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K. Ör logsn1annasällska pets 
högtidsdag d.15 Nov. 1879. 

Förhandlingar. 

l) Efter verkstäld protokollsjustering tillkännagaf 
ordföranden det H. K. H. kronprinsen behagat mottaga 
sällskapets inbjudning att vara dess förste hedersle
damot. 

2) Beslöt sällskapet att, till en af dess förste he
dersledamöter, inbjuda H. K. H. hertigen af Gottland 
som till officer i kongl. flottan Llifvit i nåller utnämnd. 

3) Företogs val af ordförande för nästa presidiiår 
och blef hedersledamoten grefve A. R. Croustedt der
till valcl. 

4) Till ordningsman för nästfoljande 3 år valdes 
arbetande ledamoten A. Lind af Hage by. 

5) Härefter höll sekreteraren, kommendörkaptenen 
m. m. J. Osterman, åminnelsetal öfver de uneler året 
af! i dn e sällskapets ledamöter. 

6) Upplästes efter hvartannat: 
a) af ordningsmannen, berättelse om sällskapets 

verksamhet under det förlidna året; 
b) ett af föredraganelen i l: a vetenskaps klassen, 

hedersledamoten frih. B. O. Stackelberg, insändt anfö
rande om de signaltecken som nu brukas i Sveriges 
och de flesta europeiska marmer; 
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c) en af ledamoten G. E. Ulff insäncl korHattad 

r edogörelse dels öfver de skjutförsök som sistlidne som

mar utförts vid Krupps skjutplats vid lYieppen, dels ock 

en redogörelse öfver det väsendtligaste inom artille

riets område som under året förekommit i Sverige; 

d) af ordföranden, hedersledamoten A . R. Cronstedt, 

en kort sammanfattning af de väsencltl iga förbättrin ~ 

gar i flerahanda afseenden, som, under de sistförflutna 

30 åren egt rum inom flottans siirskilda institutioner 

och dess etablissernenter; 
e) af ordningsmannen, ledamoten A. Lind af Ha

geby, vid nedläggandet af sin befattning, ett anfC•ramle 

hnfvudsakligen innehållande en efter anteckningar på 

stället samm anfattad beskrifning öfver en i engelska 

flottan fö rekommande speciel fartygs cer t; 

f ) ett vid presidii nedtiggande af afg:lende ord

föranden, hedersledamoten J. Am een, insändt anförande 

om den s. k typ- eller certfrågans historiska utveck

ling i Sverige under de senaste sextio åren, samt riks

dagens ställning gent emot denna fråga och landets 

behof af ett efter våra tillgångar och fö rhåll anden 

lämpadt sjöförsvar. 
9) De båda sistnämnda anförandena besvarades, 

i enlighet med sällskapets stadgar, af dess sekreterare, 

hvarefter sammanträdet upplöstes. 

Aminnelsetal. *) 

t 
Kongl. Örlogsmannasällskapet har sedan dess sista 

högtidsdag erfarit fö rlusten af tvenne af dess leelamäter 
' 

hvilka gått ur t iden och in i den eviga hvilan, nem-

Iigen k orresponderande ledamoten, f. d. lotsdirektören 

och kommendören Frecl1·ik Engelhart och kommendören 

och ridd. m. m. A xel Adlerspat'1'e . 

Då det blifvit min piigt att i dag i Edert minne 

återkalla desse män, hvilkas arbete för jordiska syften 

nått sitt slut, vill jag nu försöka att framställa åt

minstone de yttre konturerna af deras lefnad och verk
samhet. 

Fredrik Engelha1·t föddes den 31 Muj 1803 i Stock

holm, der fadren var grosshandlare. Vid 14 års ålder 

lemnade Engelhart sitt fädernehem och egnade sig åt 

sjömansyrket. Saknande medel att bekosta sin uppfo· 

stran vid Kongl. krigsakademien, valde Engelhart den 

mindre kostsamma vägen att blifva utbildad till sjö

officer, som den tiden erbjöds genom att vid Carlskrona 

*) Af sitliskapets sekreterare kommendörkaptenen och riddaren 

m. m. J. Ostermau. 
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underofficersskolor få åtnjuta underviRning och aflägga 
examina, samt förvärfvade sig unel er tiden, dels såsom 
extra kadett och underoffi cer på kron nus fartyg, dels 
på handelsfartyg erforderliga praktislm insigter i yrht. 

På denna väg lyckades det också Engelhart att 
redan vid 17 års ålder erld\lla sin första officersfull
magt. Han utnämndes nemligen den 20 December 
1820 till underlöjtnant vid kongl. örlogsflottan. 

Efter att under större clel en af åren 1821 och 1822 
hafva varit såsom ofi1cer komrnen,l rrad till sjös , 1821 
på briggen "Snappopp " och l S22 på sk011erten '·Expe
riment", erhöll Engelbart 1823 permission att idlm 
sjöfart å handelsfartyg. S:'lsom styrman seglade ban 
nu till S. Amerika och Ostindien och meLl några kor
tare uppehåll dels i fädomeslamlet, dels i England , 
fortsatte han sin tj enstg()ring på ha111lelsflottan ända 
till 1831. 

Under denna tid hade Engelhart 1830 blifvit be
fordrad till premierlöjtnant. 

Genast vid återkomsten från sin permission erhöll 
Engelhart be få l på örlogsloggerten "Nionl" , som sta
tionerades i de norrbottniska farvattnen , anstiildes 183::? 
såsom kompaniofficer vid k. krigsakademien pil Carl 
berg och var samma oclt följanc1e åren till och meLl 
1~36 hvarje sommar tjenstgörande på kr,dettöfnings
fartyget. 

Sistnämnda år afgick Engelllm t från sin tjenst
göring vid krigsalmc1emien och föronlna~1 es till chef for 
2:a Söc1er manlands bflfsmanskompani . Aren 1838 - 39 
var Engelhart sekond på korvetten "J arramas" tu Hl er 
12 månaders expediti on till Nonlsjön och lVIedelhafvet, 
1844 sekoml å fregatten ''Josefine" under expellition 
till Tanger och Gibraltar, 18~5 chef på den kongl. 
jakten '' E splendian" i Stockholms skärgfml och befor
drades sistnämnda år till kapten. 
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1847 hade E ngelbart nnder kortare tirler befäl , 
dels å korvetten "Svalan" dels å ängkorvetten "Thor" 
och förordnades samma år till chef för 4:e matros
kompaniet; 1848 var han sekond på fregatten "Eugenie" 
och 184Cl chef å kadettexerciskorvetten "Jarramas". 
1860 förordnades Engelhart till ~jenstgörande major 
vid k. krigsakademien på Carlberg, utnämndes 1852 
till kommendörkapten och var 1853 ån y o chef på ka
dettexercisfartyget, då fregatten "af Chapman". 

1854 hade Engelhart sitt sista befäl till sjös, såsom 
chef på fregatten "Desiree ". 

1858 erhöll han afsked med pension och utnämn
des samtidigt till lotsdirektör, hvilken befattning han 
innehacle intill 1864, då han helt och hållet lemnade 
statens tjenst. 

A f yttre u tm ~il'k elser tilldelades En gelhart K. 
Sv;irdsordens riddareg-rad 1848 och kommendörsgraden 
af K. Vasaorden 1861. 

Engelhart var ledamot af K. Krigsvetenskapsaka
demien sedan år 1852. 

Han invaldes såsom arbetande ledamot af Kongl. 
Örlogsmannas~illskapet 18J6 och var, efter det han 
lemnat statens tjenst, korresponderande ledamot af 
detta sällskap. 

Dessa äro konturerna af Fredrik Engelharts verk
sambet uneler hans lefnad. Inom dessa se vi inneslu
tet ett långvarigt och ärligt arbete, utfördt med det 
allvar i uppfattningen och den pligttrogenhet, som, i 
förening med framståencle insigter i yrket, tillvunna 
Engelhart ett högt anseende och fortroende. 

1\Iycket från denna verksamhet fortjenar onekligen 
att n~iemare erinras om, men den tystlåtenhet i all
mänhet och särskildt i afseende å sig sjelf och egna 
förhållanden, som den enkle och flärdfrie mannen under 
sin lefnad iakttog och hans obenägenhet att framkalla 
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och höra uttalanden i den yttre verlden om sina hand
lingar, bjuder minnestecknaren - och torde väl också 
berättiga honom - att fatta sig kort. 

En af Engelharts lifsgerningar vill jag dock icke 
underlåta att något närmare vidröra: 

I lifligt minne bevaras än i dag Fredrik Engel
harts verksamhet såsom tjenstgörande major vid K. 
Krigsakademien på Carlberg, åtminstone af dem, som 
för omkring 30 år sedan tillhörde denna militära upp

fostringsanstal t. 
Vid denna tidpunkt hade ordning och disciplin på 

ett betänkligt sätt rubbats vid Krigsakademien och 
en rå penalism och groft sjelfsvåld hade fått öfverhand 
inom kadettkåren. En man med sträng vilja och lugnt 
allvar var erfonlerlig, for att qväfva och utrota oskic
ket och åter införa goda seeler och disciplin bland 
ungdomen. Näppeligen skulle någon härtill mera pas
sande kunnat väljas än Engelhart, som dessutom ge
nom flerårig tjenstgöring såsom kompaniofficer, redan 
förut var väl bekant på detta område; och resultaten 
visade också att styrelsen icke misstagit sig i valet. 

Med den orubbligaste stränghet, utöfvade Engel
hart sitt värf; han lyckades att sätta skräck äfven i 
de största orostiftarne, lärde det unelerlydande befälet 
att uppfatta sina pligter och så småningom bortsopade 
han det ena oskicket efter det andra. 

I samma mån en bättre anda fick insteg i kadett
kåren, kunde Engelhart med mindre strängbet leda 
ungdomen och på öfvertygelsens väg fullbordade han 
sitt reformationsarbete. Den fruktan han ingifvit 
byttes snart i sann aktning och clå Engelhart lemnade 
sin befattning vid krigsakaclemien, hade han icke alle
nast förviirfvat sig styrelsens välrörtjenta erkännande 

utan medtog ock i belöning hela kadettkårens upp
riktiga tillgifvenhet. 
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Sedan Engelhart 1864 lemnat statens tjenst, bo
satte han sig på sin egendom "Ånga" i Södermanland. 
Under senare åren blef han alltmera tyst och sluten 
inom sig sjelf och efter det hårda dag, som träffade 
honom i början af 1877 genom bortgången af hans 
ende son, blef hans lynne dystert och själs- och kropps
krafter minskades märk bart. Han lenmade då sin 
egendom och inflyttade till Nyköping, der han afled 
den 13 November 1878. 

Engelhart ingick 1837 gifte med enkefru Augusta 
Nauckhoff, född friherrinna Löwen, som jemte tvenne 
döttrar öfverlefva honom. 

Iviå vi, innan vi skiljas ifrån Fredrik Engelharts 
redan för ett år sedan slutna grift, vid hvilken vi i 
minnet återkallat hans förtjenstfulla lif, på hans graf
sten inrista dessa sanningens ord: 
"Han var en ärans man, en man af kraft och tro 
Och pligt och heder var hans lefnads A och O." 

Axel Adlerspan·e föddes elen 27 Oktober 1812 å 

Ottenby på Öland. 
Slägtens namn var Christophersson intill år 1787, 

då farfadren fick introduktion på riddarhuset under 
namnet Adlersparre. Denne hade flera söner, af hvil
ka den tredje var den från 1809 bekante Georg Ad
lersparre och af den fjercle, lanclshöfdingen Adlersparre 

var Axel Adlersparre en son. 
Efter att intill 13 års ålder hafva njutit under

visning i hemmet, sändes Adlersparre 1825 till k. krigs
akademien på Carlberg och valde der sjömansyrket. 

Såsom kadett deltog Adlersparre i öfningsexpedi
tioner me1l kadettfartygen åren 1833, 1834 och 1835 
samt utnämndes till sekundlöjtnant vid K. l\'I:t flotta 

på expektansstat den 4 April 1837. 
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Samma år kommenderades han såsom volontär
officer på fregatten 11 J osefin e" och gjorde med detta 
fartyg 14 månaders expedition till ~ledelhafvet och 
Grekiska archipelagen. 

Hemkommen från denna r esa, begärde och erhöll 
Adlersparre 3 års permission att idka sjöfart; han 
iklädde sig den enkla matrosjackan, åtog sig matro
sens hårda arbete och lefde dennes af fö rsakelser upp
fyida lif, hvilket utan tvifvel skapade och utvecklade 
den energie och sjelfständighet, hvilka egenskaper allt
sedan utmärkte Adlersparres lefnad och verksamhet. 
Så seglade han först på ett svensH ham1elsfartyg, 
derefter på ett fran skt och sednare i 22 mttnader på 
ett nordamerikanskt örlogsfartyg. Efter erhilJ!Em för 
liingning af permissionen och forts a t ta sjöresor, mest 
p<t nordamerikanska handelilfartyg, återv~imle Adler
sparre till fäderneslandet i början af år 18-±4 sedan 
han i mera än 5 år och alltjemt såsom matros beseg
lat hafven. 

Under Aulersparres bortovaro hacle han 1841 fått 
tillträda sin första lön på flottans stat. 

