svenska handelsflottan. 

Hvar och en af dem tillkommer ju skyldighet att uneler en 

tidrymd af 20 år vara beredd att deltaga i fosterlandets för

svar; under det att en vanlig lancltman eger sådan skyldighet 

enJast i G år, jemte förpligtelse att ytterligare i 6 års tid till

höra landstormen. Men landstormen, som enelast under krig 

och till hemortens försvar kan uppkallas, må icke föras utom 

eget och närmast tillgränsande inskrifningsområden (V. L. 

§§ 36 o. 37). 
Hos idkarue af landets modernäring tyckes man icke hafva 

förväntat lika ömma känslOl' mot den jord dem ·fostrat, som hos 

Sveriges sjömän; ty uneler talet om sekelgamla orättvisor, 

fordrar man af sjömännen en vida större villighet att offra. 

lif och blod för konung och fosterland än af landets öfrige 

söner. 
Då handelstiottans sjömän fa eu klar uppfattning om dem 

vidkommande bestämmelser i värnpligt::;lagen, torde större de

len af dem infinna sig till vapenöfningarna i fredstid, för att 

sålunda beredas tillfälle att fullgöra sin G-åriga värnpligt i be

väringen. J e m te förmånen af tidigare frihet från krigstjenst 

eller rättare sagt från värnpligten, bör dessutom sjömän vid 

krigstillfälle kunna pår[ikna god förtjenst i yrket, enär alltid 
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ett stort antal af handelsflottans sjömän då måste fullgöra sin 

v~irnpligt, hvarigenom brist på sjöfolk uppstår. 

I sammanhang med hvad nu ordats om flottans reserv, 

må följande från 1887 års beväringsöfningar omnämnas. 

En värnpligtig, som var hemma i Uddevallatrakten men 
' inskrifven å Malmö sjömanshus och således ti llhörande Lif-

kompaniområdet .Ni. 1, infann sig i Carlskrona till 1887 års 

beväringsöfningar. I nskrifningsbok, som värnpligtig, enligt 

V. L. § 14, skall erhålla efter inskrifningen, egde han visser

ligen icke, men deremot en af befälhafvarelL f'ör Lane kom

paniområde .11. 92, således från hemorten, behörigen affattad 

inskrifningssedel, å h vilken anteckning jemväl blifvit gjord at.t 

Uddevalla sjömanshus lemnat ifrågavarande värnpligtig för

skott å respenningar till vapenöfningsplatsen, enligt de från 

kongl. sjöförsvarsdepartementet gifna föreskrifterna. 

Följaktligen blef ifrågavarande värnpligtig emottagen och 

får undergå vapenöfning. Inskrifningsbok begäres från befäl

hafvaren för kompaniområdet ,,J:;, l, men denne vägrar att 

lemna Lok med tillkännagifvande att det var misstag att ifrå

gavarande värnpligtig emottagits till vapenöfning, enär han 

tillhörde flottans reserv, der han ock fortfarande skulle komma 

att redovisas. Emellertid företog vapenöfningsbefälet, som 

icke hade någon aning om att meromnämnde värnpliotio· blif-
b b 

vit skrifven på flottans reserv, en undersökning om huru här-

med kunde förhålla sig; de1·af framgick att den värnpligtigo 

var fullkomligen obekant med värnpligtslagens bestämmelser 

rörande flottans reserv. För öfrigt sade han sig vid inskrif

ningen icke hafva gjort någon ansökan om befrielse från öf

ning i fredstid, men att han på gjord tillfrågan förklarat sig 

villig att fullgöra sin värnpligt vid flottan. Nämnas bör att 

han befans bra begåfvad samt att han till och med hade seglat 

:mm styrman på handelsfartyg, så att ifrågavarande förveckling 

torde endast kunna tillskrifvas hans okunnighet med gällande 

föreskrifter. Då ingen inskrifningsbok kunde erhållas, hvar

om behörig anmälan gjordes, tilldelades honom särskildt. intyg 
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om verkstäld vapenöfning till förhållandets framtida utredning 

och behöriga behandling. 
Med anledning af ofvanstående torde här i korthet böra 

meddelas huru värnpligtige komma att tillhöra flottans reserv. 

K. F. § 27 föreskrifver bland annat att ansökan om be

frielse jemlikt V. L. § 27, mom. 2, b. från all öfning i fredstid 

må hos inskrifning~:mämndeu vid förrättningstillfället göras 

muntligen eller skriftligen samt att sådan ansökan kan för 

värnpligtig, som är vid sjömanshus inskrifven, jemväl göras 

af sjömanshusdirektionen. 
I sjömanshusens register :;kall särskildt · angifvas (K. F. 

~ 2, mom. l) hvilka ;;jömän på grund af V. L.§ 27, mom. 2, b. 

utöfver vämpligtstiden tillhöra flottans reserv, och sjömansh1.1s

direktion skall årligen upprätta inskrifningslista, h varå från 

sj ö manshusregistret uppföras inskrifningssky ldige ; je m väl an

tecknas de värnpligtige, hvilka ingifvit ansökan om befrielse 

från all öfning i fredstid, d. v. s. de som önska tillhöra flot

tans reserv. Listorna skola af direktionen insändas till Ko

nungens befallningshafvaude eller i Stockholm till Öfverståt

hållareembetet före den 10 Januari vid tre kronors dagabot 

(K. F . § 6). 
På grund af V. L. § 35 och jemlikt K. F. · ~ 112 erhåller 

beväringsman under tjenstgöring underhåll, sjukvård, bekläd

nad, utredningspersedlar och annan erforderlig utrustning samt 

dessutom 20 öre i dagaflöning. Undm: färd till och från sam

lingsplats erhålles ersättning enligt särskilda bestämmelser. 

· Under antagande att en man af flottans reserv erhåller 

dessa samnia förmåner, så tillkommer honom nu betydligt 

sämre aflöniugsvilkor än ·de ::;om genom 1849 och 1860 års 

kungö:relser tillförsäkrades beväringspligtig af handelsflottau, 

som var förlängd beväringspligt underkastad. 

Rörande användandet af flottans reserv under tjenstgöring, 

torde närmare föreskrifter vara erforderliga till förekommamle 

af en misstämning inom handelsflottan med värnpligtsförhål

landena. En framstående sjökapten eller rlnglig styrman, som 

tillhör flottans reserv, kan icke och kommer ej att vara till

freds merl att ombord å ett örlogsfartyg få tjenstgöra såsom 

2:a eller 3:e klass sjöman; ej heller torde en bra maskinist 

blifva belåten med att ombord få göra tjenst såsom en vanlig 

eldare. Detta kan dock inträffa, om icke särskilda föreskrifter 

angående reservens tjenstgöring i krigstid komma att utfärdas. 

Med af.~eencle på vämpligtiges redovisning, skall hvarje 

kompaniområdes-befälhafvare föra stamrulla öfver de till kom

paniområdet hörande värnpligtige. Värnpligtig, som är in

skrifven vid sjömanshut>, redovisas inom det inskrifningsom

råde, der ::;jömaushu;;et är beläget. 

Värnpligtig m(l, undergå inskrifning å den ort han vista~, 

men skall i så fall göra föreskrifven anmälan, äfvensom före

visa prestbetyg; dock tillhör han fortfarande det område der 

han är mantalsskrifven. 

H varje värnpligtig tilldelas ett inskrifningsnummer, h vil

ket han behåller hela sin värnpligtstid. Inskrifningsnnmret, 

som består af ett helt och ett delad t tal, har följande betydelse: 

det hela talet angifver den värnpligtiges nummer inom 

clet kompaniområde, :;om han tillhör vid. inskrifningen, eller 

till h vilket han öfverförts; 

af clet delade talet angif,·er det öfra siffertalet kompani

områdets nummer inom riket och det nedre det år, under 

hvilket inskrifningen eller öfverföringen egt rum, t. ex.: 

.vll. 33 1~7-
Värupligtige indelas för hvarje år i klasser. Af de värn

pligtigo, som icke tillhöra flottans reserv, hänföras till hvarje 

års l:a !.:lass: 

alla under året i beväringen inskrifne ; 

visse från stammen öfverförde ; 

de af nästföregitencle års l:a klass, hvilka icke fullgjort 

l:a året:; tjenstgöring, med nnclantag af dem, som i egenskap 

af lotsar och lotslådingar äro från öfning i hedstid befriade ; 

1 ids kr. 'i Sjör . 1888. 21 
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till :2:a klassen: 

de af föregående ars l:a ]dass, hvilka fullgjort l:a året~ 

tjenstgöring eller i egenskap af lotsar eller lotslärlingar äro 

från öfning i fredstid befi:iade; 

visse från stammen öfverförde; 

de af föregående års 2:a klass, hvilka icke fullgjort 2:a 

årets tjenstgöring; 

till 3:e !.:lassen: 

de af föregående års :2:a klass, hvilka fullgjort föreskl·ifven 

tjenstgöring eller i egenskap af lotsar eller lotslärlingar der

ifrån varit befriade; · 

visse från stammen öfverförde, hvilkas tjenstetid i bevä

ringen icke är ute förr än vid bestämd ålder eller efter en viss 

tid, äfvensom alle från stammen öfverförde, som tillhört den

samma i två år, och hvilka för den skull qvarstå i 3:e klassen 

t. o. m. fylda 32 år; 

till 4:e klassen: 

de af föregående års 3:e klass, som icke fortfarande skola 

tillhöra densamma; 

till 5: e o c !t G: e klasserna: 

de som föregående år tillhörde vederbörligen 4:e och 5:e 

klass; 
till 7:e-12:e ldasse1·na: 

alla landstormsmän efter lefnadsålder, så att de som under 

~Lret fylla 27 år 'tillhöra 7:de och de som fylla 28 år 8:cle 

klassen. 
Värnpligtige af flottans resorv hänföras efter lefnadsåldern 

till klasserna 1-20; till l:a klassen räknas de, som under året 

fylla 21 år ; till 2:a klassen de, som uneler året fylla 22 år 

o. s. v. 

Slutligen må nämnas att de enligt V. L. inflytande böter 

skola under särskild titel i kronans räkenskaper redovisas och 

ingå till den redan till förmån för beväringsmanslmpet bildade 

invalid- och pensionsfond (V. L. § 48). 

- .')Ol-

Värnpligtslagen har icke tilläm]mino· å itliie .' . 
G tl 1 .. . . . . b va.narne pa 

o am utan o;kola desse tlllsvidare j)å förut .. fl.o·t .. 
0' .. • ·• • ·]· 11· . 

0 lb satt, full-
,.,.01 a s1na s ~Y l wheter 1 afseer1de .~ (··n t·· 

• b · • , c" ) s orsvar. 

Carlsl;:rona i April 1888. 

G. B. L . 
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Om undervattens-minering. 
Af Lirmt .-Colonel Bwlmill R. ]','. ( Rl'l.) 

Under denna rubrik har sedan början af Jnli månad 18S7 
i engel;;ka tiftskriften "Engineering" förekommit en serie ar
tiklar som torde intressera en stor del af Tidskriften~ läsare 

' och som på den grunc1 i sammandrag här återgifvas.*) 

Inledning. 

Undervattenskriget, vare sig att det utföres medelst minor 
eller torpedos eller medebt genom luften skjutna granater, 
grundas på det faktum, att en på rätt ställe placerad tillräck
lig Jac1dning af något spritngämne, som bringas till explosion, 
kan skada eller ur stridbart skick försätta ett angripet fartyg. 
Tanken på att sålunda förstöra fiendtliga fartyg ictr troligen 
mycket äldre än de i verkligheten utförda försök, om hvilka 
historien lemnar oss vittnesbörd; men svårigheten att anbriuga 
en mina samt att bringa den till explosion med någon gracl 
af säkerhet var så ofantligt stor ännu för 100 år sedan, att. 
den Jade nästan oöfvervinnerliga hinder i vägen för ideernas 
praktiska tillämpning; och det som nu förefaller oss enkelt 
nog, syntes kanske då möjligt endast för den inbillningsrikP 
nppfinnaren. Icke desto mindre har knappast mera itn ett år
hundrade förflutit, sedan engelska fartyg på Delaware-floden, 
under amerikanska frihetskriget, vor o ut::;atta för rhifminor; 
och i början af detta århundrade försökte såväl en Fnlton , 
som en \Varner, fast törgäfves, att öfvertyga do europeiska 
nationerna om änclamålsenlighoten af <lo af rlem g,ionla upp-

*) I alhniinhet amilllllPs Jl'>rf:tttarcns cg·ct fr~msbllningssi\ t: t. 
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:finningar inom miu väsendets område. Det var emellertid först 
uuder amerikanska inbördeskriget undervattensminan fram
trädde i fullt praktisk form, och eröfrade sin framståend e 
plats bland nutida vapen. 