Den rika erfarenhet och uet sjömanskap, Adler
sparre förvärfvat under permissionstiden, tillgodogjor
ues nu uet vapen han tillhörde. Redan samma år han 
återinträdde i tjenstgöring kommem1erades han såsom 
officer å skonerten "l'Aigle" och gjorde l O månaders 
expedition till J\Iedelhafvet och efter att 1845 hafva 
blifvit befordrad till premierlöjtnant och samma år 
tjenstgjort på det å Carlskrona r edd fijrlagda exercis
skeppet, kommenlierades Adlersparre båua de nästföl
jande två so mrarne på kaclettkorvetten. 1847 om hö
sten erhöll Adlersparre betilet å postjakten "Postil
jon", h vilket befäl han bibehöll intill nästpåföljande höst. 

1849 erhöll Aulersparre 6 mtmaders permission för 
att ingå i dansk krigstjenst under dansk-tyska kriget, 
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tj enstgjorde silsom officer för st å linieskeppet "Chri
stian VIII " och derefter pä linieskeppet "Skjolcl", på 
hvilk et senare fartyg han deltog i block aelen af Kiel 
och nti derunder förefallande tvenne sjöstrider. Efter 
b·igets slut hedrades Adlersparre med Dannebrogens 
riddarekors. 

1850 var Adl ersparre sekond på fregatten "af 
Chapman", so m under so mmaren använ1les till exercis
och kasernfartyg pit Carlskrona r edd och 1861- 52 
officer på korvetten '· Lagerbj elke·· unuer expeuition 
till Södra Amerika och vVestindien. 

Heml;om men från denna expedition anstäl(les A d
lersparre sf1so m nnder ekipagemiis tare på Carlsln·ona 
stations vad', vill hvilh:n allvarliga o ~.: lt an::;träugande 
befattning Adlersparres gaLla helsa, oförtröttade nit 
oeh framstående detaljinsigter under fl ere år togos i 
an :;pråk. 

18o± befordrades Alllerspane till kaptenWj tnant, 
var 1805 sekond på korvetten "Najaden ·', blef 1857 
ekipagemästare och 1858 befordrad till kapten vid 
flot tan. 

Sistntirnmla <lr h:u1e Adlersparre R egeringens upp
drag att besöka. varfven i Englanll och Frankrike. 

1859 var han kornm enderaLl s<"tsom ehef på briggen 
''N on1enskj öld ", utn~imndes 18GO till r id11are af K. 
Svtin1sorden och var 186 1 chef på fregatten "N orrkö
ping" under expediti on till 'vV ustin dien och N ona Ame
rikn. 1862 befordrades Adlersparre t ill komm endör
kapten. 

Dft grefve v. Platen sistnämm1a år för andm gån
gen blit'vit sjöminist er , kallade han 18G3 Adlersparre 
ti ll chef fö r k. :o:jöfcir·svars ·1epartementets kommando
expedition , och clerme;l börjalie egentJ igen för Adler
spane elen verksamhet, so m st iilde honom ibland vårt 
lands politiska personligheter. 
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Redan !850 - men då såsom grefve Platens mot

ståndare -- nppträdde Adlersparre i flottans organi

satiomrfrdgor genom sina "Erinringar «, hvilka, såväl 

som d era f föranledda "N o ter" och Adlersparres "Svar" 

äro K. Örlogsmannas1illskapet väl bekanta. 
13 år senare samarbetar Adlersparre med Pla

ten, och sELsom en produkt af detta arLete framträda 
1865 de "Gnmder f'ör ombildning af Sveriges sjöför

svcw", genom hvilka flottans delning föreslogs . 
Såsom representant på riddarhuset kämpade Ad

lersparre för förslaget, hvilket också segrade. 
Af vapnets män emottogs emellertid underr~ittel

sen om denna seger med blandade känslor och Adler

sparre fi ck vid organisationens genomförande uppbära 

ganska mycket missnöje och klander, men genomträngd 
af tillit till ombildningen, tillslöt han beslutsamt öro

nen för lmotet och fullföljde sitt verk med orubbad 

kraft. 
Vid organisationen blef Adlersparre sjelf på egen 

begäran förflyttall till flottans nya reservstat. 
1867 erhöll Adlersparre förtroende att våra leda

mot af komiteen för granskning af rikets fästnings

byggnader. 
Då grefve Platen 1868 lemnade sjöministersport

följen, lemnade iifven Adlersparre sin plats såsom chef 
i kommandoexpeditionen och utnämncles samma år till 

kommendör vicl nya reservstaten och chef för k för 

valtningen af sjöärendena. 
Den ställning Adlersparre såsom riksdagsman i 

2:a kammaren vid 1871 års riksdag intog i frågan 

om anslag till Carlskr·ona befästning, syntes emeller
tid icke väl enas med ehefskapet i förvaltningen af 

sjö~irenden a och fiiranledde att Adlersparre begärde 

oeh erhöll sitt entledigande från cletta chefskap. 
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Derefter hade Adlersparre enelast ett uppdrag i 
statens tjenst och det var 1872, då han förrättade 
generalmönstring med 3:e distriktet af båtsmanshållet. 

Platens oeh Adlersparres verk, flottans delning 

vid hvilket de och organisationens vänner fästat så 

stora förhoppningar, blef icke länge bestående. Andra 

åsigter vunna alltmera gehör och 1873 års riksdag 
beslöt att de skiljda delarne åter skulle förenas. 

Kraftigt stridde Adlersparre Mven då för bibehål

lande af sin skapelse, men motståndarena voro för 
öfvermäktige och Adlersparre blef denna gång be
segrad. 

Inom riksdagen, hvilken Adlersparre alltifrån nya 

statsskickets införande intill s in död tillhörde såsom 

en af Stockholms stads representanter i andra kam

maren, intog Adlersparre städse ett framstående rum 

och utöfvade stort inflytande samt valdes förnyade 
gånger till medlem af utskott. 

Hans framställningssätt var enkelt och kraftigt, 
besjäladt af öfvertygelsens värme; någon gång öfver

gick dock värmen till häftighetens låga, och brännande 

flögo clå gnistorna emot den som rörde i elden. 
Si\som r epresentant omfattade han lifiigast för

svarsverket, men egnade äfven mycket intresse åt all

miinna uppfostringsvitsendet och andra större frågor. 
Adlersparre var två gånger af adeln vald till 

statsrevisor och efter representationsförändringen ytter
ligare tre gånger. 

Äfven i Stockholms kommunala angelägenheter 

togs Adlersparres förmåga i anspråk, dels såsom stacls

fnllmiigtig, dels såsom vice ordförande i drätselnämn
elen och vid flera antlra nppclrag. 

Sedan 1858 var A<llen~parre ledamot af K. Krigs
vetenskapsakademien. 
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År 1852 invaldes Adlersparre till arbetande leda

mot af K. Örlogsmanmls~illskapet och var detta säll

skaps heclersleLlamot sedan 18G7. 

Från Acll er spanes arbet::;rnm och m hans flitiga 

penna hal' utgått mycket tankearbete hvaraf en hel 

L1el l emuat::; t ill oifentligheten, såväl genom tidnings

pressen, cler han ofta uttryckte och för fäktacle sina 

il sigter i h varj ehanda frågor, so m ock i tidskrifter. 

Många Yitrdefulla föredrag och uppsatser af Adler

sparre i frågor, berörcwde u els sjöförsvars materielen, 

dels flottans personal och dess utbildning, hafva influtit 

i 'ridskrift i Sjöv~isendet . Den af Adlersparre förlidet år 

utgifna bok med titel "NutiLlens sjökrigsmateriel och 

E mo pas pansarHottor'1 har vunnit ett välförtj en t er

ldinnande såviil af yrkesmitn som af andra, som i den

samma sökt upplysning. 
Adlersparres liHiga verksam het afbröts ha stigare 

~in man i den yttre vel'lden haLle anledning att v~lnta. 

Efter någon . tids tilltagamle sjuklighet aHell han i 

Stockholm den 16 JuDi 1879. 

Adlersparre var gift 2:ne gilnger, först med Hele

odore Anckarsviircl och sedan han 1867 blifvit enlding, 

ingick han 1868 i nytt äktenskap med Sofie Leyon

hufvud som, jemte 3 söner och 2 döttrar från första 

giftet sörja den bortgångne m:1ken och fadren . 

Adlersparre eg<le ock många viLmier, både inom 

clet vapen han tillhörde och i andra kret sar, men det 

är·. jn naturligt att en person med Acllersparres kraf

tiga vilja och utprägladt sjelfstiLndiga, malmhårda ka

rahter och uti Adlersparres stililning inom vapnet och 

politiken icke kunde undgå ovänskap och klander; dock, 

äfven de som flyttad e den politiska meningsstriden in 

på personlighetens område och äfven de som ldandrade 

åts], illiga af Adlersparres åtgärder, erl;iimle stäclse i 

honom den kraftige, arbetsamme, oegennyttige, upp-
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lyste och frisinnade mannen, och särRkildt i sin egen

skap af praktisk sjöofficer litnjöt Adl ersparre ett högt 
anseende inom kåren. 

Hans arbete iit' 1m slutal1t, striderna iiro utkäm

pade oeh hans litliga sjiil har fitt ro. 

Frid vare öfYer hans minne! 
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Arsberättelse 
af IL Örlogsmannasällslmpets ordningsman. *) 

Uppliist å hligtid sdagen den 15 No vember 1879. 

I öfverensstämmelse med K. Örlogsmannasällska
pets stadgar åligger det ordningsmannen att afgifva 
berättelse öfver sällskapets verksaml1et under det för
flutna arbetsåret och då jag största delen af ti<len 
varit frånvarande till följe af komm endering, får jag, 
lmfvuclsakligen efter protokoll en, afgifva följande år s
berättelse: 

Vid sällskapets sammantri\den hafva hållits följande 
föredrag: 

af föredragandena i l:a, 2:a och 7:e vetenskapsklas
serna; 

af ordföranden "om optiska signaleringssystemet 
i Stockholms skärgård"; 

af ledamoten Gasslander "om. båtsmans utrustning 
med småpersedlar, till klädsel i tjensten, enligt flot
tans förvaltningsrät t"; 

af ledamoten Gyllensköld "om öfning i fältbefäst
ningsarbeten för K. flottans sjötrupper"; 

af ledamoten C. af Trolie "om upptagande at dis
kussionsämnen vid sällskapets sammanträden och deri
bland den för vårt sjöförsvar vigtiga frågan: hvilka 
fartygstyper anses vara de lämpligast e för vårt lands 
försvar? " 

*) Kommendörkaptenen och ridd. m. m. A. Lind af Hageby. 
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af ledamoten Ulff "om spriLagningen af en 3R tons 
kanon på engelska tornfartyget "'rhunder er ". 

Inom siillskapet haf\·a komib~er ne<lsatts: 
för afgifYamle af förslag till ordnande af under

visning och öfnin gar i fältb efiistningskonst för flottans 
beHil, underbefäl och manskap; 

för det n ~innare anorduandet af diskussionsiLnmen 
och h vad dertill hörer. 

Tidskriften har utgifvits efter samma plan, och 
till r edaktören har utgått samma arvode som sist före
gående år och har unJer året beslutats, att en kort 
r edogörelse öfver utkomne general ordres skall i tid
skriften införas. 

Säll skapets tafvel- och portriLttsamlingar, som 
uml er senaste 3 årsperiod ordnats, hafva unrler denna 
tid erhållit en värdefull tillökning genom följmule 
gåfvor: 

Porträtt af framlidne hedersl eLlamoten, vice ami
ralen friherre C. R. Nordenskj öld, ::;känkt af sonen 
kaptenlöjtnanten friherre H. N orJenskjöld; 

Porträtt af framlidne hedersledamoten, amiralen 
friherre C. A. Gyl lengranat, skänkt af enkefriherrin
nan Susanna Gyllengranat född Finnis. 

Porträtt af framlidne hedersledamoten , excellen
sen grefve Baltzar von Platen, skänkt af enkegrefvin
nan Charlotte von Platen född De Geer; 

Porträtt af framlidne kontl·eamiralen C. A. Vir
gin, skänkt af sonen kaptenen H. Virgin. 

De tvenne sistnämncia porträtten äro innefat tade 
i enkla men va~;kra ramar, tagna af hjertstocken till 
rodret å fregatten "Eugenie", på hvilket fartyg verlds
omsegling åren 1851-53 skedt, under befål af den 
senare och under den förres tid som sjöminister. 

Till sällskapets bibliotek har, under året, utom de 
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sedvanliga tidskrifter, bulletiner och årsbe1·iittelser 
m. m. följande gåfvor blifvit öfverlenmade : 

Från chef'cn för sjökarteurket: 

Specialkartor öfver Göteborgs shiirg<'trd . 
Från korresponderande lcdamotrn Hilcleurand 

llildcbrandsson: 
Han<llingar som tillhört amiral af Wirsen. 

Från militärattacluin yre(ve O. FTölich: 

Ueber den seekrieg, von Fenl. Att]em rtyer. 
Från kam1narrr'ldet Jonas i Berli n: 

H. JH:t konungen Oslmr Il:s dikter "Svensk flot
tans minnen " öfversatta på tvska. 

Från hecle?'Sledamoten G. Indcbetou: 

Historiska anteckningar om Carlsirrona stad och 
var f. 

oFrån svensk-norska bes7,·ic1mingcn i London: 

Arsberättelser om sjömanshem ocb skolskep p. 
Från svensk-norska beskickningen i Washington: 

D:o d:o. 
Från koJ-responderande ledamoten Hildebrandson och 

A. Rnndlund: 

Af dem författade: Prise et debacle des lacs en 
Suerle Automne 1871 Printemps. 1877. 

F1·ån Kongl. univcrsitetsbibliotekd i Krisf'iania: 

a) Poncelets betydelse föt· geometrien af Holst. 
b) La Norwege: Catalogne special ponr l'Exposi

tion universelle de Paris 1878. 

c) Le Royaume de Norwege et le peuples Nor
wegiens. Rapport a l'Expo:3 ition universelle par Doh:
tor BroclL 

d) J ahrbuch des Norwegischen Meteorologisch en 
Institut 1874-75-·76. 

e) Folkmängdskarta iifver N orige (3 blad). 
f) En karta öfver Skandinavien. 
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Från learresponderande ledamoten C. Engelhat't: 

"Thalassa" an essay on the depth, temperature 
and current of the ocean." by J. \Vild. 

Från hede1·slerlamoten C. B. Liliichöök: 

Förslag till reglemente för flottans unclervisnino-s-
verk, af framlidne statsrådet Ehrenstam. o 

F1·ån cnlce{?'U Sofie Adlcrsparre: 

En brochyr innehållande lefnadstec1ming och ytt
randen af pressen öfver aflidne hedersledamoten Axel 
Adlersparre. 

Från medicine doktwn F. Eklund: 

En afhandling "om spettilskan", författad af gifvaren. 
Ft·ån kapten J oh n E't-icsson: 

Tvenne ritningar öfver det af honom konstruerade 
torpedfartyget '' Destroyer". 

Bland sällskapets ledamöter hafva följande fi)rän
dringar under året egt rum: 

JYled döden afgångne: 

hedersledamot ................. l 
korresponderande ledamot ... . .. l. 

Tillkomne äro: 
hedersledamöter . . . . . . . . . ..... 2 
arbetande ledamot ............ l. 
Nuvarande antalet ledamöter är: 

hedersledamöter .............. 36 
arbetande , ............. .49 
korresponderande ledamöter ... 30 
utländske ledamöter . . . . . . . . . . 4. 

26 
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Arsberättelse 
af föredragaullen i l:a l'eteuskapsklassen 

('I'al{tik m. m.)*) 

"GppWst ,·id hligtidsdngc n den 15 Nov. 1879. 

Sjötaktik iir förvisso någonting annat och för mer, 

iin att blott signalera; men lika siikert t orde det vara, 

att iifven den y ppersta taktiker skulle, såsom högste 

beLilhafvare öfver en sjöstyrka, komma till korta, och 

hela hans konst varda en död konst, derest han sak

nade medel att g1ira sig förstådd af de underlydan de 

skepp, hvillm ban hade att lecla i stri t1en. Bland sjö

taktikens t alrika vasaller, liircr för elen sk ul tl ett gan

ska framst~'teml e runt böra t illerbinnas signalerna, 

hvilka ock sjelfva, s~lsom man väl kan t~i nka sig, äro 

lika obenägna som någonsin, att nm1er några förhål

landen af:s tå från sina sedan lång tid tillbaka ä rfda 

och bevarade anspråk på nppm iirksamhet. l\1å vi då 

pligtskyldigast egna dem ett ögonblicks sådan. 

Att befalla är otvifvclaktigt en stor konst. Först 

och främst -fordras, att vilja någont ing u tförbart och 

förnuftigt; men detta är icke nog. Det. kan icke ens 

vara nog, att dcu befallande sjelf vet hvad han vill , 

sj elf för ::J tår h va el han önskar få utfö rd t: han måste 

äfven hafva i sin makt, att klart och tydligt tillkiinna

g ifva sin mening, med ett ord: han måste fö r::Jtå att 

gcira sig väl fö rstådd, för att blifva viLl lydd. Sak-

';') K omm end ören i kong!. flottan, r idd. m. m. fri h. B. O. Stn.c· 

kelberg. 
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~~~r han denn.a förm åga, så krymper all annan till 

foga . I handhugens ögonblick faller verktyget sönder. 

Konsten att ly da har blifvit lika stor som den att 

befalla; kanske hon till och med blifvit så svltr att 

hon härutinnan vuxit den andra öfver lmfv udet. o'ckså 

har man i alla tider bemödat sig om att åstadkomma 

signaltecken och Bignaleringssätt, så enkla och lätt

:·attliga, så tydliga och omisskänneliga som möjligt. Ty 

,]ag räknar icke att, besynnerligt nog, äfven den åsig

ten någon gång blifvit uttalad, om än icke med vett 

och vilj a tillämpad, att det signalsystem, som vore 

afsedt att begagnas inom en örlogsflotta, gerna och 

med fördel kunde vara nf1got invecldadt, på det att 

icke fienden måtte få alltför lätt, äfven han, att tyda 

signalerna. Och jag fäster så mycket mindre afseende 

vid en sådan åsigt, som jag för min del är fullt öfver- • 

tygad om, att den farbåga, på hvilken hon skulle 

grunda sig, sj elf saknade all befogenhet. Hade man 

nemligen väl lyckats att för egen räkning åvägabringa 

ett så enkelt system, tids nog vore det sedan att tänka 

på fiendens förvillande, hvilket, särskildt vid de till

fällen, då sådant befunnes vara af nöden, säkerligen 

läte sig göra utan sy nnerlig svårighet. Om han för

står eller icke förstår, torde dessutom vara af j emfö

relsevis ringa, alltid underordnad betydelse: hufvud· 

saken iir att skeppen inom egen flotta icke missförstå 

h varandra. H emliga medel hafva, dess bättre, allt 

mera förlorat förtroendet. Ofta skadliga för den som 

begagnar dem, tj ena de honom i bästa fall till föga 

eller intet. 

l\1en, som sagdt, hvad helst en missförstådd för

sigtighet kunnat hafva att deremot invända, har man 

dock, så vidt jag vet, ingenstädes tillämpat hemlighets

makeriet derhän beträffande signaltecken och signal

bref, att man eftersträfvat svårfattligheten såsom en 
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dygd, i stället för att söka unclamöclja, henne sf\som 

ett fel , en ofullkomlighet. Tvärtom hafva klarh et och 

enkelhet stiidse varit det föresatta målet, och om man 

än icke hunnit så långt som önskligt varit, så vore 

det i alla fall orättvist att förn eka de bemödanden, 

som blifvit gjorda i denna riktning. S~irskildt må det 

vara gbdjancle att ihågkomma och erk ~inna den stora 

förtjenst, som vårt eget land och våra egna män in

lagt uti detta afseend e. J ag dristar till och med att 

uttala det omdömet, att, dem till berömmelse, vår flot

tas signalväsen en lång tid stod framom öfriga sjö

nationers . Uti ett i\r 1831 till K . Örlogsmannasiillska

pet inlemnadt förslag till signaleringssiitt för örlogs

fartyg, anser vår snillrike August Gosselman det icke 

vara "ur vägen att nämna, det den största sjömakten 

i verlden lärt sig nuvarande signaleringssätt ombord 

på en svensk fregatt". Och han tilEigger omedelbart 

derefter: '"Detta kunde kanske äfven bevisa, att ehuru 

klokt det i cle flesta fallen alltid bör Yara, att antaga 

de ändringar och förbättringar, de större och i mera 

verksamhet varande sjömaktema redan brukat, det 

likväl icke är rätt att helt och hållet inskränka sin 

verksamhet till blotta kopie~ingar, då äfven någon 

gång våra egna original kanske torde vara lika goda, 

om icke biittre, än de utländska." De iiro på en gång 

stolta och blygsamma, dessa ord, men de synas mig 

tillika vara mycket förnuftiga. Det samma skulle jag 

vilja säga om sjelfva förslaget, och anser mig på intet 

sätt vara jäfvad af den omständigheten, att det icke 

blef antaget. Det var må hända något hvad man kal

lar före sin tid, men innehåller också åtskilligt, som 

utan tvifvel eger sin fulla tilhimplighet ännu i dag. 

Mycket har emellertid ändrat sig seelan elen tiden. 

Bland annat hafva ett gemensamt signalsystem och 

gemensamma signaltecken blifvit antagna af de flesta 
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sjöfarande nat ioner, och rletta är j Ll en fört6iffiig sak. 

Det vore v~it om man kunde siiga detsam m.a särskildt 

om sjelfva i-lag?:taflan. Httm l1on tillkommit mäktar 

jag icke förklara. Att gulltycke ue!t slnmp haft sin 

hand med, isynnerhet vid filrgläggnino·en synes mio· 
b ' • o 

vara uppenbart. 

Betraktat· man den flaggtafla, hvilken allt intill 

år 187G gälue viLl signalering och telegrafering emel

lan de förenad e rikenas örlogsfartyg, så finner man 

henne vara så om hinksamt och systematiskt uppgjord, att 

hvarje hiir förekomm a nde signaltecken siir skilj es från 

alla de öfriga, icke allena::;t genom fiirgen i och for 

sig, utan rifven och lmfvmlsah:ligast genom elen form, 

so m tecknet i sin helhet ter för ögat. J ag mena1· här

med icke den clnkens olika fonn, som skilJ'er i-lao·O' 
• Ob 

fdn standert eller standert från vimpel, utan fast-

hellre Jet siitt, p:t l1 vilket den fyrkantiga eller trekan· 

tiga duken blifvit indelad i olika formade, färglagda 

fiilt och figurer, den ('ärg ens fonn - om jag så må 

uttrycka mig - hvilken omisskänneligen skiljer den 

ena flaggan från alla de öfriga flaggorna, standert från 

standert och vimpel fr ftn vimpel; och detta si\ fullstän

digt, att den ft-i1·gblinde lika väl som den icke färg

blimle, kunde utan misstag afliisa signalema. H~irtill 

är nemligen alldeles icke nödvändigt att kunna skilja 

blått ifrån rödt. Att ski lja hvitt ifrån blått och ifrån 

rödt, eller, med andra ord, och kan h~inda riktigare 

uttryckt, att kunna skilja ljus färg från mörk, är allt 

hvacl som behöfves. Färgens form ger det öfriga. Och 

ehumväl uti den flaggtafla, om hvilken nu är fråga, 

förekommo de tre färgerna rödt, blått och hvitt, så 

var hon likväl ingalunda beroende af dessa. I sjelfva 

verket var hon oberoende af hvarje särskild färg: hon 

fordrade allenast två olika slag af färgskiftning, nem

Iigen en ljus och en mörk. Det blå kunde utbytas 
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m o t röd t och tvärtom , det h vita mot h vilken annan 
ljus flirg som helst, utan aLt ringaste misstag behöfde 
~ållas deraf. Om rutan i flaggan .AJ. 1 färgades röd 
1 stället för blå, gjorde detta intet till saken. Icke 
heller blefve flaggan .A"i. 2 en annan deraf, att de blå 
och röda rutorna till ~ifventyr;; finge samma mörka 
färg, e~ler de hvita fälten utbyttes mot ljusgula. Flag
gan .h'. ? förbl efve fortfarande samma flagg, äfven om 
korset, 1 stället för blått, målades mörkrödt, mörk
brunt, mörkgrönt eller svart, eller om den hvita bot
tenfä~:gen gulnat: eller till och med blifvit utbytt mot 
blekl'od~, blekblatt eller bl ekgrönt. Med ett ord: en 
fyrkant1g flagg meJ. ett upprätt stående mörkt k . 

o r or s 
pa JUS botten, utmärkte alltid signaltecknet ,;lJ. 3· ett 
sehackb:äde: .AJ. 4; en ljus ruta på mörk, äfvenl~des 
fyrkantig botten: .~~: 5, o. s. v. alldeles oberoende för 
resten af både Hirgspel och färgsinne, blott att figu
rens form kunde urski ljas och uppfattas. Sådan var 
~~1: e.nk~a gr~mdsats, man här hemma hos oss sökt att 
f~lJdnkttgt tillämpa, vid bestämmandet af elen tidens 
s1gnaltecken. Att man tillika använde flera olika fär
~er, rub~ade ick~ grundsatsen, men medförde en ytter
h~are lattnad v:1d aHiisandet af signalerna. Man gaf 
b~de f~rm och ~arg och kunde sålunda vädja på samrna 
gang till form smnet som till färgsinnet . 

De numera allmänt brukliga internationella sig
nalteetmen srtlma visserligen hvarken flirg eller form 
de heller. De förete till och med flera fårger än vår~ 
gamla, nemligen icke allenast rödt, blått och hvitt u ta 
" f l ' n a v_en gu t , och häri ligger onekligen en fördel. Äfvenså 
halva de att uppvisa skiljda former, ej mindre med 
afsee~de på sjelfva dukens snitt, än ock beträffande 
~~ ohka ~gure1> hvilka framställas af de olika färgade 
f~lten. Men hka litet som man åt hvart och ett af 
signaltecknen gifvit en sådan dukens yttre form , att 
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det genom denna skilj er sig från alla de andra signal
t ecknen - och att hegli ra \l etta , vore vtil också orim~ 
ligt --- lika litet har man låt it detsamma skilja si 
från hvart och ett af de öfriga, genom fonnen på si! 
färg. Det ena har man icke fönn:Ut ; det andra har 
man antin gen icke förstått eller ocksB. försmått . Ty 
denn a senare ganska väsentliga fönlel hade elj est varit 
så lätt att vinna; och det må väl förefalla besynne1:
ligt, att man låtit honom gå sig ur h~inderna . För 
att utan misstag lii.sa af de nu allm ~int antagna och 
gällande signaltecknen, ~ir det oeftergifligt att under 
alla förhåll an den kunna skilj tL blått ifrån rödt. Eljest 
är man illa deran. Kan man icke heller med säker
het åtskilja hvitt och gult, så ökas svårigheterna 
än mera. 