Författaren*) framhåller härefter exempel från 37 olika till
fällen under r1etta krig, vid h vilka fartyg förstörts eller svårt 
skadats af minor -- ett resultat att förv{ma Rig öfver, då man 
besinnar att de confedererade staterna, hvilka hufvudsaldigeu 
voro de som unrler detta krig begagnade sig af minor, vid 
krigets början hvarkeu egde förråder eller öfvacl perE=onal oeh 
förmodligen blott föga kännedom om minerino· i vatten <' ,., • 

Efter detta krig började de europeiska nationerna med 
all var sysseL..:ätta sig med undervattensminor, öfvade folk i 
deras handtering och uppköpte nödvändiga inventarier i för
råd. Komiteer tillsattes, för att efter verkstäida experiment 
inlemna rapporter öfver sina undersökningar; men först efter 
tio års förlopp företog man sig att unrlersöka explosioners 
verkan på moderna krigsskepp. Härvid gick England i teten 
med de långvariga och vigtiga experimenten mot "Oberons" 
skrof, men de skandinaviska länderna utförde nästan samtidigt 
lika vigtiga försök mot linieskeppet "Försigtigheten" och i 
Pola experimenterade man på liknande sätt mot en ponton. 
Vid alla dessa försök hade mau s<1 förLtndrat bottnen af det 
fartyg, mot hvilket försöken utfördes, att elensamma erbjöd 
samma motståndskraft som bottnen af den engelske "Her
cules", det starkaste af <le fartyg, som på den tiden (1875 - 70) 
blifvit tmtta i sjön. 

General Abbot, U. S. Engineers, ::;om under en lång period 
arbetat i minväsendets tjenst, har sammanfattat resultaten af 
dessa och andra försök samt i enlighet med en af honom sjelf 
uppstäld formel sökt beräkna effekten af dessa ~>prängningar 
under vatten. General Abbots till Congressen ingifna, af ta
beller åtföljda rapport i detta ämne är enligt författaren*) af 

*) ÖJ\-orallt. der •lotta vnl i <lenna artikel Jurckummcr, afscs Lieut.-Coluncl 
Buckuill. 
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stort värde och utan motstycke; men beträffa,nde rigtigheten 
af dc i denna angifna och enligt Abbots formel berälnnv1e 
tryck inlägger förfaLtaren en gensaga, enär el~ resultat, hvar
till Abbot kommit, ej allticl öfverensst.ämma sms emellan eller 
mell andra vigtiga och omsorgsfullt leLlda experiment i Europa. 
~ii till exempel skulle man med ledning af siffrorna i Abbot::; 
tabeller komma till det resultat att ett ögonblickligt medel
tryck af 5500 (f. per <lv.-tum skulle hafva öfverstigit "Obe
nms motståndsförmåga, och i följd d era± äfven "Hercule::;'", 
hvilket författaren anser orimligt; hvarjemte, i andra fall, ett 
mindre tryck per ytenhet skulle hafva frambragt större effekt, 
än ett högre och liknande oegentligheter. 

På gnu~Ll häraf har författaren uppst.ält en annan forn:el 
för beräkning af ::;prängämnenas effekt uneler vatten (som till
lika med Abbots framdeles kommer att. behandla::;) och på ~:mm
ma gå.ng han å.terger cle från .Abbot ~ånade t~~eller, viclfo~ar 
han en kolumn, som för hvarJe särsluldt auglivet fall ntvtsar 
trycket per ytenhet, beräknadt efter denna hans egen f~orn~el. 
Sedan författaren härefter analyserat en stor mängd, l ohka 
länder utförda, och redan offentliggjorda experiment, öfvergår 
han till eu undersökning af de apparater man användt vid 
upp,;lmttandet af sprängämnens effekt under vatten. 

Om tryckmätare. 

Alla uppgifter om tidigare verkstäida experimeut, i och 
för utrönande af de lagar, som leda unclervattensexplosioner, 
äro h v ark ou intresseviLckande eller lärorika. De visa endast 
huru föcra man kände cb,;sa förhållanden ännu för ett tjugotal 

b t' af år sedan. Efter att hafva försökt mekaniska a-pparater a 
olika slag, kom emellertid en medlem af någon af cle för::~ta 
engebka kemiteerna omsider på den lyckliga tanken att uncler
söka dybottnens beskaffenhet, sedan man sprängt lauuningar 
öfver densamma. Härvid betjenade man sig af tidvattnets 
fallande och stig[mcle och man fick för första gången en serie 
goua och vålitliga resultat. 
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Fotografien kallades till hjelp. l\Ian tog ögonblicksfoto
grafi af clou uppka:stade vattenpelaren och jomförcle på :;å ::;äLt 
v~.ttenu.ppka::~tet , vid olika laddningsförhållanden :;amt upp
::;talde formler pa grund hi-i.raf. 

18.)1 framträdde elen Redmanska tryckmätaren. ::;om 1865 
användes af major King, U. ~. Engineers, för be~tämmaude 
a.f underv~ttensexplosioners kraft och slutligen uppfann kapten 
N o bl e 18G9, elen efter honom namngifna Crnsher'n. Sistnätmia 
instrument, . från början ej afsedt för tryckmätning i vatten, 
har legat tlll grund för en mängd mer eller mindre modifie
rade dylika. 

Först adopterades den i Amerika, men man utbytte :,;nart 
l~op.parcylinclern mot en blycylinuer. Vid åtskilliga föregående 
tillfällen hade man konstaterat att pistonen hade benägenhet 
att tilldela cylindern en serie af slag i stället för att me:ldela 
den en enda kraftig stukning. Detta sökte man förhindra 
genom att göra cylinderns insida skroflig och förse den med 
hori,;ontela inskärningar, i hvilka ~jedrar på pistonen ingrepo. 
Vattnet lltestängdes genom en kantschukmössa, som kräno·des 
~.~"ver c~linclerns e~1a ända. Cylinderns andra ända gäng:cles, 
for att mskrufvas 1 lämpligt föremål. 

En liknande tryckmätare an vändes i England 1873, men 
denna hade man ej fogat anstalter till förhindrande af pi

stonens hamrande rörelse och ej heller mot vattens inträn
gancle, på annat sätt, än att pistonen var väl inslipad. i cyliu
d.ern. Också voro resultaten af de engelska tryckmätareexpe
rimenten på det hela taget otillfredsställande. :Många använ
des vid "Oberon"-försöken, men resultaten hafva alclrio- blifvit 
offentliggjorda, på grund af dess tydliga otillförlitligl:t. 

En annan modifikation af den Nobleska crusher'n infördes 
i Frankrike, och denna åter förbättrades af kapten Ekerman 
(numera komm.-kapten), som sammanstäide 3:ne cylindriska 
tryckmätare rygg mot rygg i 120° vinkel mot hvarandra till 
ett instrument. Blycylinderns centrering åstadkommes här 
genom ·U.ess inpassande mellan tvenne tappar, elen ena på cy-
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lindern::; botten, den awlra pa pi::;tonkaunan::; in::;icla. Vattnet 

ute,;täuge::; genom en kantschnktätring. Den bri,;t, som vid

låder detta instrument, är elensamma som i alla europeiska 

former af Nobles tryckmittare, d. v. s. att ingenting är gjord t 

till förhindrande af pistonens fram- och tillbakagående rörebe, 

livaruneler blycylindern får mottaga en serie af slag, ej alltid 

i den önskade rigtningen. Ibland nttagRs ur rlessa tryck

mätare blycylindrar som tydligt bära spår af att pistoneu 

efter första slaget ryckts tillbaka, h varvid cylindern fallit ur 

centrering,;läget, och deretter mottagit ett eller tlera ::;lag i 

annan rigtning. Uentreringstapparna äro synbarligen under

lägsna de kautschukringar, hvarmed cylindern till samma än

damåls vinnande är omgifven i engelska och franska tryck

mätare, hvarjemte den Ekermanska tryckmätaren är den ame

rikan::;ka underlägsen, på grund af pistonens rörelseförmåga 

fram och tillbaka. 
Sedan experimenten mot "Obaron" slutades hafva hög::;t 

få för::;ök i England blifvit gjorda med tryckmätare af ue:>sa 

typer. :M:en i deras ställe har man antagit en af författaren 

uppfunnen och i Februari 1876 föreslagen dynamometer af 

tubulär form, enligt h vilken det förrättade arbetet mätes ge

uom den grad af fönnin:;kning dess volym undergått. I de 

:;enas t ( 1886) till verkade modellema äro t n be rna till verkade at' 

kommersielt rent bly, afkapade i längder om noga G tum, ut

rätade och afputsade till räta cylimlerringar. 

Då de begagnas för mätande af explosioners tryck, in:;ät

ta::; 3:ne tuber i en behållare af följande utseende: 'l'oppändan 

består af en cirkelrund skifva af '. ~ tums jernplåt, 4 1
/ 2 tum i 

diameter, med ett 11
/ 1" tums hål vid medelpunkten. 'rill denna 

:;kifva har fogats en jerncylinder, 8 B.\V.G.*) tjock och 7 tum 

i höjd, genomborrad af 7 läng:; generatri:;en gående rader 1/ ~ 

tums hål med 7 hål i hvarje rad. Bottenplåten är lös, och 

liknar topp-plattan, men är af '/~ tums mindre diameter. 

*) Binningharn wire gauge. 
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Till hvarje platta hör en kaut:;chuk:;kifva af 1
/ 8 tums tjocklek 

och 4% tums diameter med ett i midten befintligt hål. En 

·~/. tums i.igonbnlt, träeld genom .iern plattorna och kautschuk

~kifvorna, sammanhåller det hela. Blytuberna ställas mellan 

behållarens båda ändplan, och erhålla ett stadigt läge derige

nom att dessa äm1plan sammanprfl;<Sa" merl en till ögonbulten;,: 

undre ända gängad mnttm~. 

Behållarne kosta 5 1Z. per <lussin och tuberna 19 1Z. per 1000. 

Det bästa sättet att mäta tubernas volym är genom att 

fylla dem med någon sort::; omsorgsfullt tvättacl! ej alltför fin 

sand. Skilnaden i volym före or:h efter et.t experiment anger 

sammantryckningen. 

I afsigt att om möjligt jemföra uppgifter om resultat från 

"cylinder- och piston-"typen med från dessa dynamometrar 

hemtade, hafva en del experiment utfört><. 1\bn in:;atte en be

hållare merl dess tre blytuber i en mycket ~;tark metallcylinder, 

af en fots längd och 5 tums inre cliameter. Cylindern fyllde;,: 

med vatten och tuberna unelerkastades elen hyclroclynamiska 

verkan, som frambragtes, derigenom att en genom cylindern;,: 

lock gående plunger nedtrycktes genom en fallande tyngd. 

Fallet af en 10 r//. tyngd från 10 fots höjd gaf följande 

egendomliga utslag på de tre använda tuberna: 
)Iedeltal. 

l:a försöket: Volymförminskning = 479 - öl -- i33 -- 191. 

~:a , , = 39 - 2:28 - 485 - 217. 

Detta oväntade resultat visade huru olika det tryck är, 

som åstadkommes genom en explosion, i förhållande till det, 

genom detta försök framkallade. I det förra fallet sam man

tryckas alla tuberna nära nog lika, i det senare ger den ve

kare efter och räddar de andra. 

tledermera verk:;tälde författareu andra fön;ök med euda~;t 

en tub uti cylindern och erhöll då mera öfverensstämmande 

Vitrden på sammantryckningen
7 

bevisande instrumentets an

vändbarhet. 
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Dessa förs0k visade de~sutom kla1 L oc:h tydligt vattnets 

t'örrnåg[L att kunua ~amrnantryc:kas, i clet att tyngdeu för 

hvarje gång ka,;tades tillbaka ungefär 15 a 20 °'., af fallhöj

den~ längeL Dervid uppfångades elen dock, så att rlen ej fick 

falla en andra gång på plunger'n. 
De talrika tryckmätareexperiment som "the \:V ar-Depart

ment" låtit utföra hafva aldrig offentliggjorts. 'l'yvärr har 

författaren ej heller tillsti\ ml att göra det, hvilket är att be

klaga, ty ehuru eu del utaf dem voro invecklade och ~våra 

att förklara, funnos å andra siclan många både intressanta och 

lärorika. 
De trydrmätare, som brukades i England voro i!~sl,;:rufvade 

i jernprojektiler, som uppbojarle~ uneler förankrade- flöten; 

eller voro de in~krufvade i ankareröringar och sålunda hvi

lamle på botten eller fastsatta vid sidan af Llet fartyg, som 

skulle emottaga stöten. Ä.fven använde man det i Amerika 

viLl små laddningar brukliga sättet, att fästa crusher'n vid en 

jern- eller metallring, som vertikalt omgaf elen i dess medel

punkt befintliga laddningen. 
De tryckmätare, som voro fästacle vicl jernkulor, pekade i 

allmänhet åt alla rigtningar ;' men resultaten blefvo dock 

guda, blott man placerade laddningen ]Jå lämpligt af~tåncl 

från tryckmätaren. 
Vid ring-experimenten erhöll os s~t väl i England t:> om 

Amerika · va.nligen ~törre tryck, än då tryckmiitarne pla

cerats i samma horit:>ontalplan som laddningen och n1ycket 

~törre än på samtidigt anvi.i.nda bottentryckmätare. Denua 

skiljaktighet var emellertid mera framträdande, då ri11gen var 

nära ytan, än då deu var nedsänkt till större djup, utvisande 

att Je ::~törsta trycken utveddade.s i kortaste motståndsliniens 

rigtning. Pa mycket t:>må ah;tånd blefvo resultrLten oförklarligt 

höga. Detta observeradas äfven vid många af de amerikanska 

ringexperimenten och i synnerhet när cle häftigare :-;präng

iimnena användes. 
Det är förut nämndt att blycyliudrarne i tryekmi:itare af 
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"cylinder- och piston "-typen vid många försök blifvit stukade 

af mera än ett slag, vanligen af tvenne kraftiga slag, af uuge

fiir samma intensitet, följda af flera smärre. Föridaringen här

vå är svår att finna. Det är möjligt att det andra slaget här

rör af reaktion tran botten ; orsaken till alla de små slagen är 

svårare bestämma. 
När laddningen exploderar, bildas en gassfer af ofantligt 

tryck, som utvidgar sig, sakta eller hastigt, beroende på det 

motstånd den röner, hvilket synes af det förhttllancle, ' att då 

mina,n är nära ytan, blir vattenuppkastet högre, än då. elen är 

djupare nedsänkt, hvaremot i det senare fallet mängden af 

uppkastad t vatten blir större, allt intill en viss gräns; ty 

huru laddningen än må vara belägen ~öker gassferen utvidga 

~ig i kortaste motst<tmlslinient:> rigtniug, dervid ryckande med 

sig elen vattenmassa, som kan befinna sig i denna direktion. 