De stackars färgblinde äro verkligen att beklaga. 
I stället för att hj elpa dem, staplar man alltjemt nya 
hinder, strör , lika som för nöjes skuld, ideligen friska 
törnen i deras väg. Nutidens optiska signalsystem 
till lanels och vatten, jern vägssignaler, skeppssignaler 
till undvikande af omborclHiggning och nu senast den 
mellanfolkliga kommersiella signalkoden, samtliga före
na sig om att utestLinga myck et goclt folk från yrken 
och befattningar, hvillm af sin man skulle krät'va, tyc
ker man, i främsta rummet helt andra och högre egen
skaper ~in just Hirgsinne. K an detta vara rätt? J ag 
tror det icke. J\Iå en hvar yrkesman pröfvas i sina 
egna styd;en. Sjömannens yrkesprof, som ock jern
vägsmannens, iiro svåra och många nog ändå, utan att 
behöfva ök"s med fiirgarens eller målarens: att skilja 
färgerna såväl som att blanda dem. "Men de måste 
kunna rii t ta sig efter signalerna. Detta är ett nöd
vändigt vilkor för såväl elen enes som elen andres an
vändbarhct11. Visserligen; men lika visst lärer det 
vara ett vilkor för signalernas anvLinclbarhet, att clessa 
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rättas efter den befintliga fårmågan att uppfatta. Det 
är ingen elygel hos dem, att de äro svåra, och det kan 
svårligen vara rätt, och följaktligen icke heller klokt, 
att aflägsna i och för sig förträffliga yrkesmän för fel, 
som vidlåda clem långt mindre än signalsystemet. J ag 
ber att få belysa den ena orimligheten med en annan. 
Ljudsignaler kunna också vara förträffliga; men huru 
skulle det gå om de vore så konstnärligt anlagda, att 
ingen ansåges duga till sjöman med mindre, än att 
han i blinken kunde skilja Hay dn från Mozart? För 
att vinna så allmiinnelig anvlimlbarhet som möjligt, 
skola ljudsignaler förn ämligast tilltala hörseln, icke 
tonsinnet. Så böra ock de optiska signalerna fram~ 
förallt v~idja till synen, icke till färgsinnet. Enligt 
mitt förmenande må tonsinnet och färgsinnet endast 
och allenast anlitas såsom bjelpmedel, hvilka man vlil 
ll:an med fördel nyttja, men af hvilka man för ingen 
del bör göra sig beroende. 

Kanhända äro de menniskor få, hvilka icke ~iro 

mer eller mindre färgblinda. Isynn.erhet torde det 
vara svårt att finna någon, som icke stundtals är det, 
åtminstone bland dem, hvilkas ögon, i likhet" med sjö
mannens, esomoftast måste ansträngas, för att icke säga 
öfveransträngas. Månne icke, vid sådant förhållande, 
ldokheten bjuder att laga så, att cle optiska signaler, som 
användas till sjös, måtte blifva af den beskaffenhet, 
att de kunna uppfattas äfven af elen färgblinde, hvil
kens ögon för öfrigt äro goda, och att ingenting rim
ligt försummas, som kan bidraga till att göra dessa 
signaler så mångsidigt tydliga och urskiljbara som 
möjligt. Väl bar man sagt mig, att, för de flesta ögon, 
färg är lättare att uppfatta än form . Jag är likVäl 
icke öfvertygad om att så verkligen förhåller sig. Må 
dock så vara, och att jag missförstått de särskildt så 
kallade af::;tåndssignalernas talan i saken; men må man 
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åtminstone icke fårbise, att färg , långt ifrån att ute
sluta form, tvärt om sjelf förmår att tydligt framställa 
sådan, äfven der han eljest icke funnes, och att elen 
sålunda frammanade bilden står fullt Idar och igenkän
lig, jemväl för det färgblinda ögat. 

Utan att vara hvarken färgblind eller formalist, 
eller åtminstone utan att erkänna mig vara någotdera, 
kan jag således för min del icke godkänna någon som 
helst optisk signal, den der icke på ett eller annat 
sätt anger en viss, bestämd form, genom hvilken han 
skiljer sig från alla andra signaler, åtminstone från 
alla dem som tillhöra samma system som han. Men 
detta, enligt mitt förmenamle, oeftergifliga viikor fylles 
icke af de signaltecken, som nu äro gemensamt antagna 
till bruk inom de flesta europeiska länders, såväl ör
logsflottor som handelsflottor och iifven inom våra. 
Och så mycket giltigare anledning må man hafva att 
formalisera sig öfver detta signaltecknens gnmdfel, som 
det torde vara svårt att föreställa sig något rimligt 
skäl för dess tillvaro . Slmlle man, tvungen att söka 
bland de orimliga, våga det antagandet, att man dra
git sig för kostnaLlen af att skaffa sig nya och tjen
ligare signaltecken än dem , man redan hade förut, så 
förelåge här ännu ett af de många fall, der spar:.am
hetsbegäret bedragit visheten. I alla händelser torde 
man, med temlig visshet om att icke misstaga sig, 
kunna säga, att här föreligger ett fall af de många, 
der helt andra stormakter än vishetens gjort sitt infly
tancle gällande vid stiftandet af allmän lag. Så som 
de stora göra förut, så måste de små beskedligt göra 
efter, och det ligger blott ringa tröst i medvetandet, 
att småfolket, på egen hand, utan tvifvel skulle hafva 
skött saken bättre. 

Fördelarne af att ega ett för alla nationers far
tyg gemensamt signalsystem iiro emellertid så stora, 
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att det vore old okt att iche ansluta sig till detsamma, 

sådant det nu en g?mg är, och eh uru man icke kan 

blunda för uess brister. Lika litet klokt vore det må 

biinda, att inom vår örl ogsflotta följa ett s[irski lut sy

stem ell er onöd igtvis :cwv[inda helt andra signaltecken 

än dem, som ti llhöra det allmänna, ge mensamma sig

nalsystemet. l cl\e derföre att, såsom det heter uti 

K. Örlogsmannas[illskapets protokoll den19Ma rs 1831, 

med anledning af ofvannämda, utaf Ang. Gasselman 

uppgjorda förslag t ill signaleringss[itt fö r örlogsfartyg, 

hvilket då förevar till behandling: "sådana signaltec

ken som antingen genom deras form eller färg slmlle 

för en fiende vara en ofelbar igenkänning 11 vore "högst 

vådeliga att anvämla" - ty jag föreställer mig att, 

åtminstone under sjelfva drabbningen, det skulle vara 
långt vådligare att förb landa vän och fiende, än att 

kunna igenkänna dem - utan de1·före, att det utan 

t vifvel skulle medföra stor olägenhet att nödgas inlära 

och begagna två skiljda signalsystem med olika sig

naltecken, i st[tllet föt' ett system med dit hörande 

teckenslag. 
Ehuru jag således anser, det vara fullkomligt rätt 

att vi bygt på den gemensamma grunden, och att vi 

vid signalering å samtliga våra fartyg använda de all
mänt antagna signaltecknen, vågar jag likväl hem

ställa, huru vida det icke, h ~ir likasom i andra fall, 
vore skäl att söka att i möjligaste mån unuvika det 

fel , man icke kan undanrödja. I sådant syfte skulle 

jag vilja föreslå, att först och fr[imst bland de bok

stafsgrupper, som i signalbrefvet återfinnas under den 
maktpåliggande rubriken "Befallningar och meddelan

den under drabbning", måtte uteslutas, antingen alla 
dem i hvilka förekomm er bokstafven D, eller ock alla 

' . 
sådana som innehi'tlla bokstafven F , itfvensom antmgen 
alla som innehålla bokstafven H, eller ock alla, i hvil-
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ka bokstafven K i11 går . Standerterna D och F , ehuru 

elen ena blå och hvit och den andra röd och hvit, 

hafva nemligen alldeles samma form, så till duk som 
färg, och likaså flaggorna H och K sinsemell an. De 

fö rra fram ställa båda samma mörka trekant med sin 

ljusa rundel; de senare en och samma fyrkant, delad 

lodrätt i två lika stora och li ka skapade fält, det ena 

ljust, det andra mörkt, och af hvilka det ljusa har sin 

plats närmast stången. Enligt mitt för menande, finnas 

all tså icke rum fö r. fler iin två af dessa fyra, nemligen 

för en af standertema och för en af flaggorna , uti en 

och samma teckentafla, så framt denna vill göra an

språk på att vara god och ändamålsenlig. Någon skada 
af att sålunda utesluta två af de ifrågavaranile bok

stäfverna, Ii-irer i ~;ke heller kunna uppstå, enär säker

lio·e n de återstå endes antal är t illräckligt stort ändå, 
b 

för att bilda så många grupper som behöfves för än-
t1 amålet . Derjernte borde å t ecknet fö r bokstafven Y 

gifvas ett utseende, som omisskänn eligare än nu är 
fallet , skilj lie det samma från tecknet för bokstafven 

Ö. Ty dessa båda standerte:· hafva, äfven de, alldeles 
samma f~irgform , och iiro hvarandra alldel es lika inför 

ett öga, som icke kan ~: kilja blått från rödt, eller inför 

den , som, i likhet med mig, icke erkänner fler än två 

slags f.:'irg inom ett optiskt signalsystem, nemligen 
mörk och ljus, och alltså, förn ekar dervaran af all 

annan fi:irgs kilnacl. Mot tecknen för bokstäfverna G 
och K hafva flera fartygschefer gjort den anmärknin

O'en att de vore svåra att skilJ. a från h varandra, vid 
b ' 

sådana tillfällen då signalerna icke blåste ut. L yck-

ligt tillkomna äro de icke heller, det torde vara onek

ligt, och jag skulle helst se, att såväl det ena som 

det andra kunde utbytas mot bättre; men enär detta, 
dess värre, icke gerna låter sig verkställas, utan öfver

enskom,melse mellan alla de land, som anslutit sig till 
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det gemensamma signalsystemet, så torde man, på sätt 
som ock blifvit föreslaget och möjligen redan iaktta
gits, kunna minsl\a den anmärkta olägenheten, genom 
att göra standertama nilgot längre ~in hittills, pii det 
att de samma måtte lättare skilja sig fl'fln flaggoma. 

Fordringarna på ett godt signalsystem hafva i 
alla ticler varit stora; men månne de icke nnmera äro 
större än tillförne. Jag faster mig här hnfvudsaldigast 
vid siittet att meddela de befallningar och unclerrättel
ser, hvilka h:unna vara nödvänJig<\ att lemna omedel
bart före eller uneler drabbning. Beroende af segel och 
vind voro förr i verlden skeppens och flottamas rörel
ser 11\ngsammare och, så att SLiga, mera systematiska 
än nu. Till följd häntf hade man ~ifven mera tid på sig, 
både att gifva och att emottaga IJefallningar och sig
naler. I våra dagar der·emot, då man med ångans 
hjelp gjort skeppen oberoende af vinden, ~it·o rörelsema, 
såväl ens egna som fiendens, hastigare, friare och i 
visst afseende mera oberäkneliga än fordom, så att det 
är svårt att förr än i sista ögonblicket fomtse hvad 
som komma skall. Det är klart att signaleringssättet 
måste rätta sig derefter. Fort eller för sent är dess, 
såväl som dagens lösen, och det gifves knappast någon 
medel väg. Frågan är dil denna: h af va vitra drabb
ningssignaler följt med sin tid? Äro de snabbare, 
enklare, pålitligare, lättal'e att gifva och taga, än de 
voro i de gamla, i åminnelse vördade segelskeppens 
dagar? J ag 1ir uppriktigt ledsen att härtill icke kunna 
svara med den allm~inna kommersiella signalkodens 
standert C. Redan i ångans tidigaste barndom, innan 
hon ännu satt sin fot ombord på örlogsfartyg, långt 
mindre erhållit någon ansvarsfull befattning inom sjö
vapnet, hade ifrågavarande signaler hos oss fullt ut 
så goda egenskaper som nu. De allra flesta befallnin
gar, afsedela att förekomma straxt före, eller under 
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slag, gåfvos med signaler, bestående af enelast två sig
naltecken. Vi hissa nu på en gihw tre tecken för att 

"' ' gifva en sådan signal. Man hade flera och höga top-
par; man hade visserligen längre Yäg att hissa signa
lerna, men så stego också dessa högre ofvan krutrö
ken och syntes på längre håll. N u mera ha f va våra 
stridsfartyg väl knappast att påräkna fler än en enda, 
och dertill en jemförelsevis gansim låg signalmast. 
Blefve denna nedskjuten, hvilket ju lätt kan ske, så 
uppstode derigenom icke ringa svårighet. 

En lättnad kan möjligen ligga deri, att nu för 
tiden förmodligen icke så många fartyg som förr kom
ma att föras i striden, samlade uneler ett befäl, och 
att dessutom den blifvande sjötaktiken sannolikt kom
mer att, i vida högre mått än den gamla, både gifva 
och kräfva handlingsfrihet och sjelfständighet till och 
af hvarje enkelt fartyg. Må hända kommer drabbnin
gen att ganska snart öfvergå till ett bröstgänges hand
gemäng af sådan art, att det måste öfverlemnas åt 
hvarje fartygschef att på egen hand göra sitt bästa, 
och att endast ett högst ringa antal signaler kan 
komma i fråga uneler sjelfva striden. Allt är på för
hand planlagdt, anbefaldt, uppfattadt och öfverenskom
met; den enda drabbningssignal, som blåser, är den 
gamla, allbekanta, som af ingen kan missförstås: "Lan
det väntar att hvar man gör sin pligt". --Och denna 
signal gifva vi, ännu som förr, med ett enkelt tecken: 
vår blågula svenska flagg. 
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Arsberättelse 
Artilleri vid lL Örlogsmanu:isällskapets högtidsdag 

den 1iJ November 1879. :;:) 

Enär föredraganden för 2:a vetenskapsklassen, 

jemte dennes suppleant, båda äro af kommendering 

hindrade, att afgifva den ber[ittelse öh·er artilleriets 

framsteg under året, som K. Örlogsmannasälbkapet, 

sedan en följd af år, varit van att på dess högtidsdag 

höra uppläsas, ber jag, på det ej H. H. helt och hål

let i afton skola vara i saknad af något meddelanue, 

röranlie 2:a vetenslmpsklassen, att i största korthet få 

beröra några af de mera märkliga .företeelserna unuer 

året på artilleriets områue. 

Såsom föredragande sistl. år, framhöll jag de ut

omordentliga framsteg, som umler året genom Arm

strongs och hans medhjelpares, Capt. Nobles, bemö

danden, den nya kanonfabrikationen gjort i EnglanJ.. 

Det var naturligt, att Armstrong ej länge kunde på 

detta fält ensam få vara hen·skare. 

Sistlidne vår kom underrättelsen, att Krupp meJ. 

en 15 c.m. kanon uppnått fullt lika förvånanJ.e resul

tat som Armstl'ong, och, för att bestyrka detta, för 

att inför Europas artillerister visa den höga stånJ.

punkt, hvartill han hunnit, företogas i början af sistl. 

Augusti månad de storartade skjutningarne vid .M:ep

pen i Hannover, Krupps skjutplats, till hvilken offi

cerare från alla länder inom Europa, Frankrike llock 

*) Af kaptenen och riddaren m. m. G. Ulff'. 
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undantaget, voro inbjudna, och dit icke mindre än 100, 

af sina respektive regeringar beordrade, hörsammade 

kallelsen. .Mötesplatsen nr i .M:i1nster, Westphalens 

gamla hufvullstad, beläget 2 timmars väg från .M:ep

pen, och efter ankomsten dit den 4 Augusti på afto

nen, voro alla de inbjudna uneler en tiJ. af 8 dagar 

herr Krupps gäster, erfarande dagliga prof af den 

mest storartade glistfrihet. 
Till skjutplatsen vid 1\'Ieppen afgick ett extra tåg 

hyar,i e morgon kl. 7, och började skjutningen genast 

vi el f tamkomsten kl. 9 sam t pågick till kl. 5 efter

miclllagen, med ett uppehåll af 2:ne timmar från kl. 

1-3 e.m. 
Att kunna med någon slags fullständighet redo

göra för dessa storartade sk,iutningar, medgifver ej 

min tid. De finnas dessutom nu full ständigt återgifna 

i de flesta artilleristiska ticlskrifter, men skulle jag nu 

blott önska beröra de mera fram stående rnamenterna 

i denua, storartade expose. 
Till en början böt· nämnas, att skjutplatsen är, 

h va el sjelfva t errängförhållanderna beträffar, elen yp

persta som kan iinskas. 
En aldeles jemn, oöfverskådlig, slätt, der sandfält 

och af ljung beviixta hedar fö lja den ena på den andra, 

och der på bida sillor skog till en betydlig höjd om

giirclar banan, samt belägen i en trakt, cler föga trafik 

behöfver af bryta sk j ntningen, gör denna skjutbana till 

ett mönster i sitt slag. Alla nutidens förbättringar 

finnas här tillämpade. Telegrafledningar gå på 12,000 

meters afstånll till l1öger och venster om banan, hvilka 

J.els äro bestämda för telegraferna, dels för de elek

triska klockorna, hvilka stå i förbindelse med en klocka 

vid skjutplatsen och beteckna genom en ringning skot

tets afgång, genom 3 ringningar, att någon vid en af 



- '104 -

de utsatta säkerhetsposterna vill passera banan, och 
genom 2 ringningar, att banan är fri. 

För klockornas betjenande och till vägens beva
kande stå längs densamma säkerhetsposter. 

Hvarje post har en signalstång, från hvilken han 
kan göra signaler till skjutplatsen. 

Öfver sjelfva kanonernes uppställningsplats, som 
är grundmurad 3,5 meter djupt med beton, är en tra
vers eller löpande kran af 75000 kilo bärkraft. På 
denna travers löper en lyftkran om 175000 kilo vigt. 
Kranens betjenande fordrar 8 man. 

I skjutplatsens närhet finnes krut- och granatma
gasin, dit jernbanor föra, blinderingar m. m.; skjut
platsen och sjelfva skjutningen stod uneler ledning af 
premierlöjtnant Prehn. 

Här hat; man derjemte skärmar för hastighetsmät
ning på 2:ne punkter af banan, nemligen på 95 meter 
och 2479 meter från mynningen; telefonledning långs 
densamma, så att skottens resultat ögonblickligen blifva 
rapporterade till sjelfva skjutplatsen, och träffarne ge
nast der anslagna å en likadan tafla som målet, på 
hvilket man sköt. 

Början gjordes med en 40 c.m. (71 tons) kanon, 
Krupps hittills kraftigaste pjes, monterad i en vall
gångslavett af ofantliga proportioner. Såsom varande 
den första bakladdningskanon af sådana dimensioner, 
den var nemligen 10 meter (32 fot 9,7 eng. tum) lång, 
är den 2 tum längre än Armstrongs 100 tons, och icke 
mindre än 6 fot längre än Woolwichs 80 tons kanon. 
Den har 90 reffior, hvilkas djup är 2 m.m. och bredd 
9,45 m.m. samt bommames bredel 4,5 m.m. Rekylen 
stoppas genom 2:ne hydrauliska cylindrar, och går 
kanonen efter skottlossningen med mycken maklighet 
åter till valls. 
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Särdeles anmärkningsvärd var den vid lavetten 
fästade lyftkran för projektilhissningen, som är så 
inrättad, att den kan fällas neJ och vid denna manö
ver spänner en :(jeuer, som vid kranens resande vä
sendtligt underlättar lyftandet af projektilen, genom 
den i den spända fjedern magasinel'ade kraften. Hela 
lavettaget väger 45000 k.g. Kanonen betjenades af 
15 man. Projektilerna hade en längd af 2.8 kaliber 
Pansargranaterna vägile 775 k.g.; laddningen, 200 k.g. 
af prismatiskt krut, infördes i 4 paketer eller karduser. 

lVIed denna kanon :-;köts första dagen 10· skott med 
en initialhastighet af 502,4 m.; på 2479 m. afstiind 433 
meter, och en lefvande kraft a f 9994 meter-tons eller 
pr. centimeter af projektilens omkrets = 79,4 meter
tons. Gastrycket var 3020 atmosferer. De sista 5 
skotten skötos på 24 miauter, eller i medeltal 4,8 mi
nuter pr. skott. Träffsäkerheten var förvånande. På 
2500 m. distans föllo af 10 skott, 8 inom en yta af 
6 fot i horizontel riktning, 18 tum i vertikal. 

Följde så i ordningen skjutförsök med en 28 c.m. 
haubitz, med en 9,6 c.m. gröfre fältpjes och med 10,5 
c.m. belägringskanon, hvilka, såsom för oss af mindre 
intresse, jag här forbigår. 

Deremot torde här något böra omnämnas Krupps 
beryktade 15 c.m. pansarkanon, med hvilken förlidet 
år vid en annan skjutplats, Bredelar, gjorcles försök 
inför en del inbjudna officerare, men h vilken, på grund 
af mot Jensamma då gjorda anmärkningar, nu hade 
blifvit förbättrad i väsendtliga delar och visade en 
högst märkvärdig kombination och utmärkta resultat. 
Som bekant är denna kanon, hvars mynning är sfe
risk, fästaJ genom en i pansarväggen, sferen omfat
tande, inskrnfvad hylsa, så att kanonen, hvars tappar 
hvila i ett par rörliga tapplager, har sin rörelse kring 
mynmngen. Elevationen sker genom tappames höj-

n 
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.ning och sänkning. Man hade vid de första försö1-:en, 
såsom en olägenhet, anmärkt, att J en riktande ej kunde 
se målet. Detta har lJJifvit afhjelpt, genom att an
bringa ett litet fyrkantigt hål i pansarväggen öfver 
kanonens sferiska trumf, genom h vilket elen riktande, 
ridande på en å L'tnga fältet anl;ringad sadel , kan 

rikta direkt 11å ndtlet. 
Ingen olägenhet visade sig af att sitta i denna 

sadel uneler skjutningen, enär kanonen icke har någon 
rekyl, och bör uneler hela skjutningen den riktande 
der blifva sittande. Sido- och höjdriktningen förän
dras efter hvarje :"kott med den största lätthet, och 
derigenom att kanonen ej har någon rekyl, gAr ser
veringen utomordentligt lätt, hvilket visade sig af att 
vid hastig skjutning på olika distanser, 1500, 2000 
och 3300 meters afstånd, sköt man ett skott hvar 22 
- 28 sekund, och inalles 45 skott på 18 1

/ 2 minut. 
H~irpå följde skjutning med en 15 c.m. kanon, 

monterad i sjölavett med Krupps patenterade hydrau
liska ventilbromsimättning, genom hvilken förtriiffiiga 
anordning tillborcbsättningcn umler sjögång kan med 
den största noggranhet kontrolleras. Det iir en sådan 
lavett, som kongl. flottan nu står i underhandling om 
att få af Krupp tillverkad för våra Hi c.m. kanoner. 

lVIed denna kanon sköts med D,ii och 4 kaliber långa 
granater, de senare af smillt stål, och uppnådeles en 
initialhastighet af 559,35 meter. 

Den 8 Augusti, sista dagen, börjades skjutningen 
med den mest egendomliga kanon, som hittils se tt da
gen. Den hade stor längd, 50 kalibcn·, en krutkam
mare, 15 c.m., af nära tlnbbelt så stor eliarneter som 
kalibern, 8,7 c. m., och var monterad på en pivot, fästad 
i en bäddning i centrum, som helt och hållet upptog 
rekylen. Med en laddning af 3,5 kilo, projektilvigt 10 
och 6,8 kilo erhölls en initialhastighet af 557 och 639 
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meter. Denna p.Jes visalle sig under skjutningen stå 
så orörlig, att nttr småmynt af de närsti\ emle lades 
långs långa fäl tet, endast det vid mynningen halkade 
ned virl skottlossningen. Detta föranledde en officer att 
sätta sig upp grensle prl kanonen under ett slrott , hvaraf 
han sade sig icke förnummit den minsta olägenhet. 

Krupp vill tillämpa denna icle på stora kanoner, 
till och med 40 c.m., monterade i en kanonbåt af föl
j ande dim ensioner: 
Längel ........ ..... ..... . .. . 200 eng. fot. 
Breeld .. . .... .. ... . .... .. .. . . . .. .. . r 
Djupgående . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 , 
Deplacement ... .. . . . . . . ........ . ..... 1000 tons. 
Maskin om . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... 4000 in d. h. k. 
'l'villings krufvar· 
Fart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 knop. 
Besättning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 man. 
Best,yckning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . en 40 c.m. kanon. 
Ungefärlig kostnad för fartyget utom 

kanon och förråd ........ . .. . ... 80000 fl Sterling. 
Derefter följde skjutning med en 35,5 c.m. (51 

tons) kanon, eller samma modell, hvarmed är afsedt 
att bestycka det under byggnad i Danmark varande 
torpedo-ramfartyget "Tordensköld". :Med en laddning 
af 115 k.g. prismatiskt krut och 525 k.g. projektil 
uppnåddes en hastighet af 496 m., 95 m. feån myn
ningen, motsvarande en lefvande kraft pr. c. m. af om
kretsen af 59 meter-tons. 35,5 c.m. pansargranaten 
bör alltså, träffande i normalen på 95 m. afstånd ge
nomborra en 60 till 67 c.m. tjock pansarplåt och på 
2000 meter 45 a 50 c.m. plåt. 