Befunne sig si ett fartyg i eller nära intill denna kortaste 

motståndslinie i det ögonblick, en mina exploderar, måste det 

erhålla eL t slag, h vars våldsamhet helt och hållet beror af le f

vande kraften hos det framrusande vattnet och Inrars verkan 

står i omvändt förhallande till fartyg:;;siclans mot~tånd:;;förmåga. 

Huru nära intill en gifven laddning ett fartyg måste be

finn a sig för att erhålla lifsfarliga skador, är svårt att be~täm

ma på grund af de många härvid ingående faktorer, me11 det 

är i högsta grad troligt att de tryck man annoterat på tryck

mätare vid experiment mecl olika laddningsförhållanden, skola 

bidraga till lösning af denna fråga. 'l'ryckmätaren ger dock 

ett vi:::st mått på tlxplosionens kraft, under det att man lwar

ken kan beräkna mängden eller hastigheten af den vatten

mas~a, som clrifves mot fartygssidan och ej heller volymen af 

elen vid explosionen bildade gassferen, utom på det prim i t i va 

sättet att studera kratern efter en sprängning i mudder. Den 

har ocksa blifvit ett nödvändigt instrument vid jemförelse mel

lan olika laddningsförhållanden och olika sprängämnen. Men 

man miste med Yarsamhet mottaga såväl deras uppgifter, som 

de formler, hvilka härledts med hjelp af dem. Den matema-
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tiska noggranhet, som man betraktar såsom r~n följeslagare till 
en formel, kan göra mera ondt än goclt, så framt den ej be
styrkes af ur verkligheten hemtacle data. 

De experiment, som utfördes i Amerika, utfördes i allmän
het med små laddningar och de erhållna resultaten lända huf
vudsakligen endast till belysning af rle använda olilm spräng
ämnenas relativa kraftutveckling. Emellertid hvilar Abbots 
omsorgsfullt och vetenskapligt utarbetade teori om undervat
tensexplosioner hufvndsakligen på just dylika experiment och 
hans härledningar måste derför mottagas med försigtighet, ty 
de äro ej alltid bekräftade genom de försök med större ladd
nmgar, som företagits såviil i Englanrl, mot "Oberon", som i 
Carlskroua. 

Teoretiska och empiriska formler för undervattensexplosioner. 

H varje fackman borde studera general Abbot' s bok om 
undervattensminering med den största uppmärksamhet, men 
då den troligtvis ej är tillgänglig för en stor del af dem, som 
läsa dessa anteckningar, skall här göras en kort framställning 
af hans midersökningar och formler. 

De vigtigaste härleclningarne från Abbot's talrika experi
ment i Amerika äro följande: 

Med antagande af följande beteckningar: 
lY = en undervattensexplosions mekaniska arbete i skålpuud-

fot per qv.-tum af yt,a, exponerad för choquen. 
P trycket per ytenhet af ofvannämda yta. 
D - afståndet i fot mellan laddningens miclt och samma yta. 
C laddningens vigt i skålpund. 
S laddningens djup uneler vattenytan i fot. 
B = radien af en s fe r, h vars volym är lika stor som de u 

qvantitet sprängämne, hvilken detoneras af hvarje an
vändt tändrör. 

1\Ied tvenne tändrör förenade medelst 12 fot ''light-

ning fuze" utvisade försöket att R 
() 
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rt vinkeln i grader vid laddningens midt mellan perpen
dikeln nedåt och rigtningslinien till målet. 

E det använda sprängämnets relativa kraftutvecklingskoeffi
cient, funnen genom försök, då ämnet är en explosif 
förening. 

M = dylik koefficient för explosiva blandningar. 
Så är för explosi ya föreningar: 

, 0,21 (a + E) C 
H = (D + O,ru)2,t · · · · · • · · · · · · • · · • · · • · (l) 

och p = V' (Gfl36 (a + E) c)2 
•••••••••••••• (2) 

(D + 0,01)2,1 
samt för explosiva blandningar: 

p = VC~])~:~~~~y ............. (3) 

Dessutom framställas af Abbot, bland andra, följande be
traktelser med anledning af dessa formlers tillkomst. 

Vid nppställandet af en allmän formel f;_:r unclenattens
explosioner får man antaga att det nyttiga arbete, som ut
vecklas vid detonationen af häftiga sprängämnen varierar di
rekt med C. De explosiva blandningarna förhålla sig deremot 
på annat sätt, emedan, om en svag minkasse begagnas, en del 
af sprängämnet drifves i vatt,net, utan att således explodera, 
och, om minkassen är stark, en del af kraften återigen bort
går vid öfvervinnandet af detta motstånd. För blandningar 
kan derför energien sägas variera med or. 

I ett fullkomligt osammantryckligt fluidum måste den 
krattimpuls, som meddelas från molekyl till molAkyl vara lika 
på hvarje punkt af en omgifvande sferisk yta, som har ladd
ningen till medelpunkt. l\1ed andra ord, energien i hvarje 
pnnkt måste vara omvändt proportionel mot qvadraten på af
~tåndet från laddningens midt. Vattnet är emellertid ej fullt 
osammantryekligt. Dessutom skulle en formel, .grundad på 
antagandet att e!lergien e!ldast varierar såsom en potens af D, 
utvisa en ofantlig kraft för en distans = O. Af dessa skäl 
bör nämnaren i formeln för TV erhålla utseendet (D + A}', 
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tler A är en liten kont;tant och 'i ett tal, nännamle t;ig till :J. 

(Författaren anser, att denna formel, gällande för alla afstånd , 

ej kan uppställas på ett så enkelt sätt; och att, om gränserna 

för D bestämmas till Llem, som äro af ]Jraktit;kt värde, denna 

exponent mera närmar sig J ~tu :J.) 

Verkan af att öka H, blir en ökning af vattnets tryck på 

C och sålunda en tillväxt i motståndet mot gassferens bildande 

vid explosionen. En funktion S!f satisfierar dessa vilkor. 8lnt

ligen, när l~ = O är () = O; om sålunda H~ placeras i näm

naren, uppfy llas fordringarna på denua qvantitet. 

F örloppet vid undervattensexplosioner synes utvit;a, att 

den hufvudsakliga kraftutvecklingen är rigtad uppåt och att, 

den minsta delen af kraften verkar nedåt. En funktion af 

formeln (a + ]!))t i täljaren upp~yller dessa vilkor. (Förfat

taren anser denna funktion gifva alldeles för stora värden på 

de häftiga sprängämnenas kraftutveckling och söker förklara 

dess tillkomst derigenom att Lle amerikanska tryckmätareexpe

rimenten på större afståncl synbarligen endast utförts med dyna

mit samt med tryckmätarne placerade på botten; h vilket enligt 

i England vunnen erfarenhet ger mindre utslag i tryckmä

taren, än då elen är uppbojad från botten.) 

Utom dessa faktorer finnes en del andra variabla q vanti

teter, som kunna tänkas inverka på en undervattensexplosion, 

såsom vattendjupet under laddningen, bottnens beskaffenhet 

m. m.; men enär försöken vid \Villet't; point, hvarest botten 

bestod af mjuk lera, tycktet; utvisa, att dessa ej hade något 

märkbart inflytande, äro de ej medtagna i räkningen. (Detta 

antagande är ej bevisadt någonstädes genom experiment. 

Tvärtom antaga några auktoriteter att stora bottenminor äro 

nära 30 % kraftigare än samma laddningar i flytande minor 

som äro betydligt afiägsnade från botten, hvilket dock är tvif

velah:tigt.) Afvenledes torde den an Y ända tändsatsens beskaf

fenhet influera på den kraft, som utvecklas af en explosif 

blandning; "men resultaten med vanligt krut synas vara. de-

samma antingen täiHlsatsen består af lmalltFicksilfver, safet.y 

compound, eller hut.'' 

Emellertid antager Abbot't; formel för cle allmännaste nn-

(lervattensexplosioner på grund häraf detta utseende: 

1,1 = K(a + Ey . SY. U,. 
hvarest ]( är An (D+ Afl JlX 

konstant, beroende af sprängämnets natur. 

Ur denna formel utgingo seelan efter långvariga beräk

ningar, hufvuclsakligen grundade på en mängd tryckmätare

experiment med små laddningar, de tre redan angifna och 

med N:ris (1), (2) och (3\ betecknade formlerna. 

Formel (3) gäller endast horizontalplanet genom laddnin

gens midt, hvarför, om man önskar jemföra de häftiga spräng

äm~ena (the compounds) med dt=J mekaniska blandningarne, 

vinkeln a måste vara = 90". De värden på JV!, som i Amerika 

blifvit bestämda. efter en stor mängd fi.\rsök äro för: 

Mörsare-krut ..... .... ....... . ..... .. .. J.Vf = 790. 

Mammuth-hut. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 20. 

styckekrut . . . . . . . . . . . ................ " 59. 

Handgevärskrut .................. •.. ... , 1554. 

.J agtkrnt (fine orange lightning) ... ... ... , 3331. 

Safety compound .•..•....•.•...•.....• , 13383. 

Innan general Abbot öfvm·går från denna del af ämnet, 

anmärker han beträfiimde användande af lcnd för undervattens
minor : 

l:o. F ör undervattensbruk, står kraftutvecklingen af vanligt 

krut i omvändt förhållande till krutkornens storlek. 

2:o. Stora krutladdningar äro mera ekonomiska än små, eme

dan en mindre del af laddningen då kastas i vattnet oför

bränd. (Detta beror helt och hållet på antändningssät,tet.) 

3:o. Af samma skäl fordrar hvarje krntln.cl(lning en stark min
kaRse. 

4:o. Ingen fördel vinnes genom användanLle af detonerande pri

mers. (Tvifvelaktigt.) 
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5:o. En luftkammare placerad mellan målet och laddningen i 
en krutmina är synnerligen förmånlig, emedan den rigtar 
slaget och ökar det verksamma trycket i elen åstundade 

rigtningen. 
6:o. Ett utmärkt sätt att antända en stor krutladdning är att 

bruka tvenne rör i förening med en "lightning fuze", ledd 

genom krutmassan. 
Före jemförelsen mellan de olika hc~fti,r;a spl'än,r;iimnen, som 

blefvo försökta under de amerikanska experimenten, lemnas 
en redogörelse öfver de mera vigtiga allmänna slutsatser, hvar
till dessa experiment enligt Abbot ledde. 
l:o. Läget under vattenytan inverkar obetydligt på effekten, 

så länge detta håller sig inom gränserna för de i prak
tiken vanligen förekommande fall, och skulle sålunda 
kunna utelemnas såsom faktor i formlerna. 

Ett djup under vatt.enytan af 4 fot lämliar sig väl för 
e1i 100 !ft.s laddning; tilläggas ytterligare 4 fot för h varje 
100-tal rft., laddningen öfverstiger denna siffra skall en 
undervattensladdning af ett l:a klassens sprängämne kom
ma till sin fulla rätt. 

2:o. En svag minstomme ger de bästa resultaten. (Förhål
landet är alldeles motsatt vid krntminor, så,.,om i det före

gående anmärkts.) 
3:o. Ingen fördel vinnes genom användande af mera än ett 

tändrör. (Aterigen en motsats till krutminor). 
4:o. Kraftutvecklingen kan ej leelas genom användande af luft

kammare i minan. (Anyo motsatt förhållande mot krut

minor.) 
5:o. En luftkammare. som ej öfverstiger 3 gånger sammanlagda 

volymen af laddningen med dess apparater har ingen skatl
lig verkan. (Mycket större luftrum erfordras i verkligheten.) 