Betjenandet af denna kanon gick utmärkt väl. 
Skotten följde hvarandra med en mellantid af 2,5 a 3 
minuter. Laddningen utan riktning verkstäides på l 
min. 46 sek. 
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I det rikhaltiga 1wogrammet följl1e sedan med 15 
c.m. pansarlmnonen bt>skjutning af en sköldpl åt af 
smidjern , 50 c.m. tjock, och en l;:ol;:illh[irdad tornplåt 
af gjutj em GO c.m. tj ock, fö r att visa sl;:ilnac1en i mot
st åndskraft mellan Låda dessa plåtar. Afståndet till 
plåtama, hvilka voro uppstilida i jon1bli lll1eringar , var 
150 meter . Sju skott afskötos på hvarj e; 3lzokillhär· 
rlade gjntjernsgranater och 4 stålgran ater. Såsom man 
kunde vänta, visade den lwkillhän1acle skölden blott 
föga intryck till en början, men sprack under intryc· 
k~n af stålgranaterna . Smidjernsplåten var af för
tr~iffiig qvalitet och visr.de på ett framståem1e sätt 
detta materiels egenskaper, som tar intryck lokalt., 
men meddelar ie1w slaget till hela massan , såsom det 
l:okillhärdade jernet el ler stålet. Det torde här böra 
anmärkas, att båda dessa pansarsköldar voro af Krupps 
eget fabrikat. Grusons ko l<illh~irdade pansarskölclar 
hafva visat en vida större motståndskraft. 

Sl utligen kom sjelfva glanspunl<ten af skjutförsö
ken viLl Meppen, ell er den nya långa 24 c.m. kanonens 
förvånande eil'ekt mot pansar. För detta ändamål hade 
man uppstält en pausar taHa på 150 meters afstånd, 
beståem1e af en 30,5 c. m. ( 12 tum) smidjernsplåt, och 
bakom denn a en 20,5 c.m. (8 tum) med en 5 c.m. trä
beltiggning emellan plåtarne; alltså 20 tu m jern och 2 
tum tr~i . P låtarne voro af ty sk tillv.erkning från 

Dill in gen. 
l\Ied en lad<1ning af 75 k.g. prismatiskt krut och 

en staJgnmat om 160 k.g. vigt gick fö rsta skottet rätt 
igenom plåten och åter fanns 2200 meter bortom taflan 
i fullkomligt osk adadt skick, men stukad 1,5 m.m. i 

· längdriktning. Projektilens initialhast ighet var 575,fl m. 
motsvarande en lefvande kraft af 2662 meter-tons. 2:a 
sl>ottet visade samma resultat, hvacl genomträngning 
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beträffar , men hit tades projektilen denna gång 1200 me
ter bakom taflan, 2 m.m. stuk ad i längdriktningen. 

~lir man betilnh:er, att en 2,-t c.m. kanon för om
kring 11 år sedan, icke förm åclt1e genomt ränga en 9 
tum s plåt , och nu med ett nto monlentligt kraftöfver
skott genomborrar en 20 tnm s plåt, så måste man i 
sanning förvåna s öfver de stora framsteg, ja de jätte
steg, artill eriet gjort under senaste t iden . 

I denna kanon synes proulemet löst att framställa 
den starkaste kanon mecl möj ligast lä tta vigt. Då de 
fö rsta 24· c. m. kanon ema beställles vid Krupps fabrik, 
fastställles laddningen fö r dessa till 12 ' 1::~ a 15 k.g., 
umler det att kulvigten var 152 k.g. 

L addningame blefvo sedan, med anviindande af 
prismatiskt krut, ökade ti ll 24 k.g . och vidare till 35 
a 38 k.g. , men äro nu uppe i 78 k g. för denn a kanon 
eller 5 gånger större ~in den ursprungliga. storleken 
af denna laddning blir riit t Id ar , när man betänker, 
att en rnm1h:ula om 24 c.m. kaliber väger omkring 50 
k.g. , och att krutladduingen ~ir l';~ gång denna rund 
kulas vigt. 

Visserligen han man invända, att htil' fra msUilda 
pansarpl åtar icke VOrO af alc\r·a uästa beskaffenhet , men 
närvarande auktoritetel' i fdgan påstodo, att kanonen 
dock hade kraft nog att genomtrtinga 20 tum btista 
engelska plåt, ehmu utan något l;:raftöfverskott , såsom 
nu var fallet. 

Såsom totalomL1öme om dessa intressanta skjut
ningar må kunna sägas, att de visade fullst ändig fram
gång i fmmbringandet af en 71-ton bakladdningska
non af stor kraft, i uppnåendet af höga initial-hast,ig
heter genom begagnam1et af oerhörda laLldningar och 
stor kanalbngd; i stor tr~iffs~ik erhet, sannolikt h~irrö

rande at de j emna utgångshastigheterna i förening med 
för projektil -vigt och längd viil afpassad rotationsha-
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stighet; i goda och enkla anordningar af lavetter, både 
för landt- och sjöbrulr ; i nya och inventiösa proj ekti
ler för mynningspivotering och förekommande af rekyl; 
i utmärkta och fnllstiindip;a anorclningar för artilleri
experimenter, silsom i bruket af telefon m. m. och i 
omel1elbar tryckning på stället af rapporter och dia
grammer öfver skjutningen. 

Vid en öfverblick af genomtdingningsförmågan 
hos befintliga kanoner af nyare modell visar s1g: 
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Att dessa kanoner, hvi lka äro 22 a 23 kaliber 
långa, genom förstorade krutkamrar och betycllig ka
nallängcl vunnit dessa resultat är uppenbart, men att 
de stora fram stegen i ll:rn ttill vedmingen äfven dertill 
bidragit, synes cleraf, att man nyligen i Elswick med 
en 10", 20 tons kanon, om 18 kaliber, längden af 
våra 27 c.m. kanoner , och med en projektil om 300 
rti.s vigt, uppnått en init ialhastighet af 2110 fot, eller 
en lefvande haft af 9000 fot -tons. 

Bland miirkliga företeelser uuder året äro vidare 
kanonsprängningen på "'l'hunclerer", för hvilkens de
taljer hiir fnllsttlndigt r edogjorts, kort efter den afslu
tade undersökningen, äfvensom den ej mindre öfver
raskande underrättel sen, om sprängningen af en 24 
c.m. Krupps kanon på exercisskeppet Renown i \Vil
helm shaven, sistl. ;'3ommar. Om man frånser den oHig
liga tidpunkt, vid hvilken denna tilldragelse inträffade, 
eller strax före de storartade skjutningante vid J\Iep
pen, kan man icke, till fö ljd af tid efter annan inti·äf
fade elylika katastrofer, såsom visat sig vid fiera till 
fällen - seilan 1855 16 *) gånger - - med Krupps 
kanoner, hysa absolut förtroende för stålet såsom lm
nonmateriel. lHan uppger såsom skäl för denna spräng
ning en fö rkilning af projektilen, som var af gamla 
modellen med blymantel, hvilken ansågs olämplig och 
stundom dolde sprickor i gjntj ernet, samt å alla nyare 
projektiler är ersatt genom kopparringar, för att styra 
projektilen i r effi.orna. 

Äfven hos oss hafva innevarande sommar ganska 
intressanta försök med en ny 12 c.m. bakladdnings
kanon blifvit gjorda vid Finspong. 

*) Enligt andra uppgifter 22. 
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Kanonens dimension er voro i sitt ursprungliga 
skick: 
Kaliber .... ... ........... ... ... m.m. 121,7 
Total längd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 3587 (29,47 kal.) 
Det reffiacle loppets längd. . . . . . . , 2896 
Krutkammarens diameter. . . . . . . . , 127,; 
Reffiornas antal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 

D:o djup ................... m.m. l 
Bommarnes bredel . . . . . . . . . . . . . . . , 4 
Reffiornas begynnelsevin kel. . . . . . . . . . . 30' 

D:o utgångsvinkel .. .. .. . , . . . . . 4° 
Kanonens vigt med mekanism ..... k.g. 2725 
Granatens vigt. . . . . . . . .. .. . .. . . . . , 17,11 

Med en laddning af 5,75 k.g. P.2 och P.3 krut er
hölls en initialhastighet af 548 meter vicl ett gastryck 
af 1845 atmosfere r. 

Kanonen förkortades nu 220 m. m. eller till 27,67 
l;:aliber, hvarvid med samma krut och laddning erhölls 
en initialhastighet af 546,8 meter vid 1790 atmosferers 
tryck 

Åter afkapades ett par kaliber på kanonen, så 
att den genom en förkortning af ytterligare 222 m.m. 
blef 2o,84 kaliber lång, då med 5,75 kg. laddning erhölls 
en initialhastighet af 536 meter med 191o atmosferers 
tryck. 

Med samma hingel på kanonen, men med krut
kammaren utborrad 20,s m.m., eller till 148 m.m. dia
meter, företogs nu en serie-skjutning med laddningar 
från 5 k.g. till 7,25 leg. P .2 krut, mecl hvilken slutli
gen erhölls en initialhastighet af o59,s meter (1884 fot). 

Slutligen företogs iifven i slutet af sistlidne Au
gusti månad en skjutförsöksserie till bestämmande af 
granatvigten, hvarm ed erhölles 480 a 500 meters 
utgångshastighet. Den lämpligaste vigt å granaten 
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visade sig vara 22 kg. hvarmed erhölls 491 ,3 meters 
utgångshastighet med 1820 atmo:sferers tryck. 

Sistförflutne sommar har kongL flottan erhållit 5 
vid Kockums verkstad i Malmö tillverkade hydrauliska 
lavetter för 27 c. m. kanonerna till kanonbåtarue "Ver
damle ", '·Slmld", "Rota", "Skagula och "Skäggald". 
Da det är den första till verkning a f detta slag i vårt 
land, kan det ej vara annat än glädjande, att de i 
allo visat sig tillfredsställande. :iVIan har å desamma 
anbringat en viisendtlig förbättring å den för kanon
båten "Disa '· i Elswick tillverkade lavett, h varigenom 
de kunna för skjutning användas, ~ifven om det hydrau
liska maskineriet skulle komma i olag. 

Denna förbättring, hvartill urspmngliga ritnings
förslaget blifvit uppgjort af ritaren vid ingeniörde
partementet, numera aflidne ingeniör Ling, bes tår deri, 
att vattnet i rekylcylindrarne, sedan clet vid rekylen 
pa:!lserat genom de belastade ventilerna, ledes in i 2:ne, 
ofvanpå rekylcylindrarne befintliga, behållare, i st. f. 
att, såsom då hydrauliska maskinen begagnas, genom 
ett afloppsrör ledas t illbaka i den under hydrauliska 
maskinen befintliga cistern. Genom en slidventil af
stänges ti lloppet till detta afloppsrör, så att Yattnet 
vid kanonens rekyl måste rinna in i l.Jehållaren, hvar
ifrån det åter vid tillbordsättningen rinner tillbaka i 
rekylcylinclrame, fyllande dessa på nytt för niista skott. 

Genom denna enkla anordning å de nya la vetterna 
blir alltså lavettaget mera oberoende af olycksfall, iin 
förut å "Dis a" var fallet, der ett Lickan de rör , eller 
någon annan oordning i maskineriet uneler däck, kunde 
sätta fartyget ur stånd att kunna begagna sin grofva 
kanon. 

Om jag slutligen omnämner, att i dessa dagar 
lyckligt afslntats monteringen af <le S st. 27 c. m. lm-
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nonerna å linierna I--IX å Kungsholms fästning, m'ed 
den af major Sasse för detta ändamål konstruerade 
kran, så torde jag hafva framhallit det vigtigaste af 
hvad som har passerat inom flottan under detta år i 
artiBeriskt hänseende. 
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Anförande 
i ]{. Örlogsmaunasällslmpet på högtidsdagen 

den 15 Novemb·er 1879. *) 

Det sträfvande till ernående af förbättringar inom 
sjövapnets tillhörande grenar, som i all a t icler funnits 
i nom den s venska flottans personal, iir äfven under 
denna tidpunkt lefvande och vt>rksam. Att resultaten 
stlidse enelast långsamt och med små steg lyckats bana 
sig fram , har sin orsak förnämliga st uti vårt lands 
begränsade resm ser, och hvilka betydEgen ansträngts 
de senaste 20 åren hnfvuclsaldigast genom byggandet 
af landets jernvägsnät, hvilket arbete iir ett bevis på 
nationens stora offervillighet, och har till sitt höga 
mål: den industriella utvecklingen, so m alltid är en 
nations pulsåder och mätare på ett folks fö rmåga uti 
ekonomiskt afseencle. 

Att nationalintresset för behofvet af landets sjö
försvar äfven ~L L' i stigande bära cle anslagssummor som 
Riksdagen gifvit de senare åren, till öfningsexpeclitio· 
ner, fartygsbyggnacler, minmateriel, kasserner, verk
staelsbyggnader m. m. otvetydiga beviti. 

Om en j emförelse göres emellan ett och annat 
förhållande vid vår flotta för 3 a 4 årtionden tillbaka 
och nu, visar sig att de gjorda bemödanderna uträttat 
mycket. 

Vid den tiden eller på 1830- talet var den öfning 
som sta.ten hade att erbjuda de unge män, hvilka m-

''') Af kommendören m. m. grefve A. R. Cronst.edt. 
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tr~iclde som officerare vid flottan ganska ringa, detta 
lade clock ingalunda hä m::;ko på dessas åtrå att for
vär-fva sig yrkeserfarenhet, och mången som icke hade 
egna tillgångar för intriide ut i utländsk ödogs~jenst, 
påtog matroströjan , för att arbeta sig till den erfa
renhet som stod till buds, eller att blifva praktisk sjö
man, med vana att lefva på sjön, att anse fartyget 
som sitt hem och att uti farans stund vara beslutsam 
och rådig. Få voro de som hade tillfälle eller för 
hvilka tillfälle bereddes att inhemta de många andra 
för sjöofficerare nödiga kunskaper. Fordringarne nu 
till sjöofficersexamen äro äfven bety dligt stegrade mot 
förr, likasom kunskapsmåttet för all öfrig till flottan 
hörande per sonal. 

V:'ir sjökrigsskola, som detta år förflyttats uti egen 
prydlig lokal, åtnjuter mycket anseende, och hvarje 
år täfla ett stort antal sökande om inträde i densam
ma, hvarest de som lyckats konuna in, sedermera der 
inlt emta, under den omsorgsfnllaste ledning, nödiga 
teoretiska kunskaper och praktisk erfarenhet. Utexa
minerade derifrån och blifne officerare genomgå de 
omedelbart derefter kms uti exercisskolan och erhålla 
sedan årliga sjokommenderingar, och stundom inträffar 
att en och annan iir pilräknad till ny kommendering 
innan den pågående ~ir tilländalupen. 

Byggandet af krigsfartyg så väl vid sta tionema 
som vid enskilda verksttider har försiggått med myc
ken större lifaktighet än vid förut nämnde tid; flot
tans fartyg- lmfva på senaste lO-talen af år ökats med: 

4 monitorer, 

7 kanonbåtar af den s. k. Blencla-typen, 
10 pansarbåtar och 
2 exercisångh:orvetter , 

Fr\rntom till minfrirsvaret hörmHle ängkranprå
mar och minbåtar. 
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Vid Stockholms station är en ny kasern för sjö
trupper fullbordad och vid Carlskrona bir under afslu
tancle en kasern för skeppsgossar. Nya exercis- och 
Yerkstadshus ii fvensom lyftkranar af jem äro vid båda 
stationerna 11 ppförde, likal edes tl els nya dels ny inredda 
skollokal er , förrådshus m. m. 'l'venne dockor vid 
Carlskrona station hafva blifvit förliingtla och en ny 
bygd vid Stockholms station . 

Inredningar å såväl fartyg som uti kaserner hafva 
väsentligen föl'b ~ittrats och dertill hörande inventarier 
erhållit en finthmålsenlig tillökning för Ler ellande af 
silsäl ordning som trefnad . 

Sjötruppernas Lekhiclnad är af god beskaffenhet 
och tilll'iicklig, det iir äfven viLl sörjt för den aktsam
mes och ordentliges tillgotloseende vill slitningstillens 
beräknande. 

Sjuklmset vid Carlskrona station är sedan den 
tiden uppfördt, och särdeles väl och ändamålsenligt 
ordnat, såväl med hänsyn till de sjukes omvårdnad som 
i öfriga afseenJen. 

Öfningarne uti exercisskolorna och deras fortsät
tande å exerciskorvetterna under sommarmånaderna 
beclrifvas med stor omsorg och noggrannhet. Något 
motstycke lltirtill fanns icke för 30 år secla11. 

skeppsgosseinstitutionen är en af de bästa imätt
ningar vid vår flotta, och som tagits till efterföljd 
inom såv~il engelska som preussiska marinerna; den 
har undgått omstörtande förändringar och fått utveckla 
sig steg för steg, hvarigenom elen sålunda uppnått en 
s tåndpunkt hvaråt skäl äro for handen att glädjas. 

Denna institution är öfver 200 år gammal; 1685 
bestämdes genom ett kongl. bref att skeppsgassarue 
vore att anse som en skola, dock hade man då hvar
ken lokal eller medel clertill; gossarnes utveckling 
skedde nästan uteslutande ombord å till expedition 
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anbefalda fartyg. BekHidnauen var i början mycket 
ofullstänuig. Kostnaderna för J enna kår uppfönles 
på ordinarie stat först 1796, då vid Carlskrona station 
voro 200 ordinarie och 100 extra samt vid Stockholms 
eskader 10 ordinarie och 5 extra skeppsgossar. Den 
för dem r eglementeralle bekläunacl bestoll af l hatt, 
l par linne- och l par ullstrumpor, 2 par skor, 2 
skjortor, 2 svarta hals,lukar och l par vantar. 1737 
ökades bekläunaden med en blå klädning och en bus
saronskläclning, hvilka skulle räcka i 2 år. Den skepps
gosse som utslitit sina kläder fick ersätta efterträdfl
ren med penningar. 1792 förbättrades beldädnaden 
för de ordinarie äfvenså i någon mån för de extra. 
1807 erhöllo de extra vid sjökommendering ytterligare 
en jacka af blått kläde, 1 skjorta af bUrgarnsviif och 
ett par ullstrumpor, hvaraf jackan vid expeditionens 
slut skulle återlemnas till förrådet. Tid efter annan 
förbättrades beklädnaelen intill fullständiga beldti,lnacls
stater för skeppsgassarue varit fasts tälda 1830, 1858 
och 1875. År 1836 bygcles i Carlskrona en kasern 
för 150 skeppsgossar, i hvilken förlades företrädesvis 
de som voro fader- och moderlösa; in ventarier kunde 
dock till en bör,ian icke anskafFas för flera än 88. 
Utspisningsstaten upptog enelast % af den för man
skap faststälcla portion, men 1851 erhöll hela antalet 
280 gossar full portion. 1816 fanns enelast ett exer
cisfartyg för skeppsgossarne. 

När man tager dessa , i största korthet vidrörda 
förhållandena i betraktande, och j emför dem med de 
omständigheter under hvilka de nuvarande skeppsgas
sarue hanclhafvas, inlogeras, undervisas, födas och be
klädas, så måste erk[innas att staten utöfvar en fader
lig omvårdnad om dessa landets söner. 

Med ett ord, uti alla rigtningar inom flottans många 
olika grenar erfar man bevis på, att bemödandet a t t 
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förbättra , har varit och är uti verksam het; och det är 
att hoppas, att äfven de praktiska öfningarne till sjös 
må sil utvecklas, att de komma att gå hand i hand 
med den teoretiska utbildningen. Får icke detta kom
ma till stånd, löper man fara, att sysselsättningen i 
skolorna och de stegrade fordringarne, som nu äro 
stälda på alla, äfven på dem i de nedersta lederna 
bland s,iötrupperua, för mycket sätter i bakgrunden den 
företrädesvis praktiske matrosen, som dock är i besitt
ning af jnst sådana egenskaper hvilka alltid, då fråga 
~ir om att handla och rådighet erfordras, komma att 
behöfvas och blifva eftersökta. 

Emellertid har detta sträfvandet, om det äfven 
understumlom förefallit otacksamt, dock sin stora nytta 
med sig, ty det är ett viin~ emot stillastående och 
sjelfförrakt, och leder tankarne på våra (Ö1'eträdare 

och vårt lancl, samt de utsäden de lemnat oss, icke 

blott att skönla utan äf'ven att f'örsvm·a. 

Måtte detta sträfvande städse fortlef'va ibland oss! 

det förer, om icke genast till målet, dock alltid framåt! 

Under så'clana förhållanden uppfylla vi vår pligt mot 

fäderneslandet och vår plats i samh'ället, hvilket aldrig 
förfelar att bringa välsignelse med s1g. 
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Anförande 
i K Örlogsmannasällskapet vid presidiets ncdläggatHle 

den 15 November 1879. *) 

Mine Herrar! 
Uneler det förflutna arhetRåret hafva vi framstält 

såsom ett af de inom vårt yrke aldra vigtigaste spörjs
mål att af sakkunskapen få besvaradt "typfrågan ", 
d. v. s . frågan om hvilka fartygstyper , som i vårt 
lanels sjöföl'svar böra ingå. 

J ag tviflar icke att fl'ågan är af stor vigt. Dess 
behandling lemnar, inom ett sällskap sådant som detta, 
det rikaste fält för utby te af tankar i de mångfaldiga 
ämnen, som uti densamma ingå - de äro snart sagdt 
oändliga - och ingen fråga, torde såsom denna r ätt be
handlad, så klara begreppet, stä~j a fördomarne och upp 
lysa den inbillade sakkunskapen om vilkoren för ett för 
fosterlandet fortlefvande sjöförsvar. Men huru vigtig 
denna frågas grundliga diskuterande sålunda än må vara, 
med afseende å den upplysning, som derigenom vinnes, 
om hvad vi för vår sjöförsvars materiel böra göra eller 
icke göra, om hvad vi derför kunna eller icke kunna 
åstadkomma, så torde man dock aldrig på densamma 
erhålla det svar, som ensamt fullt t illfredsställer, det 
neml. svm upplyser om, huru, med landets inskränkta 
tillgångar, den sjökrigsmateriel bör vara beskaffad, 
hvarmed vi i behofvets stund kraftigast skola kunna 
billraga t ill försvar af vår sj elfstämlighet, enär frågan, 

'') Af kommendijren rn. m. J . Arm)en . 
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enligt mitt förmenamle icke hirer kunna besvaras annat 
än för det ögonblick som ~ir . Uti det nrista betingar 
kanske den rustning, hvari den aldrig hvilande mensk
liga uppfinningsf('n·mrig::m d:'L ikhidt en blifvande fiende , 
helt audra försvarsmedel , än h vad man förut tänkt sig. 
Vi hafva få tt upplef,·a den tiLl LU det gamla segel
Iinieskeppet af! östes af en '' .Th1:arluorough" en "N apo
leon1' , då af 18oL1 års embryo till punsarfartyg utvu
xit j ettame '' L epanto" och ''lnflexible '' m. fl., då all
deles nya gladi atorer , sttdana so m en "1\Ionitor 11

, 
11 Zie

then", "Polyfenms" upptr~idt på skådebanan . 
Med detta för ögonen tonle det icke va~·a för djerft 

påstft, att det enelast kan vara de stora staterna, om 
ens dessa, förb ehtt llet att, Yid utveL:klingen af sin sjö
försY<U'c; materiel, under ni\gon l än gr e tidsrymd följa 
en bestiimd plan, hvad betr~iffar sjelfva fartygstyperna 
eller certerna, samt att de mindre sjöstaterna icke 
hafva annat att göra, iin att söka förskaffa sig de 
kraft igaste sjökrigsr ec!skap, deras begränsade budgeter 
förmå och som för försvaret iiro anv~indbara . Man 
borde, just till fö lje af den moderna sjökrigsmaterie
lens växlande beskaffenhet, hafva kommit till insigt 
om, huru omöjligt det för oss munera är att för någon 
längre t id följa någon plan als; och huru ändamålslöst 
clet i sjelfnt verket vore att uppgöra någon sådan, der
om torcle de senaste i'J0-60 årens er far enhet bära vittne. 
En hastig återblick på h vad som i detta afseende före
kommit, saknar derför måh~[nda .icke allt intresse. 
1816 års sjöfö nvarslcomite fön;slog: 

12 linieskepp, 10 fregatter, 9 mindre seglande far
tyg oL:h 232 skärgårdsfartyg d. v. s. kanonslupar 
och jollar. 

18:26 års komite f öreslog: 
lO linieskepp, 10 fregatter, 12 mindre seglande 

28 
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fartyg, 252 skärgårdsfartyg äfvensom materiel t ill 
ytterligare 50 st. 

1843 års komderade fä?-eslogo: 
15 linieskepp, 9 fregatter, 13 mindr~ seglande far
tyg, 268 skärgårdsfartyg samt 3 större och 8 min
dre ångfartyg. 

1847 uppgj ordes af chefen för sjöförsvarsdepartemen
tet med biträde af sakkunnige män ell sjöförsvars 
plan, som, gillad af K. JYI: t , angaf behofvet till : 
8 ångskepp, 8 ångfregatter, 8 ångkorvetter, 8 bog
seringsiingfartyg, 8 seglande fregatter, 8 d:o kor
vetter, 8 cl:o briggar , 8 skonertar och mindre far 
tyg, 8 mörrmrefartyg, 16 chefsfartyg, 72 kanon
slupar, 120 jollar, eller tillsammans 272 bev~irade 

fartyg med 21628 man, befål och nnderbefäl inbe
räknade. 

1851 (ö1·eslogs uti unc1erd!\nig rapport till konungen af 
chefen för sjöförsvarsdepartementet 
att yttre försvaret skulle bestå af: 
4 blockskepp, 6 svåra fregatter , 5 btta d:o, 3 kor
vetter, 3 briggar, 3 slwnertar, 3 sv~Lra 1\ ngk orvet
ter, 3 mindre d:o och 2 ångfartyg, samt 
att kustförsvcwc t skulle bestå a{: 
12 landstigningsslupar, 156 bombkanonslupar, 96 
kanonjollar, 7 mörsarefartyg och 22 bogserings
ångfartyg. 
Uti K. M:ts nådiga proposition till 

185G- 57 c'l1·s Riksdag, angifves "num er~ir en och beskaf
fenheten af flottan" sådan lien i enlighet med de
partementschefen s i un derdånighet uttryckta åsigt, 
anses böra Llifva vid 1872 års slut, om angifven 
arbetsplan fö lj es, till : 
8 ångskepp, 4 ångfregatter, 2 segelfregatter, 4 kor· 
vett er, l brigg, 4 skonertar, 3 ångkorvetter, 5 
större ångfartyg, 5 mindre d:o, 24 ångkanonslu-
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par, 52 bombkanonslupar, 12 landstigningsslupar, 
104 kanonjollar, 12 ba taljonschefsfartyg, 8 mör
sarefartyg, 12 kanonslupar, 11 kanonskonertar och 
10 patrullbåtar. 
Den, genom kongl. brefvet 

den 5
/ 1 1861 tillsatta sjö(örsva1·skornitc, hvars uppgift 

var att besvara följande 6 punkter, neml.: 
l. Enär seglande krigsfartyg numera icke motsvara 

t idens fordringar, hvilka krigsfartyg, till cert och 
beskaffenhet böra då i stället, med afseende på 
Sveriges beLigenhet och t illgångar anskaffas? 