6:o. Minkassen bör förfärdigas af osammantryckligt materiel, 
som e,], såsom trä, kan absorbera arbete genom att pul

vriseras. 
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Minkatlsar af 2 tums tjockt trä med små dynamitlacld· 
ningar orsakade enligt tryckmätarne en kraftförlust af 
55 "/n; med dnalin var törlusten 47 ° 10 och med bomulls
krut 40 °/0 • 

7:o. Några explosiva föreningar äro känsliga för sympathetisk 
detonation. 'rorrt bomullskrut är mera känsligt än vått; 
pressad dynamit mera. än lös. 

Enligt Abbot kan man beräkna afståmlet, inom hvilket 
en dynamitladdning är urrderkastad sympathetisk detona
tion enligt formeln: D = B2.I X V c; D vch C hafva 
samma betydeltle, som i föregående och B är en konstant, 
fnnnen genom försök = 20. Samma formel gäller äfven 
andra sprängämnen, men B varierar naturligtvis för olika 
ämnen. 

---·------------,-----

lO:o. Sammanpressade laddningar äro svårare att detonera med 
ett tändrör, än de som äro i ett lösare tillstånd, beroende 
på att en mindre yta utsättes för tändrörets låga och de
tonation. 

ll:o. Några af de exploo'iva föreningarna äro lika kraftiga, då 
de äro torra, som då de äro våta eller i beröring med sjö
vattnet och 

12:o. Några äro både s~tkra och kraJtiga äfven i ±i·nset tillstånd 
och försämras ej på grund af temperaturförändringar un
der förvaringen . 

(Forts.) 
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(Insiinrlt. ) 

Huru bör man tolka § Il i Kongl. Förordningen 
af den 20j2 1885 angående åtgärder till undvi· 

kande af ombordläggning m. m. 
Denna § lyder: 
"Fartyg, som upphinnes af ett annat fartyg, skall akter

ifrån . mot det senare fartyget visa ett ljus med h vitt ~ken 
eller ett blossande sken." 

Ehuru ordalydelsen af denna § förefaller mycket tydlig, 
inträffar det dock allt som oftast att förseelser begås vid till
ämpningen af densamma, förseelser som förorsakat betydliga 
förluster af lif och egendom. Det är af sådan anledning \'ärdt 
mödan att närmare granska dess innehåll, och framställes fi'lr 
detta ändamål några frågor, hvilka t;amtidigt skola besvaras, 
med ledning af de domar, som nyligen fälts af den engelska 
High Cour t of J u:;tice, Admiralty Di vision och 'l' h e Court of 
Appeal. 

l:o. l lwitlcet lii,qe skalL ett j'al'fyy oam /Dr att 'lll0/1 skall 
ku11,na säyrt att det npphinnes af ett annat? 

The Court of Appeal har faststält följande regel: "Ett 
fartyg upphinne~;, när ett aunat fartyg går fortare än det förra 
och nalkas clet:;amma på en kur::;, som slutligen ><kulle fiira 
fartygen i ett farligt läge till hvaranclra, och då det efter
kommande fartyget befinner ::;ig inom det områlle, som icke 
belyses af det föregående fartygets ljutJ, och följaktligen är i 
en sådan ~tällning att cletJsa ljus icke kunna synas ombord å 
det efterkommande fartyget". 

2:o. Jluru sk11 ff cM lwitu ljuset vcu ·a hes!.:affadt i' 
I målet "Chromartyshiro" mot "Patroclns'' förklarade pre-

siLlenteu i 'l'he Adrniralty Court, lla en collision balle uppstatt 
till följd af att det förra fartyget hade hållit dalig utkik akter
öfver och i sista ögonblicket emla:>t hade en nachterhuslykta 
som kastade ,;kenet uedåt att visa mot den akterifrån kom
mande ångaren, att 

"Det fordras endast att det upphuuna fartyget skall mot. 
det upphinnande, akterifrån, vi,;a ett h vitt sken eller bloss. 
Men det är tyLlligt att, ehuru förordningen icke be;:;tämmer 
h vilket slag af lju::; det skall vara, ljuset dock miste vara till
räcldigt för det ändamål, för h vilket förordningen skref.::;, nem
Iigen att det ,;kall tjena till ledning för det upphinnande far
tyget. - - - - - - J ag finner också, i enlighet med den 
åsigt, som uttalats af 'l'he 'l'rinity Brethren, att detta var ett. 
otillräckligt ljus - - - - - och anser derför att "Chro
martyshire" bär ensamt ~kulden. 

3:o. När och kvarest skall det ltVita ljuset visas r 
Det följer af apellationsrättens ofvan anförda dom, att 

1let h vita ljuset ,;kall "visas" från det fartygs "akter", som 
upphinnes af ett annat: då det senare är i ett sådant läge, att 
ljuset på det föna fartygets ::;idlanternor ej kan ses af det 
efterföljande, och att det ,;åledes icke får föras st~indigt, såsom 
de öfriga ljus, hvilka skola "föra8" hån solens nedgång till 
rless uppgång. 

Det har på senare ticler blif\·it allt mera vanligt att såväl 
ångare som segelfartyg, uneler mörker, ständigt haJva ett hvit.t 
ljus, lysande ; uudt om lwrisouten, placeradt på eller nedanför 
hackbr~i.det. Mot detta tillvägåencle varnas på det alvarligao;t0. 
Faran deraf framgår af följande fall, hvilket afgjordes af The 
Aclmiralty Court i Dec. s. å. 

Ångaren "Palinurus" styrde under natten kurs upp genom 
Engelska kanalen då ett hvitt ljns varseblefs p:'t 1

/ 2 streck förnt 
om babord, på eu eng. mils afstånd. Under antagande att 

· <letta ljus befann sig ombord p[i, ett fartyg, som upphanns, 
girades styrbonl h8n och maskinen ;;;aktarles. Kort derefter 
iakttogR kontmerna af skeppet "E. F. Sawyer" och samtidigt 
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synte~ ett ~vagt grönt ljut; jemte det hvita. Härpå föl.irle en 

sammanstötning och i::ikeppet sjönk. 
Vid clomenR afknnnanlle yttrade rlomaren, blaml annat 

följande: 
"Jag har kommit till deu ~lut~at~en , att ''E. F. Sawyen;" 

gröna ljus icke var lämpligt oeh tillräckligt, och att lletta va.r 

orsaken till collisionen. Det har å ena sidan framhållits att det 

strider mot förordningen att föra ett fast ljus akter; {L andra 

sidan har det påstH.tt~ att det icke är olagligt.. J ag a.fhåller 

mig från att säga a. t t det i~ r o lagligt: . men man m åt; te komma 

ihåg att ändamålet med akterljuset är att hjelpa upphinnande 

fartyg, och om det föres pd w1.r;ot W11Wl slitt (i Jt som (ir nödvdll

di_qt fö1' att gifva sudan hjelzi, synes det miy va l'(l ett !J1·ott mot 

(öl'onluingen. Akter(jusets lysumnltle jiir aldri.r; ö{ve1·skjuta sido

ljusens, och, om det är fast, bör det i alla händelser va.ra sft 

sb~rmaclt,· att det icke kommer in på sicloJjusens område. I 

föreliggande fall hyser jag intet tvifvel om att "]!;. F. Swry

rrs" aleterljus var sy11ligt inom . en det af det yröna l;ju:;els omn1dr 

och detta var egnadt att bedraga och vilseleda ångaren. Det 

h vita ljuset kan alltid synas på längl'e håll i~ n det gröna och 

derföre kan det annalkande fartyget, som ser ett hvitt ljns 

innan det gröna blifvit synligt, ledas till det antaganclet, att 

rlet upphinner ett annat fa.rtyg och att handla i enlighet der

med, uneler det att det i verkligheten nalkas i en ri~t vinkel. 

Ä.foen al dennu orsak .finner jag således " J!J. V 8au•yers" oam 

klaude1·värd. 

4:o. Pci lwacl .wut skall det visets r 
Det skall alderifrån visas m.ot det uppltiwwwle farty,r;et, 

följaktligen icke mot fartyg, som synas i a.nnan riktning, h var

af åter framgår, att clet vi~ade lju~et bör Vcl.ra a{;kii,·outdt, sa

villa det icke är ett bloss, ty dels ka.n blosset icke sk~~rma;;:, 

rlels upplyser det en stor del af fartyget, hvarigenom misstag 

om dettas ställning icke gema bör kunna uppstå. 

Llo. llimt l!iJt.l} e skall det uisas :' 

Ljm;et skall vi:::as s;t länge som tlet andra fartyget. är npp-
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hinnande, el. v. "· sa länge som detta är i det läget att det 

framfi!r g~teJlClt• fartygets sidoljus ej kunna ~ynas. 

I ett mål mellan skeppet "Hoffnnng" och ångaren " Es~e

quibo", som uppstod med anledning deraf att clet förm f~"Lr

tyget upphunni ts och sänkts af det senare, yttrade domaren i 

'l'he Aclmiralty Court den 9 sistl. Februari. 

"Den enkb frågan, som nu återstår mig att besvara, ii.r 

tlenna, och en mycket. vigtig praktisk fråga är det, nemligeu 

hnruvicla, nuder de,.;sa om::;tändigheter , visandet af .ett Jjns, 

on g~mg för all~t, befria.r det upphunna fartyget från att vi~a. 

det tmyo ( Vi äro af elen bestäm1la åsigten att det är nöl1-

vändigt för fartyget::; ~iik8l·het att man icke litar på ett euda 

uppvisande, uta.n att man visar ljuset tid ejfer wwan, sä liin,r;e 

wm fartyget jol'fj(ll' att vam ett upphinnande farty,r;. 
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Något om nutidens sjöångmaskiner. 
Af civilingeniör Thure Ny~Stcdt. 

(:\Ie<l 2 pbn,;•·lltT. ) 

(Furts. oeh slut fr. p~•.~·. 280.) 

VI. Om sjöångmaskinernas nyttiga effekt. 

Om man med naturkraften för ett :;jöflngrnaskineri för~tår 
mängelen af Llet i <\ngpannan:; elcbtall abtrade värmet :;amt med 
ma::~kineriets nyttiga effekt den del af detta värme, som i ma
::;kineriet tillgodogöres för fartygets framclrifiling, så inses att 
ju större effekten blir, dess förmånligare med af.<:;eencle å kol
förbrukningen är ma~kineriet. Huru stor effekt som erhålles 
vid nutida :;jöångnu~kiner, och huruvida någon väsentlig höj
ning af den~amma kan ernås, samt hvarest i så fall med bästa 
utsigt till framgång härför edorderliga förbättringar böra före
tagas, torde framgå af följande på ~åväl teoreti::;k :;om expe
rimentel väg erhållna data öf\·er respektive konsumtioner för 
nyttig drifkraft vid ett ~.iöångma::;kineris olika delar, :;amt 
öfver de dersam mastäcles uppträdande värmeförluster, angifna 
i den ordning de följa på hvarandra. 

a) Från praktiken vet man, att i en sjöångpanna med 
naturligt drag 
l hg. kol afkolmr 8,r; kg. vatten vid rena pannor OL:h goda kol. 
l " " " 7 

" " , mindre rena pannor och 
sämre kol. 

Som Llen ~ålunda ev<tporerade i'Lngan alltid har en fnktig
hetf:lhalt, som i ogynsamma fall kan uppgå ända till 30 11; 0 

(se sid. 2641, så kan som medium antagas 20 ";0 fuktighetshalt. 
Af tab. 2 sid. 148 erMlles då, Ll e i följande tabell angifna antal 
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v.e. som erfordra~ för evaporering at' l kg. änga från vatten 
af noll grader. 

Tabell 12. 

l 

l 

Fuktip;hutBhalt 
Absulut ~ngtryek. 

Torr. 
=~=-;-~~=~ 

2 atmo::;ferer ! 643 
(j 

10 
, 
, 

655 
661 

v.e . 

, 

20 pruccnt. 

538 v.e. 
556 , 
565 , 

Af denna tabell erhålles :;om medium att c:a 5:10 v. e. 
erfordras för evaporeringen af l kg. ånga af 20 °/o fuktighett>
·halt. För detta medelvärde fås såsom resultat, att, af det 
värme (Q = 8600 v.e.) som per kg. i eldstaden förbrända kol 
alstras 
vid det att S,c, kg. vatten afkokas 

, 
" " 7 

" " 

pr kg. kol, 4675 v.e. kom
mer ångan tillgodo. 
pr kg. kol, 3850 v .e. till-
godokommer ångan. 

Antages som medium -!250 v.e., så ses att blott c:a 50 °/" 
af det i elcbtaden alstrade värmet kanuner ångan tillgodo, 
till följd hvaraf således det öfriga går tillspillo i ångpannan, 
h vilket beror på följande värmeförluster: 

l :o) Genom ej förbrända fasta återstoder af kolen (små 
genom rosten fallande kol) . 

2:o) Genom värmeutstrålning och värmeledning från 
pannan . . 

3:o) Genom ej förbrända gasfonniga åter;:;toder af kolen. 
4:o) Genom (rvarvarande värme i den c:a 300 grader 

varma röken. 
Summan af del:lsa förluster är c:a 50 "/u af totala i eld

staden utvecklade värmet. Af dessa förluster utgör det med 
förbränningsgaserna bortgående värmet största delen ( c:a 25 °/o 
af totala värmet) såsom förut angifvitt>. Den del af kolens 
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teoretiska värmeeffekt, som i >',jöa.ngpannor tillgodogöres för 
i"wgbilduingcu, är bervemle p [L en mängd fijrhållanclen , såsom 
panmms mor eller mindre renhet, pannans mer eller minllre 
omsorg::;fulla klädsel, kolens godhet etc. Betecknar q1 den 
värmemängd, :>om pr kg. i eldstaden förbrämla kol konuncr 
ånga11 till godo, t:iamt q_2 den ::;amtidiga i pannan uppkommande 
viLrmeförlusten, Rå blir således 

q, O,r •. Q 
'l• o,,,. Q. 

b) Af den i panna11 evaporerade :'m gan har genom expe
riment i Förenta Staternas marin utrönts att, dels heroende 
på läckniug genom mindre otätheter å kolfvar och slider, cleb 
till följd af de förändringar hngan undergår, härledande sig 
från cylinderns lägre temperatur än admissionsångan (se si(l. 
2GG}, samt dels genom ångans fnktighetshalt blott. så stor vigt::;
del af ångan Llir nyttig, el . v. s. disponibel för arbete i cylin
dern, som anges af ! i följan(le tabell: 

'l'abell 13. 

~ = O,öo- 0, io vid enkla expansionsmaskiner utan Cmgmautel, 
, = O,öö- 0,7'• , componndmaskiner utan d:o , 
, = O,io- O,Ho , enkla expansionsmaskiner med d:o, 
, = U,ir,-0,\lo , compoundmaskiner med cl:o. 

Genom (l mm a i maskinen uppkommande ångförlu~t, h vil
ken för olika maskintyper varierar mellan 10 a 40 vigtspro
cent af totala vigten till maskinen kommande ångan, upp~t:1r 
en motsvarande värmeförlust. 

Betecknar q_3 elen värmemängd, som efter afdrag af ofvau 
angifna ångförlust återstår disponibel till arbete, samt q~ mot
::;varande värmeförlust, så blir således 

q,1 = (O,no-O,oo) q_ 1 

q1 = (0,4o-O,ro) q1 

c) Af detta elen nyttiga ånganR värme i cylindern(= Q3 ) 

anger formel (11) sid. 150 den största del som kan förvandlas 

., 
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till arbete och skall :ingan dervicl arbeta pit si\, sätt som anges 
at' CarnoL::; pru~.;c~s (,;c ::;id. 150 och 3~3) . 

BeLeolmar '].; elen siUnnda bcr~i.kuacle vii.rmeqvn.uti Lcton . 
samt 'l•i hiLremot ::;varande vii.rmeförlust, så Llir 

f;- t' 
(_f-, = l/ ·IJ:J = 273 + f . lj:J 

273 +t 
'Lo= (1- '1,) ']J = 27:3+ t. q, 

t = acln:i ic> c>iousåugano; te m pcratm i grader Cclc;ins 
t' = aflopp:-;ångans , , 

Införas unm criska värden få,; t. ex. för i'mga at' 10 atmo::;t'. 
absolut tryck 

2s = o,~on . fj3 

!]G = O,liQl . fj:J· 
d) De förämlringar ångan måste umlergtt fi!r att arbeta 

culigt earnots process äro: 
a. Utvidgning vid konstant. temperatnr. 
1J. Fri expausion. 
c. Sammantryckning Yid konstant temperatur. 
d. Fri kompression till::< den ·återtagit sin ursprungliga 

volum och temperatur. 
Af praktiska skäl li::an dock ångan i en ångmao;kin blott 

fullständigt genomgå de två första för~Lmhingarne, elen trcd.ic 
clelvi::;, samt elen fjerde alls icke. Till följd häraf nppc>t.Jr 
ytterligare en arbetstörlust, hvilken motsvaras af en ·viss <[Van
titet värme ( = q,). Betecknas Llet {d;erståeude till I. Hk. i 
c y linclern transformerade värmet med q7 , så är 

q7 = (Op.·-O,so ) . q., 
q8 = (0,~:;-0,ro) . fj5 , 

cler koefficientens storlek beror på maskinen,; :::torlek och be
skaffenhet. 

e) Af dessa i maskinen indicerade 'Hk. åtgår , enligt i en
gel ska örlogl:lmarinen af Froncle gjorda försök, hvilka dock 
sasom varande enstaka experiment, naturligtvis blott angifva 
approximativa värden: 



33 ''/u för friktion,;- ouh pumparbeten i mat~kinen, 
ti7 °/0 för propellerns drifvande. 
Fördelas nu det totala till I. Hk. använda värmet (= 1]1) 

proportion med dessa arbeten, blir således 

q!l = O,n;. q1 

'/Ju = 0,3~ •IJl 

för propellerns Yriclande anvällllt värme. 
värme, som åtgått fiir friktion~- och pump
arbeten i maskinen. 

f) Enligt san1ma af Froude gjorda experiment åtgar 57 l'/u 
af den till propellern kommande kraften till öfverviunancle af 
fartygets rörelsemotståncl, samt 43 {'/n för skadliga arbeten vid 
propellern, såsom propellerns friktion mot vattnet, propellern::; 
slip etc. Fördelas nu det för propellern använda värmet 
( = (ju) i förhållande till Jessa arbeten, så blir 

1)_
11 

= U,r,; . IJ.
9 - värme, som åtgått för öfvervinnande af far

tygets rörelsemotstånd. 
q l~ = o,~a . q~ - värme, som åtgått för skadliga arbeten vi J 

propellern . 

Utom nu anförda i ett sjöängmaskineri uppkommantie 
sex förluster, uppstå äfven sådana genom utblåsning och skurn
nmg samt genom det värme ångpannevattnet innehåller vid 
slutadt arbete af maskin, hvilken förlust blir större .JU oftare 
och långvarigare uppehållen för maskinens gång ega rum. 
Då dessa förluster dock e.J inverka på de uneler fartygets prof
turer företagna kolmätningarne, emedan utblåsningen deruneler 
så mycket som möjligt undvikes, på det möjligast vackra kol
resultat må erhållas, samt de dessutom hufvnclsaldigast bero 
på yttre omständigheter, såsom vattnets salthalt, hur ofta och 
länge fa.rtyget ligger stilla etc., så äro de eJ medtagna bland 
of van angifna sex förluster. 

g) Uppställes schematiskt, för en klarare öfverblick, de 
här förut angifna transformationer och förluster, som det 1 

eldstaden alstrade värmet i ett sjöängmaskineri unelergår för 
att tillgodogöras för fartygets framdrifning, så fås 

-' 
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1<'\ir att tydliggöm slorloken af i förog<'teude t:>chema an

gifna vitrntell vautiteter, förbrukade i ett sjö;'mgnnt:-:b neri , s~t 

anföres nedan de mot desamma svarande siffervärden, gällaullo 

för förbrulmingen af l kg. stenkol i nutidens bästa sjiiCmg

mat>kinor, arbetande med l O at m. augtryck N a turligtvis ange 

dessa tal blott ungefärliga värdeu, men af hvillm man tlock 

fctr on öfverhlick öfver de m:'mga omvti.gar kraften må::;te pas

:oera för ernåendet af det eftcrstrMvade målet (fartygets fram

drifningl, de nJbränningar den tlernmler lider, samt till huru 

ring'" llol af sin ursprunglig,, storlek den genom de vill alla 

dessa öfvergangar nppträclam1e fiirlnflter, rrclucerats. 

Q = 8600 v.e. 
_________ .,_! --------

IJI = U,;;. Q = 4300 v.e., rh = O,r .. () = 4300 v.e. 

'-----------------------------~ IJa = O,H. q1 = 0,4. (! = 3-140 v.e., fj 1 = 0,:!. 1'/J = 0,1. Q = 860 v.c . 

~---------·-L--------------· q,; = 0,:1.q,1 = 0,1~J) = 1032 v.e., I'Ju = 0,; Jj:J = 0,2.'<. Q= 2408 v.e. 

--~------'--------------------------------;;: -- O,s. q, = O,onn. Q = 82G v.e., I'J-; = 0,2. rh= O,oH. Q = 20Ei v.c. 

~---------'~------------------~----~~ !Ja= O,n7 q,= O,oGL () = 553 v.e., i'JJ() = o,~:l. q,= O,o:J~. Q= 273 v.e. 
l 

I'J.11 = 0,;;; ·!f~1 = U,o:1';":" () = 316 Y.e., fJ. 1 ~ = 0, -1~. I},J = O,o~~. Q = 238 -;;;'. 

För kontrolleTing af dessa sittervärdens öfverensst~Lmmelsc 

med praktiken, så heJ;äkna, clet antal hästkrafter ( = Hk.) som 

af värmemängelen q_ 7 (8:26 v.e.) um1er en timmes tid kan åstad

komma,.,. Då nu, enligt sid 150, E = 424 m.kg., blir såledc:-: 

8:26 . 42± 
Hk. - 75 . GO . 60 = l ,a, 

h vilket motsvarar O, n kg. kolförbrukning pr timme och häst

kraft, ett resultat som ganska bra öfverensstämmer med kol

förbrukningen i de å sid. 200 anförda maf'kiner, arhetamle merl 

ntinnast samma ångtryck. 
h) Huruvida några vä,;emltliga förLättringar kunna erun,.;,. 

t:>amt i så fall hvarest. mecl stön,ta ut::;igt till framgång Llessa 

böra företaga::;, ~il' ::;vart att afgöl'<l. ·, Llock framo·år <l.t' föreo·å en-
"' b 

de schema, älvensom af fn'm praktikon hemt:ul erfarenhet, att 

b~~ta utsigten härtill itr genom pannorna;;: och propellrarne,

förbftttring, emeJau, som i detta schema ses, de derstädes upp

komm ande förlu~terna äro, relativ t till sina respektive värme

kiillor, större än öfriga förlut>ter, nmhmtagande I'Jii· 

N ågou utsigt till ekonomisk vinst genom detaljförbättrin

gar ·viLl sjelfva maskinell är ej ::;anuolik, emedan på den vågen 

så mycket gjorts, att föga ntsigt fiir förbättringar i den rigt
ningen finnes. 

H vad q,, beträff'ar, så är det, relativ t till sin värmekälla, 

,len t>törsta i ett sjöängmaskineri uppkommande förlusten. 

Dem1a kan t>ägas bero af ångans egnu egenskaper, ehuru flet 

Agentligen ~tr omgifningen ,;om hindrar ångan att arbeta så 

att denna förlut:>t skulle försvinna, då härför fordras att IJ i 

formel (11) t>id. li)CJ blir = l. Den1m formel kan skrifvas un
cler formen 

} l === . / 

l ler T = admi::;t>ionsaugau:-: 
'/" = afloppt>ångaus 

Af clenna formel (16) se,; 

'l' - 'l' 
'/' 

............. . (Hil 

<tb::;ol. tomperatnr = t + 273, 

7) 7) =t'+ 273. 
att. 1: blir = l da endera 

l :o) 'l' = 0", el. v. t>. afloppsångans temperatur skulle vara, 

- 273'' Celsius. Pmktiskt kan dock lägre temperatur ~in 

yttre atmot:>ferens idw nås, ja ej en,; ::;a låg, ty till och med 

vid <le bästa komleno;orer M t' = > + 40" Celsius. Man kun

de clock t~Lnka sig att p<~ konstladt sätt, t. ex. medelst kyl

maskin, nå en bgre temperatur än den omgifvamle atmos

ferens. Detta vore L1ock ett hogst opraktiskt t:>ätt, ty enligt 

2:dra hufvmlsatseu i melmnio;k,t vännelämu är en förvandling 

af värme i arbete, medelst den omv~inda Uarnotsproce,;sen, all

tid f0rbumlen med, frånseclt alla skc1.dliga motstånd, en lika, 

"to r u ppoffriug af arbete i v~inne, och :c; idedes om t le skadliga 

motstämlen (friktioner och dylikt,) meJr~ilma:::;, t1ot fordras fijr 

ernåendet af on konstlallt l:'tg tempomtm en stiiJ.TP nppoifri11p; 



af arbete, än Jet arbete, ,;om genom denna lägre temperatur 
återvinnes af ångan. 

2:o) Ett andra sätt att oberoende af 'l'' få 1, = l vore ~tt 
T blefve = z. Detta är dock till följd af ångrnaskinmateria
liema,; hastigt aftagande styrka med de högre temperaturerna, 
outförbart. Föga troligt är att högre temperatur än 300'J kan 
tillåtas å ångan, och till och med vid denna temperatur kan 
ångan blott i öfverhettacl form användas, medan vid så hög 
temperatur (300"), den mättade ångans pression är för hög för 
ångmaskinmat.erialiemas hållfasthet. 

Det genom ifrågavarande förlust bortgående värmet (q6 ) 

upptages af kondensationsvattnet, ,;om då det kondenserar ån
gan, i sig upptager dess latenta värme. Kunde så anordnas 
att ångans latenta värme vid kondenseringen till vara togs, eller 
så inrättades att detsamma aldrig behöfde frigöras, d. v. s. 
ångan skulle aldrig kondenseras, utan fick arbeta mellan en 
högre och en lägre temperatur, så frånkom man förlusten q6 , 

men säväl det ena som det andra sätt~t är sannolikt praktiskt 
outförbart. H vad det sistnärnda t>ättet beträffar, så erhölles 
vid detsammas användning en maskin liknande varmluft
maskinerna, behäftad med alla dess praktiskt oöfvervinnerliga 
brister. För värmeförlusten q6 minskning återstår således blott, 
då afloppsångans temperatur (= kondensorns temperatur = 
40')) ej kan minskas, att höja admissionsångans temperatur (t) 

på det (11) i formel (11) må bli möjligast stor och således q6 

möjligast liten. 
Oaktadt de stora framsteg sjöångmaskinerna gjort under 

de senaste decennierna, är doek den del af naturkraften, h\·il
ken vi såsom drifkraft för ångfartyg förmå tillgodogöra oss, 
blott c:a 4 °/0 såsom af föregående sehema synes. När, såsom 
förut angifvits, af konstruktiva skäl ångans temperaturgränser 
måste ligga emellan + 40" och + 300", s ä blir , enligt formel 
(l! ) sid. 150, 45 % af natnrkraften den största tänkbara del 
som skulle kunna tillgodogöras till arbete, en qvantitet som 
är c:a 11 gånger större än elen som, enligt ofvan, verkligen 

- 8:20-

tillgodogöres. Ehnru naturligtvis aldrig denna ideela verk
samhetsgrad kan vinnas, så återstår dock mycket innan man 
uppnår den gräns, till hvilken man möjligen kan komma. 

Carlskrona den 20 Januari 1888. 

'l'lture Nysted t. 
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Hvarjehanda. 

Torpedbåten "Fatum ". Bygel hos Orlando Brothers, i Li

vm·no, nppgifve,.; c1euua båt hafva le1mmt anm~Lrknings\'ii,nla 

resn1tat, såväl beträffande manöverförmåga, som förmåga att 

giira, god fart akteröfver samt att härunder kunna styras. 

Dess dimensioner äro: längd 101 fot 2 tum*); bredd 11 

fot G tum; höjcl, invändigt, 7 fot 8 tum och deplacemer:t 42 

tons. Denna båts egendomligheter och dess tilltänkta taktiska 

nppträdande basera;; på dess egenskap att vara försedd med 

en pansarbetäckning förut, chagen kring styrtornet. Denna 

plåtbetäckuing, af varieram1e tjocklek, öfverstiger visserligen 

icke någonstädes l tum; men den är så anbragt att elen, 1lå 

båten väneler förstäfveu mot en fiemle, icke kan träffas af 

skott under högre vinkel tLn 30'\ under hvilket förhållande elen 

skyddar de vitala c1elame för maskinkauoneld. Tubema, två. 

till antalet, äro sammaleeles ;;kyc1L1ac1e och kunna de enelast 

råkas uneler · ti'' vinkel. 
God manöverförmåga eruas genom ett t'örroller, och ett 

propellerroLler akterut, arbetande samtilligt medels ånga., genom 

hvilken anorclniug b~tten fullbordar en t>vänguing kring en dia

meter af 150 fot p:'t tiO ~. 05 sekumler. Högsta erhållna fart 

vid g~wg föröfver uppgifves till 1\) knop, akteröfver ti ll 15 a 
lG. 1\Ian har mel1 omsorg :;ökt gifva baten sådana akterlinier, 

att den med hLtthet han ånga akteröfver, utan att taga sjöarne 

öfver däck. BetrMfande L1e skutt, som båte1i möjligen kan er

hålla fnln höo't behi,una delar af eu fiende. är ]1ansar]Jlåten 
b b . 

rhagen sll högt, att den uneler alla omständigheter skydelar 

mot maskiukanonelcl intill wno fots <1if'tan,.;. 

Fördelarna af denna hat skulle \·ara, att den kan nalkas 

e11 fiende obekymrad för elden från dess småpjeser, affyra mi

nan och retirera akteröfver, ätven härumler skyc1c1ac1 af plat

betäckningen. 
Beträffande maskin och pannor m. m, se "Engineeriug'·, 

:20 J an. 1888. 

Gnistsläckare för minbåtar. Svårigheten att under en nattlig 

attaek hålla minbatarne clolcla för fienden har ledt till eu serie 

försök, i Rochefort med en af 1\I. Oriolle, i N ante::;, uppfunnen 

apparat, som lär fullständigt imclertrycka alla lågor eller gni

stor, på samma gång rökens temperatur nedbringas till 80 a 
100° Fh. 

Röken stiger tlerför icke, utan t>prider sig öfver vatten

ytan im;vepancle båten i en slöja, som högeligen försvårar dess 

upptäckande, äfven mecl hjelp af elektri:;ka sökljus. 

Apparaten säges vara af obetydlig vigt och inverkar e.l 

på maskinens arbetsduglighet. 
( :->EnginePring.>, :.:?7 .lan . JSSH.) 

Fartyg, bildande galvaniskt element. N yLygda engelska kor

vetten "Nymphe", som löpte af stapeln för enelast några må

nader sedan och för närvarande är under utrustning i Ports

mouth, dockades elen 12 ,;i:;tlidne September för att klargöras 

till stundande maskinprof. Härvid upptäcktes cljuva, tums

breda urhålkningar i de utombords varamle delarne af de bflda 

propelleraxlarne. Orsaken härtill tillskrifYes galvanisk verkau 

mellan fartygets kopparbeklädning och nys'OnämnLla maskin

<lelar, enär man maktlåtit att förse dessa mel1 skyddande zink

betäckning. Troligeu måste nya propelleraxlar förf~Lrdigas. 
(A<lm:ty an<l Horse Unanb Uaz.) 

Snabbgående ångslup. Enligt "le Yacht" har man på Loire 

nyligen företagit proftur med en för c1et fi:anska Kongo af

:secl<l ångslup, Hi m. lång och 3 m. bred, hYan·icl med natur-



ligt drag och eldning med ved erhölls en hastighet af 14,o~ 
knop. Denna framgång tillskl·ifves båtens särdeles lyckade 
linier och tillämpandet af konstruktörens Mr Oriolle, ångpanne-

l"ystem. 

Ny undervattensbåt. En bland de senaste företeelserna inom 
undervattensnavigeringens område är "le Gymnote", som f. u. 
undergår prof i 'I'oulon. Dess lmfvuddrag äro: 30 tons depla
cement; 17,~o m. längd och l,so m. diameter. Beräknad ha
sitghet 9 a 10 knop under vatten. Formen påminnande om 
en "\Vhiteheacls mina. Båten framch·ifves genom en elektrisk 
motor och sänkes uneler vatten uteslutande förmedelst hori
zontela roder - således icke genom insläppande af vatten. 
E lektriciteten ingår dessutom såsom faktor vid manipuleringen 
a± alla, i båtens inre befintliga ap]Jarater. "Le Yacht", som 
meddelar notisen, lemnar inga närmare uppgifter om båtens 
praktiska värde; men liksom alla sina likar måste denna under 
vatten styras efter kompass, hvarvid befälhafvaren emellanåt 
får höja båten till ytan för att justera sin kurs, "emedan syn
fältet troligen skall blifva högst ofullständigt". Emellertid 
synes åter ett litet steg vara uttaget till befrämjande af Ha
vigeringen uneler vatten, om man verkligen lyckats frigöra sig 
från vattenballasten endast genom dess ersättande af hori-

zontalrocler. 
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Amiralitets-krigsmanskassans egendom å Djur
gården vid Stockholm. 

P. M. npp,att i l:lrptembrr 1888 al" A. K. (;n sRlnndcr. 

Serlan Direktionen öfver kassan enligt skrifvelse till För
valtningen af sjöärendena den 12 Februari 1874, af förekom
men anledning, lenmat infordrad utredning i afseende å kas
sans eganclerätt 'till det s. k. galt'n·varfvet på Djurgården, ut
görande, såsom åberopad kartebeskrifning visar, 21 1363 qva
dratalnar, har Direktionen i skrifvelse till bemälde förvaltning 
den 2?> N o vember 187 4, uppå anförda skäl, anhållit att flottan 
måtte från kassan inlösa nämnda varf antingen till hela det 
område, som tillh0rde kassan, eller t.ill uppgifna delar cleraf, 
efter en af Direktionen antydd grund eller efter den för ex
propriation i allmänhet stadgade ordning, hvarefter Direktio
nen elen 23 Mars 1880 och elen 18 Oktober 1881 till Marin
förvaltningen, o;om efterträdt Förvaltningen af sjöärenclena, 
inkommit med två andra. skrifvelser i målet. 

Marinförvaltningen har i underdånig skrifvelo;e elen 12 
Oktober 1883 h emstält detta mål till Kongl. Maj:ts afgörancle 
::>amt tillika elen 15 April 1884 insänclt en af Direktionen till 
Marinförvaltningen den 1 O i samma månad och år aflåten 
ytterligare sluifv11lse i målet med ti llhörande bilaga. 

I underdånig sluifvelse den 29 April 1884 har Direktionen 
anhållit, att Kongl. Maj:t täcktes, emot det att allt anspråk 
på ifrågavarande egendom från kassans sida frånträddes till 
flottan, bereda kassans gratialfoncl årligt statsanslag för upp
rätthållande af gratialeringen till enkor och barn med beräk
nadt härför behöfligt belopp. 

Kongl. .Maj:t har elen 27 Juni 1884 vid föreclragning häraf 
anbef,dt .Justitiekanslersembetet, rttt, efter ntredning af egande-



rätt:o±örhållamlemt rörande ifn1gavaramle tomter till Lleras nu

Yarande utstr~iclming, inkomma med unclenlånigt utlåtande i 

~~tdant afseende samt, derest af denna utredning framginge, 

att kassan vore eg<we af sam ma tomter, tillika afgifva ytt-.

mnde, huruvida den till ka~san gjorda upplåtelsen kunde anses 

medgifva ka~:>san rätt att öfver clesamma fritt förfoga. . 

Efter det Kammarkollegium den 23 December 188-J tll l 

.J ustitiekansler~:>em betet af g i f vi t infonl rad t utlåtande i målet-, 

lmr embetet i uudenlånigt utlåtande den 28 Maj 1885 uppft 

anförda skäl yttrat, att kas::;an till n~Lmnda område af D.inr

o·[u·clen hvilket i utlåtamlet kallas galervarfvet, har hvarken 
b ' ll\f" eganclerätt eller annan rätt, som kan göras mot Kong . l' ' a,rt 

och kronan gällamle eller utgöra laglig eller skälig grund för 

rle af Direktionen framstäida anspråk 

Direktionen, ::;om f:Ut c1el af cletta utLltaude, har den 213 

Februari 1886 deröfver afgi±vit umlenlåuiga påminnelser; hvar

efter Herr Stat::;råclet och Chefen för Sjöför::;varsclepartementet 

<len 15 Februari 1887 anmoclat Lamhmäteristyrelsen, att, efter 

verkstälcl gram;kning af kartama och kartebe::;krifningan:e i 

målet, afgifva utlåtande, angående h vilka områden af D.] nr

gården des::;a handlingar vi::;a vara at ka::;san upplåtna. Med 

anledning häraf har styrel~:>ell i skrifvelse elen 17 Mars 1887 

uppå anförda sbLl in::;tämt i det slutliga yttrande .J ustitiekans

lersembetet afgifvit. 
I målet är, p[t grund af åberopade halllllingar oeh kartor, 

upplyst och styrkt: 
att från Djurgården vid tltocklwlm, ::;om allt::;eLlan lmthol

t;ka tiden varit och fortfarande ~r ::;täld umler konungeus en

skilda räkning, till amiralitetet uneler konung Carl elen elftes 

regeringstid upplåtit~:> elen plats, som i offontliga handlingar 

kallats b[tb;man<>tornten; 
att kas::;an till vederlag för en uJ drottning Christina för

iLrad tomt a Ladugårcbla,mlet, nuvarande Ö::;tennalm i Stock

holm, år 1G81 blifvit imymtl i "heb tlen plats p~t Djmgårcleu, 

,;om med plank intagen var och amiralitetet- dertilll1rt.gs häf-

llat och pos:;itlorat hade för ::;juko bat::;m~tn::; förplägande (::;jnk

lms för bä.t::;m~Ln) och anclra tarfvor'·, h vilket Kong l. Jl.laj:t 

ht::;L;t~ilt mell rätt för kassau att af den upplåtna plat~:;en giira 

sig r lon nytta, ::;om bäst vinnas kunde; 

att Kongl. l\Iaj:t, emeclan Stockholms ::;taLl saknade bc

\]Vämt ntrymme för Rnläggning af flere varf, förordnat om 

<trremlering till l\1agistmten i 8tockholm från påsken år l 692 

af kassans hela plats på Djurgårelen emot årlig arremleafgift till 

kassan a.f 130 daler silfYermyn t., rlervirl l\1agistra ten Ullllcr 

Rrrendet emottog ::;ex kctssan tillhöriga Lyggnatler och ett gam

malt plank, men frän an ende t, med Magistratens begifvancle, 

unelantogas öfriga byggnader ft platsen och två särskildt 

nämnda lägenheter; 

att Amiralitetskollegium genom räntmästaren vid kas::;a11 

uneler arrendeticlen sökte bereda kassan inkomst genom uthyr

uin o· till enskilde af rle frim arrenclet unelantagna tomter; 
b 

att under tiden å det område af kassans plats på Djur

gårcleu, ::;om l\iagistraten innehade, anlagts ett sh:eppsvarf ocl1 

en brobänk, h vilka met1 de närmast viLl belägna husen, utan 

ni1gon bestämmelse om gränsen för det till varfvet hörande 

område, den 31 Mars 1719, då Magistraten frånträdde arrendet 

inry::-;.des till örlogseskaderns förnödenhet, mot fn1ig hyra af 

150 daler silfvermynt till kassan enligt Amiralitetskollegii 
förorclnamle; 

att 1723 års riksstat ansetts ich:e börrt graveras med hyra 

till k as:< an för Djurgå.rdsvarf\,et. h varföre detsamma med derå 

varande hus och lägenheter (en bofällig brobänk och sex bygg

uader) genom am iralitetsgoneralkommisariatct Rnenclerades till 

skeppsbyggmästaren Smitt på sex års tirl till den :31 Mars 172U 

mot Arlig hyra till kassan; 

att Höijer ~tr 17:24, enligt begäran af amiralitetsgeneral

kommisariatet och efter orc1res af öfverdirektören N ordencrentz 

upprättat karta jemte besluifning öf\ror den plats på Djur

gårdssiclan, som tillhörde kassan; 

att denna karta visar en brobäuk viLl stranden, atskilliga 
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uyggnader och en begrafningt>platt>, men icke hrtr någon teck

ning, som utmärker ::;keppsvarf; 
att enligt beskrifningen till kartan, t>åt>om orden lyda, 

' . l f s 'tt" "under skeppsvarfvet, som då för ttL1en arrenderac e s a m l , 

hörde de å kartan upptagna tre platser och sex byggnaLlcr, 
platserna mecl N:ris l, 2 och 3 jemte brobät~ken och bygg
naderna med N:o 4, hvilka senare voro af Stmtt uthyrda; 

att kassans skeppsvarf på Djurgården, hvilket var belllget 

gent öfver dåvarande kronovarfvet i Stoc.kh~lm, d.en l. Apt~il 
1729 efter utgången af Smitts arrenclettd anyo mtagtts fur 
stockholms-eskaderns räkning mot 150 daler silfvermynt 

årlig hyra till kassan; 

2
,tt amiralitetet år 1734 innehade uneler arrendet af Djur-

gardsvarfvet två platser och tre byggnader, upptagna å Höi~ers 
karta de förra med N:ris 1 och 2 och byggnaderna af hvtlka 

två användes till sjukhus, med N:o 4; 
att Till::Bus år 1736 på anmodan af räntmästaren vid kas-

san, efter befallning af amiralitetskollegium, upprättat kar~a 
N :o 2 öfver amiralitetsplatsen vid Djurgården, med clessem 
till gator och qvarter i görligaste måtto, tagen eHer då alla

redan der befintliga byggnader och tomter; 
att denna karta omfattar samma område, ,;om Höijers 

karta med en kyrkogård inom detst~mma, och har utanför 

gränsen åt norr påskriften "Kongl. galejevarfvet"; . . 
att Till::Bi kartebeskrifning, hvilken är ofullstänrhg, hvacl 

angår qvarteret N:o 9, och icke nämner qvarteren ~ :r~s 10 
och 11, blifvit U}Jpsatt efter kartans granskning af amnahtets-

kollegium; . 
att, enligt förteckning öfver· kassans tomter med dertill 

hörande påminnelser i anledning af sistnämnda karta, tre tom
ter varit uthyrda och tre ointagna inom qvarteret N:o 9 samt 
qvarteren N:ris 10 och 11, hvilka uklelats lJå den .plat~, s~.m 
förr varit anslagon till Djnrgårdsvar±vet, föresla.gtts ttll for
delning N:o 10 i 3 och N:o l l i 4 tomter mot sammanlagclt 
27 daler 16 öre silfvermynt, men detta förslag ansågs betänk-
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ligt, dit varfsarre1ulet, h vara f kas:mu hade F)O daler silfver
myut af kronan, l1origenom knnclo komma att rulJLas eller fur
minskas; 

att, enligt gällande föreskrift vid denna tid, kas::;ant> rät
tigheL och fördel, beträffande deu kassan tillhöriga ]Jbt::;eu 
utom Djurg,\rdshägnaden, bevakades af räntmästaren . under 
amiralitetskollegii tillsyn, men el en platsen, som amiralitets
v<trfvet af kassan arrenderade, hörde umler amiralitetskommi
:oariaLets disposition, likasom ock den anlagda kyrkoghrden 
underhälles af amiralitetet mot vissa vilkor; 

att sjn tomter inom qvarteret N:o 9 varit i December 
17 42 för kassans räkning upplåtna, dervid till detta q varter 
rälmats dels tomten Z invid galervarfvets gräns, hvilken tomt 
t>ammanförts med tomtema N:ris l och 4 i 9:e qvarteret enliat 
'l'ill::Bi karta, och dels tomten N:o 3 i qvarteret N:o 10: enli:.t 
samma karta, h vilken tomt erhållit N:o 7 i qvarteret N:o ~; 

att genom kongl. bref den 16 Juni I762 till Stockholms 
amira~itetskommissariat blifvit förorc1nac1t dels om byggande 
af skJul för 30 galeror ph Djurgården "gent emot Skepp::;
holmen långs stranden från elen s. k. Lejonkulan till slupsbron" 
och dels om inlösen för kronans räkning i visst fall af elen 
vid Djurgården anlagda och till en privat man upplåtna tull
bron, . der kronans manskap, som arbetade på Djw·.r;årdsomfoet, 
färdades två gånger dagligen; 

. att under öfverdirektören af vV etterstedts tillsyn, enligt 
nåcltgt. förordnande, kommissionslancltmätaren vViman och två 
andra lancHmätare år 1791 upprättat karta öfver Dj'uro·ånlen 
l '11 . b ' 1v1 re.n förrättning haft till ändamål, bland annat, att utreda, 
huruv1da de, som erhållit possession å denna park, innehade 
mer eller mindre än dem rätteligen tillhörde; 

~tt vid sammanträde uneler denna förrättning med dem, 
t>om mnehade platser på Djurgården, enligt vederbörligt förord
nande, stridighet förekommit emellan ombuden för kassan och 
för. annens flotta, huruvida uneler hyran för Djurgårclsvarfvet, 
hvtlken allt::;edan år 1729 utgått från kronan till kassan, borde 
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beräknas b<'ide "galerva,rfvet" och elen ::;. k "Falken::; backe" 

eller enelast galervarf vet; 
- att \Vim::m fl.r 1791 upprättat lmrta öfver kassans plab:i 

på Djurgården, hvilken är en i större skala tagen kopia af 

1791 års karta, öfver Djurgardeu, hvad angår ej mindre den 

clel clcraf, som kallas "Amiralitetstomterna" och omfattar de [t 

Höijers och 'rillmi kartor upptagna områden, n ta n äfven den 

del af Djurgården, som iL originalkartan kallas "galerplatsen" 

och omfattar dåvarande varfsområdet å Djurgården för armt'm~ 

flotta, eller den trakt, i\, hvilken galm·skjnlen voro uppförda; 

att tvistigheten emellan kassan och armens flotta, om den 

:;. k. Falkens backe hörde under arrendet af galerplatsen eller 

icke, äfvensom väckt fråga om förbättring i den för varfs

]Jbtsen kassan tillflytande inkomst, handlagts hos lmssans Di

rektion vid sammanträden i Stockholm den 19 Januari och den 

21 Juni 1792, men blifvit lemnade oafgjorda, då, vid sistnämda 

för detta och andra ändamal beramade sammanträde ingen in

funnit sig för ehef.sembetet Yicl armen.:; H otta; och 

att i 1729 och följande årens stater utan någon afkortning 

beståtts 150 daler silfvermynt eller motsvara,nde belopp i gang

bart mynt 37 kronor 50 öre såsom tomthyra för Djurgårds

varfvet, h vilket, såsem orden lyda, i den af Kongl. l\1aj:t för år 

1795 faststäida staten, amiralitetskrigsmanskassan tillkommer. 

För närmare utredning af elen vid 1791 års landtmäteri

förrättning uppkomna fråga, huruvida den s. k. Falkens backe 

hörde under varfsarrendet vicl denna tid eller icke, åberopar 

jag, jemte Direktionens protokoll elen 19 Januari 1792 samt 

upplåtelsebref elen 22 l\'fars 1797, elen 22 Mars 1798 och den 

24 .Januari 1800 nedannämnda afskrifter, nemligen: 

l:o) af Kongl. Brefvet den 20 Juli 1752 till amiralitets

kollegium, sorn haLle de kassan tillhöriga och på Djurgården 

belägna tomter under disposit ion, angående, bland annat. upp

låtelse till rådmannen Gustaf Kierman af elen s. k Fa1kens 

backe, hvilken jemte det s. k. galervarfvet amiralitetskommil'

sariatet innehade af kassan mot årlig hyra. (R ådman Kier-

-fl-

man var antagen till entre1_lrcnör för don anbcfalLla byggnaden 

af galorskjul; 

2:o) af kong!. brefvet. till Direktioncu den 27 J ammri 

1802, innefattande, att Kongl. 1\'Iaj:ts och rikets krigskollegium 

blifvit bemyndigadt n,tt till skeppsbyggmästa,ren I. G. Heden

dahl upplåta den i't Djurgården belägna, kassan nnclerlycbnclo 

till amunitionsförvar nyttjade plats "Falks backe" kallad n,[ 

2334 qvaLlratalnars viddjemte derå befintliga kronan tillhöriga 

byggnader, staket och sjöbrygga, mot vilkor, bland andre att 

Hedendahl skulle åläggas årligen i tomtören till kassmt or

lägga fem riksdaler 16 skillingar; och 

3:o) af Direktionen af l Juni 1802 utfärdad t köpebref till 

I. U. Hedendahl, hvarigenom till honom försålts det omrade 

af :Falkens backe, som afses i sistnämnda, kongl. bref, och elen 

öfriga, ointagna sträckan af samma, backe i rät linia från He

clendahls gamla tomt till sjön. 

Så vidt kassans handlingar eller räkenskaper visa, blef in

gen öfverenskommelse med IGorman upprättad beträffande 

"Falkens backe", men det finnes anledning antaga, att intre::;

senterna uti det i målet nämnda "Kiermansl;:a varfvet" elispo

nerat öfver "Falkens backe" för timmerupplag tills år 17GG, 

då de blefvo derifrån afhysta. Den år 1802 upplåtna knlhu;;

tcnnten å Falkens backe synes hafva intagits af armens flotta 

efter 1791 års la.ncltmäteriförrättning, hvarvitl Direktioueu utan 

:ital latit bero. 
Med anledning af hvacl i målet vidare förekommit, får jag 

tillägga följande påminnelser: 
Å den i målet åberopade, af landtmätare Bratt år 1GHO 

upprättade karta är den del af Djurgården, som, enligt 1791 

års karta, omfattar egor, hörande till "hofjägmästare bostället" , 

"lm ptensudclen" , "j ägare bostället L ejonkulan" sam t galerpl a t sen 

och nordligaste delen af amiralitetstomtema, särskilclt färg

lagd, och finnas inom denna pl::Lts påskrifterna "brukas af 

öfverste Sjöblacl med arhle- och björkskog tunt beväxt" och 

''södra uddeu" . 1690 års karta lemnar ingen upply:ming beträf-
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f<mde rågången eller grän::;en vare c;ig för kassans donation 

eller för den lägenhet, c>om öfvcr::;te tljöblacl vid kartan,; upp

rättande må hafva innehaft; och är cfet icke heller ,·isacH, att 

denna karta upprättats i sådant ändamål. 

Innehallot af den begäran och cle ordres, ,;om legat till 

grund för upprättandet af Höijers karta, är icke i målet upp

ly::;t. Härvid torde bemärkas, att kassan egcle byggnaderna 

inom de å kartan uppmätta platser, som hörde under skepps

varfvet; och har hvarken denna karta eller 'rillmi karta N:o 2 

af år 1736 veterligen blifvit af kassans dåva,rande styrelse, 

amiralitetskollegium, godkänd · beträffande gränsen för det 

skeppsvarf, som skeppsbyggmästaren Smitt och derefter ami

ralitetsvarfvet arrenderade mot hyresafgift till h:assan och som 

hörde under amiralitetskommissariatets disposition. 

Det i milJet åberopa.de blad, tillhörande Tillroi tryckta, 

karta öfver Stockholm af år 1733, visar, att inom den del 

af Djurgården, som motsvarar galerplatsen, enligt 1791 års 

karta, funnits ett varf gränsande intill det område, som mot

::;varar amiralitetstomterna. A 1733 års karta förekomma, bland 

andra, följa.nde tre påskrifter "Amiralitetsplatsen", "Kong!. 

galejevarfvet", och "Båtsmansvarfvet", så stälda, att elen för

sta är tillämplig på amiralitetstomterna och de båda senare på 

elen del af galm·platsen~ h vilken å kartan är begränsad såsom 

varf. 
I målet åberopade kartor, den ena af Hanswolf öfver kongl. 

stockholmska amiralitetets varf och byggnader, aftagen itr 

1736 och förbättrad år 1739, och elen andra tillhörig norra lo ts

distriktet, hvilken uppgifves vara upprättad öfver örlogs

station i Stockholm emellan åren 1742 och 1752, visa jemväl, 

att amiralitetet eller örlogsf:tationen icke innehaft mera än ett 

varf på Djurgården, hvilket å des:;a kartor kallas galejevarf. 

I målet är icke upplyst, att dessa kartor, haft till ändamål 

att bestämma gränserna å Djurgårelen för de områden, som 

vid deras upprättande elisponerades af amiralitetskollegium 

för kassans och af amiralitetskommissariatet för örlogsstatio-
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nem; räkning eller att lmrtorna, h V<td angår lms:;ans rätt , blif

vit gudkiLmla af a,miralitetskolloginm. 

Amiralitetskollegii kontrakt c\ r 1681 med Sven N orliu, :;om 

iuuehåller, att den till kassan uppliitna pbtsen va,rit med plank 

intagen, torde icke fä anses ensamt syfta på djurgånlshäg~1ad en 

ofvan stranden, utan innebära, att platsen varit genom plauk 

:;kiljd från angränsande egor, hvilka jemväl legat utom djur

gårcbhägnaden. Denna mening bestyrkes af 1692 års kontrakt 

med Stockholms magistrat, i hvilket 1c.ämnes ett gammalt plank, 

som var på ena siclan om porten 36 och på den andra 8 alnar 

långt, äfvensom af kongl. brefvet elen 7 April 1832 till För

valtningc.m af sjöärenclena, i hvilket a,nbefalles förändring af 

plankets sträckning emellan Djurgårelens egor och galervarfvot. 

(I Direktionens skrifvelse den 12 Februari 1874 är nämnda 

kong l. brefs årtal nppgifvet vara "1802", h vilket är felskrif

uing. ) 
Förenämnda kontrakt med Stockholms magistrat ådaga

hLgger, att reduktionskommissionens i målet åberopade reso

lution och utslag af år l 682, så vid t det rörde kassans rätt, 

icke gått i verkställighet. Äfveu om den af reduktionskom

missionen upprättade jordebok öfver Djurgården skulle, såsom 

i målet är uppgifyet, nämna general Sjöblad såsom innehafvare 

aJ "södra udden med ängar, hus och stora blekeplatsen" under 

donation, kan denna uppgift ingalunda utgöra bevis, att re

clnktion<>kommissionens beslut egcle tillämpning äfven på elen 

del af södra udden, som, enligt 1690 års karta jemförd med 

1791 års karta motsvarar galerplatsen. Härom lärer i detta 

mål icke hafva behöft blifva fråga,, då kommissionens beslut, 

så vidt den företedda afskrift.en af jordebokens rubrik gifver 

vid handen, icke upphäft konungens enskilda dispositionsrätt 

öfver Djurgården. Härtill kommer, att riksmarskalksombetet 

:lr 1782 gifvit resolution på begagnande af jägarebostället 

"Lejonkulan", som ligger inom den s. k "si_idra udden" och 

år 1816 användts för utvidgning af galervarfvet. 

Väl är det flera gånger, såsom förklaring öfver hancllin-
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garn e i målet upprepad t, aU amiral i te L anlagt galervarfvet 
uågra år furc 17Hl, Llå ka,;sau~ :,;keppsvm-f fursta gi'tllgen in
liogs; meu Llmma uppgift, fur h vilken icke ens f-inne::: uagot 
sken af saunolikhet, striller mot ordalyrlelsen i kongl. brefvct 
till amiralitetskommissariatet, cbteradt St.ockholm den 17 Ja
nuari 1728, som nämner del::; "dj urgårclsvarfveL'' i ~tockholm, 
om h vilket arremlekontrakt med skeppsbyggmästaren ~mitt 
var slutet, och dels "kronans härvarande Vftrf"'. .. 

Genom kongl. bref den 8 September 173G till Ofverståt
lu\.llarecmbetet i ~tockholm förordnades, efter förslag af Hve~L 
lwfrätt, att, såsom orden lyda, elen lilla trakten af Djurgårelen 
emellan gärdesgården och sjön, kallad bi'ttsmanstomten, d01·på 
tillföme allenast varit några stugor, men inom några år blifvit 
nästau öfverallt bebygd och af en hop folk beboduos och hvil
ken trakt amiralitetet uppgifvits hafva, sig tillegnat "skulle 
vara Öfverståthålld.reembetet i stockkolm och staelens dom
stolar undergifven". Att detta förordnande ansetts icke hafva 
varit tillämpligt å galerplatsen, torde icke kunna inverka på 
detta mål, då hofrätten vid afgifvande af sitt förslag eller 
Kongl. Maj:t vid meddelande af sitt förordmmde icke haft 
eo-anderättsfrågan under profning. 

· o Enligt kongl. bref\·et den 7 J u ni 17G8 till Amiralitets
kollegium, angående några kassan tillhöriga tomter på Djur
gården, jemfördt med hvad härofvan är upptaget rörande 
kassans rätt att förfoga öfver den donemde egendomen, hafva 
tid efter annan blifvit från kassan försålda icke blott alla tom
ter inom qvarteret N:o H, enligt vVimans karta öfver kassans 
plats, utan jemväl flertalet af tomterna inom qvarteren N:ri~ 
1-8; hvarefter från kassan medelst kontrakt elen 10 Februa.n 
1885 till Stockholms stad sålts oeh upplåtits, emot 100000 
kronor, kassans återstående egendom inom Djurgi'tnlsstadeu, 
de s. k. "amiralitet~tomterna", med de vid upplåtelse af tom
terna kassan förbehållna rättigheter och förmåner j emte allt 
h vad i öfrigt till »a m ma egendom hör eller lagligen till vinnas 
kan. Denna försäljning har Direktionen, enligt kontraktets 

bestämmelse, umlerst.ält Kongl. Maj:ts godkännande; Och har 
Kongl. Maj:t uneler den 5 i denna m;mad faststält detsamma. 

Flottans nyttjanderätt till kassans skeppsvarf på Djur
gårelen eller den s. k. galerplat:-;en, lika::;om till de tomter af 
Djurgårdsstaden, som i äldre ticler hörde uneler varfvet, har 
icke varit eller är grumlad pa något emellan Kongl. Maj:t. 
och kronan å ena samt kassan å andra sidan afslutaclt kon
trakt. Denna. rätt har uppkommit genom Kongl. Maj:ts för
ordnande, att kassctns skeppsvarf borde, när skeppsbyggmä
staren Smitts arren<leticl gick till ända, hembjudas Kongl. 
l\1aj:t och kronan, som antogs komma att behöfva varfvet. 
Aberopade ·förordnandet lärer emellertid få anses icke hafva 
inskränkt kassans rätt att af skeppsvarfvet göra sig den 
nyt.ta, som bäst erhållas kunde. Innan detta förordnande gått 
i verkställighet, förklarade Kongl. Maj:t sig vilja samtycka 
clertill, att ifråga varande trakt upphLts ii t någon, som clerpå 
hölle varf, uneler förutsi:i.ttniug, att ka-;san derigenom hade 
större inkom,t, och under vilkor, att arrendatorn icke hade 
något på kronovarivet i Stockholm att befalla. Hfirtill kom
mer, att lmssan, i den mån fören~Lmnda tomter inom Djur
gånhsta.den icke varit för Kongl. l'lfaj:t och kronan behöfliga., 
fått öfver Llosamma. fritt fi>rfoga, utan afkortning å hyres
afgiften för varfvet. 

I målet har blifvit invi:i.llllt, att hyresafgitteu för varfvet 
afsett a.llenast n~Lmnda tomter och icke galorplatsen enligt 
1791 år,; karta. Till stöcl härför har åberopatti Amiralitets
kollegii resolution den 4 Juli 1733 och förteckningar öfver 
kassans tomter åre11 1733, 1734, 173ö och 1768. Tydningen af 
clesstt handlingar i sådan riktuiug strider mot de i 1736 års 
förtedming gjorda, härofvan upptagna påminnelser, mot åbe
ropade kongl. bref af ~Lr 1752 och 1802, mot 17U 1 års förteck
ning öfver kati::;aus tomter och mot elen kända ordning, att 
samtlige fast::;tälcla stater, som upptagit hyresafgiften till kas
san, grnnclats pa vederbörande förv<tltande embetsverks fr\r
slag. 
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17Vi ån> karta öt'ver Djurgårelen lemnar väl ingen ttpp· 

lysning om kas,;ans eganderätt Yare sig till amiralitetstomterna 

eller till galerplatsen, men kartan företer icke någon tvetydig

het beträffande gränsen eller rågången för de egor som till

höra amiralitetstomterna och galerplatsen. Den i landtmäteri

kontoret förvarade i målet åberopade konceptbeskrifningen till 

1791 års karta innehåller, att amiralitetstomterna voro anslag

na till byggnad af ett sjömansinvalidhus eller hospital, att 

galerplatsen arrenderades af armens flotta mot årlig hyres

afgift till kassan och att vid förrättningen varit stridigt, hurn

vida elen s. k. Falkens backe, som enligt kartan ligger inom 

amiralitetstomtema, var inbegripen i arrendet. Härmed öfver

ensstämma de a± kommissionslanc1tmätaren Wiman å embetets 

vägnar förda protokoll den l Juli och elen 12 Augusti 1791 

vid sammanträden under mätningen af 1791 års karta, angå

ende kas,;ans plats pit Djurgården, äfvensom Wimans likalecles 

å embetets vägnar utfärdade bcskrifning till hans karta öfver 

samma plats. 
lVIecl undantag af ufvaunämnda ube,;tyrkta uppgift, att 

galerplatsen blifvit år 1682 uneler Kongl. .M:aj:t och kronan 

reducerad, är h varken före eller vid 1791 års lancltmäteri

förrättning eller i detta mål uppgifvet än mindre visadt, att 

galerplatsen, ,;edan amiralitetets hela plats på Djurgårelen upp

låtits till kassan, kommit uneler Kongl. .M:aj:ts och honans 

elisposition genom ann[tt fång än erläggande af årlig hyres

afgift till kassan. 
Då kommissionslancltmätaren \Viman, enligt hvad laudt

mäteristyrelsen i dess utlåtande vitsordar, haft vederbörligt 

förordnande att under 1791 års lancltmäteriförrättning hålla 

förenämnda sammanträden, torde det numera få anses ådaga

lagdt, att kartorna af år 1791 öfver Djurgården och öfver 

kassans plats derstäde,;, med tillhörande beskrifningar och 

protokoll, böra likmätigt kongl. brefvet den l 7 Februari 1791 

om Djurgårdens kartläggning och kongl. stadgan om skiftes

verket i riket den 0 N o vember 1866 ~~ 44 och 51, följ aR i 

.. 
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detta mål, hva,cl au går frågan om ra gången eller gr~tmen för 

de egor å Djurg~trden , hvilka :;åsom vederlag mot annan do

nation, enligt kongl. bre f vet den 18 April 168 L och 12:e punk

ten i kongl. reglementet llen 11 Maj 1696, till kassan upp

låtits, och att nämnda egor t:~åledes utgöra, inom de å 1791 

års karta öher Djnrgårdeu bestitmda gränser, icke blott den 

nuvarande DjurgårdsstaLlen, som å kartan kallas amiralitets

tomterna och de i målet företedda kartor af åren 1736 och 

1724 omfatta, utan äfven det område af flottans varf' vill 

Stockholms station, som å 1791 års karta kallas galerplatsen 

och af Kongl. 1\faj:t och kronan oafbrntet alltsedan år 1729 

innehafts för flottan under benämning· d]' uraårdsvarf eller o· a-
• b be~ 

leje- eller galervarf mot årlig arrendeafgift till kassmt. 

Umler åberopande häraf får jag för und vikande af större 

vidlyftighet genom upprepande af de i landtmäteristyrelsens 

utlåtande lemnalle uppgifter och anförda skäl, bestrida riktig

heten af desamma i alla delar, som icke öfverensstämma med 

förestående redogörelse för åberopade handlingar och kartor 

samt. rlerpå grundade påminnelser. 