2. Huru stort antal sådana örlogsfartyg bör Sve· 
rige ega? 

3. Huru stor blir kostnaden derför beräknad i runda 
summor? 

4. Hvilka af nu befintliga skepp och fartyg kunna 
genom förändring och förseende med ångmaskin 
göras någorlunda tidsenliga; och äro sådana för
~ndringar fördelaktiga i ekonomiskt afseende? 

5. Hvilket är bästa sättet att göra sig öfriga befint
liga skepp och fartyg till godo; och till hvilka 
ändamål böra de användas? och 

6. l hvilken utsträckning kunna bevärade roddfar
tyg numera användas? 

besvarar uti betänkandet afgifvet den 2% 1862 spörjs· 
målen i l:a och 2:a punkterna, sålunda: 

6 pansarklädda ångfregatter med 22 a 24 kraftiga 
kanoner, 4 ångkorvetter, 4 ängskonertar samt till 
skärgårdens och insjöarnes försvar - kanonång
båtar och flytande batterier - hvars antal eller 
närmare beskaffenhet komiterade dock icke vore 
i tillfälle att nppgifva. 
Uti K. 1\'I:ts nådiga proposition till Riksdagen 

den a/ 1 1871 anför chefen för sjöförsvarsdepartemen· 
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tet att, för utfårande af de uppdrag han anser 

böra påläggas sjöförsvaret, erfordras: 
10 monitorer, 20 pansarbåtar, 4 a 5 sjögående ång

korvetter, några lättare mindre fartyg samt hela 

sjöminematerielen; och uti :o:a rnma nådiga proposi

tion för år 
1876 föreslår departementschefen att vår sjöförsvars

materiel bör bestå af: 
6 ramfartyg, 20 pansarbåtar, 20 opansrade kanon

båtar, 4 minfartyg, 5 öfni11gsfartyg samt chefs 

fartyg, minbåtar, kranpråmar, tran sportbfltar, nn

nor m. m. 
Vi se här, dels huru nationen bjudits pil det ena 

förslaget till sjöförsYarsmateriel efter det andra, hvart 

och ett liimpaclt efter sin ticls fordrin gar , och dels huru 

typer ej saknats; ifrån Jinieskeppet, :flytnnde batteriet , 

ilngkanonb?tten och kanonjollen till pansarfregatten, 

monitoren, ramfartyget, minfartyget och minbåten -

alla äro de r epresenterade, nästan alla, såväl i nya 

som gamla verlden föreslr,gna fartygsty per hafva vi 

velat tillegna oss, och till en del så iifven gjort, men 

till någon plan fö r anskaffning, ens för den närmaste 

derpå följancle tiden hafva de n ppriilmade förslag en ej 

ledt, och de ltn f\'a dock samtliga blifvit nppgjort1a af 

personer, hos hvillm elen stiirsta sal-:l; iinn cclom bort 

finna s, såväl om landets förm <'\ga att åstrulkomma , som 

om J e föreslagna Yapn ens krigsdnglighet . 
Att nitgot arbete hlif \' it utfönlt un rler det srna ste 

halfva seldet, i ocl1 f;·, r fn1lLonhmllet af sjiih:rig,;; ma

teriel en efter något af of\'an nppriiknar1c fei rslag, kiln

ner jag ej , men väl at t , sedan fi)r .~lagen blifvit yiic:kta , 

de ~ifven lJlifvit nmlamd;jntne af ~in ett, ~ln ett annat 

skäl, som för ögonblieket synts lii, mpligt att :-mföra. 

Att alla dessa förslag - barn af en förgången 

tid - elen der icke ]mJ1(le ena åsigterna om en "stor " 

t 
l 
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eller "liten" flottas företr~ide såsom naturligt är, sko

lat skatta åt förgängelsen, detta må ju ej förvåna; 

men att 1876 års förslag - barn af vår tid - hvil

ken icke fonhar annat än kustförsvar icke blifvit bättre 

omhuldaclt, synes mig bevisa, att vi, inom våra haf

omflutna sldir, icke hafva, eller kanske rättare icke 

vilja ha f va insigt om betydelsen, för ett så lyckligt 

beläget land, af ett försvar på sjön - jag säger icke 

på öppna sjön - nej , ett försvar vid våra kuster, i 

våra skärgårdar, om naturen af hvilket försvar flerta

let af landets målsmän, som i denna sak hafva att 

besluta, väl i allmiinhet, ieke rimligen kunna påräknas 

hafva mera insigt, iin de hafva om de viikor och me
del ett s~tdant försvar betingar. 

Om, med en sådan åsigt yttrad, det företrädes

vis är med smärta, som en vapnets man genomläser 

statsutskottets utlåtande .M 19 till 1876 års Riksdag, 
deri det yttras: 

aom iin, på sätt jemväl finnes i memorialet*) an-

11tydt, det svårligen kan vara att förvänta, att en 

'1dylik allmiin plan för ordnaneJet af vårt sjöförsvar 

"skall kunna under en längre framtid orubbad full

'1följas, måste det dock alltid betraktas såsom en syn-

11 nedi g fördel, att vid pröfningen af hithörande anslags

:1fr i\gor Rikselagen har full kännedom ej mindre om 

"clet mål, på hvars ernående strMvanclena anses böra 

"rigtas, än äfven om sjelfva grunddragen af elen plan, 
11som for fullföljelen af dessa sträfvanden blifvit upp-

11gjorc1. Att den nu framlagda planen utgår från den 
11 föruts~ittning, att vår sjökrigsmateriel endast bör afse 
11knstförsvaret, ställer denna plan i öfverensstämmelse 
11 med cle <t sigter, som af sist församlade Riksdag i 
11cletta ämne uttalats, men hvad clenna plan i öfrigt 

*) Departementschefens till statsdidsprolokollet den J% 1875 . 
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11 angår, har det synts utskottet, som borde Riksdagen 

"för nfi rvarande icke ingå i niirmare pröfning af den

"samma. Innan Riksdagen fattar något bestämdt be

'1slut, som kunde för en liingre framtid nödviindiggöra 
11 ökade anslag under denna lmfvudtitel , är det enligt 

" utskottets mening af nöden, att Riksdagen först er-

1' håller kännedom om ej endast det fnllstiincliga för

'1slag till landtrorsvarets ordnande, som snart torde 

"vara att förvänta, for att med ledning deraf kunna 
11rätt bedöma, hvilken ställning sjöförsvaret må böra i 

"vårt försvarsväsende intaga, ~in äfven elen nu pågå-

11ende utredningen i afseende å landets fö rmåga att 

"bära de ökade bördor, hvilka omkostnaderna för ett 

"betryggande försvar må furanleda. Intill dess den 

''full ständiga utredningen i dessa hänseenden hunnit 

{{åstadkommas, synes Riksdagens pröfning af de sjö

"försvaret rörande ärenden ej b<ira utsträckas utöfver 

"den föreliggande statsregleringen och siiledes icke afse 

"annat än att, j emte vieHagande af de :l tgärder, som 
1'lmnna finnas lämpliga på det den nuvarande perso

"nalen må bållas i elen tjenstecluglighet, hvarpå vap

"nets styrka i så viisendtlig grad ber or, till K. M:ts 

"disposition för byggande af krigsfartyg anvisa medel 

"till belopp, som, utan att egna sig för påbörjande af 

'1 stön·e och dyrb arare fartygscerter, kunna vara till-

11räckliga for fortsatt anskaffning af sådan sjökrigs

'' materiel, hvars behöflighct och lämplighet (ör vårt land 
11 redan vunnit e1·kännande 11

, om, sade jag, det icke kan 

vara glädjande att läsa detta, att se denna vigtiga 

fråga sålunda ytterligare undanskjuten, så skulle man 

dock hafva varit utskottet tacksamhet skyldig för dess 

uttalande: att vi böra anskaffa sådan sjökrigsmateriel, 

hvars behöflighet och lämplighet för vä1·t lancl t·edan 

mmnit erkännande - för så vidt utskottet äfven be

hagat förklara, hvilka certer utskottet härmell menar, 

r 
l 
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eller af hvem erkännandet vunnits. Man hade då va

rit ifrån mycket bekymmer. Att i alla händelser ode

lad t erkännande icke står att vinna för fartygstyper 

mera än för andra menskliga uppfinningar, må man 

kunna förvänta. 

Hade utskottet emellertid funnit ett sådant förkla

rande lämpligt, så hade bland de för försvaret erkänd t 

behöfliga och lämpliga typerna, man måhända äfven 

fått se sådana angifne, som vore, under hvarje förhål

lande Yärdiga att sättas i jembredd med de pansar

fartyg, som t. ex. nu ingå i Danmarks flotta. De äro 

visserligen stora och dyrbara, men 11större och dyr

barare" finnes dock Utskottet skulle åtminstone varit 

nödsakad t erkiinna, att bepansrade fartyg med förmåga 

att knnna uthärda den sjöhäfning, för hvilken de kunna 

blifva utsatta i vår yttre skärgård, å våra öppna ku

ster eller t. ex. i Öresund - ty ingen vet hvar en 

fiende en gång kommer att mötas - äro för oss abe

höfliga och lämpliga", vare sig dessa benämnas moni

torer, pansarbatterier, pansarfartyg eller med det för

kättrade namnet ramfartyg, hvilka senare, för den tid

ningsläsande allmänheten presentera sig under benäm

ningarue avädurskeppa och 11stridsbaggar 11 
- benäm

ningar, mycket svenska, men föga tilltalande. 

Namnet gör for öfrigt föga till saken för hvar 

och en, som eger blott så mycken sakkännedom, att 

han vet det hvarj e nutidens pansarfartyg måste hafva 

sin bog och stäf så starkt bygda, att det kan tåla 

att dermed stöta en motståndar e utan att sjelf dervid 

ohjelpligen gå förlorad. :Men hvad som deremot icke 

gör föga till saken, det är clå vilseledande framställ

ningar, origtiga eller dunkla föreställningar och ohåll

bara uttalanden i tekniska frågor , med sitt skadliga 

inflytande fö rvilla begreppen hos det flertal, hvars pa

triotism icke skyr att med sin ,ja- eller nejsedel uttala 
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en 1 esHimd öfvertygelse i fdgo r af sådan natur, att, 
för att dem riitt förstil, rlet ],ansl\e fordras att deråt 
egna ett helt lifs triigna arbete. 

Uneler 1876 :lrs rih:scbg yttrades i andra kamma
ren , bland mycket annat anm~ir1miugsv~in1t, vid be
handlingen af 5:e hufvnc1titeln: *) "man kan jn c1erfl)r 
"skaffa sig n:lgra flera pansarbåtar i ramfartygens 
"st[ille, och jag iir öfvcr!;ygad att de skola inom skär
,, g:h·den göra alldeles samma nytta som clessa --· på 
"samma g/tng de kosta minc1re" - ! 

Uti ldiinnnen, att de Losta mimh,~ , deri hade ta
laren riitt - hans öfriga hiir anfiil'<la yttrande H l ej 
kritik. [nom detta siillskap ],iiuna vi, hvacl so m kan

ske icke :it· allmiiu t bchmt inom ofvanniimm1e kam

Jllare, n-tt en pansarb:H iir en prt {nmtsiclan mycket 
starkt bepansracl monitor, iekc konstn1cr:ul stöne, iin 
att den just förmår biira s itt tunga pansar och s1n 
::;v:'\ra lmnon -:- men, nude1· ett vilkor som icke får 
fö rglömmas, neml. att endast blifra anviiwl i den del 
af skärgården, der· va ttnet iir jemfurelsevis lugnt. Det 
Lir s<1lodes ett positionsfartyg i inskränkt mening, och 
icke ett man\5ver fa rtyg, od1 ,Ict iir den skillnaden, som 
man måste in :::e om man vill jemfö ra Ycha p:msarh:'ltar 
mecl stö rre pansar fartyg, •Jo h som g<'! t· att pansa rb:Hon, 
:-mnnolikt fi5rtrii ffi ig, tL't \len anviinc1es p"t siri plats, icl,e 
kan ifrågakomma att i riirlig strid npptriicla mot ett 
fiendtligt pansarfartyg d. v. s. ett ramf:n·tyg. "~ågra 

flon pansiLrb1t:n·" lmnna derför icke göra "alldeles 
samma nytta" inom stiirgån1en som ramfartyg d. v. s. 
Jmnsarfartyg, och tl e som trott p:\ ett sttdant uttalanr1 e, 
hafva siikerligen bli fvit vil sel8ch1a. Och hmu må11ga 
exempel på dylika yttranden skull e ej buma anförasl 
Hade t alaron i st. för pcmsci1"bäta1' sagt oLepansrade 

·:1.-) 2:a kamrnarens p ro toko ll 1870 , 4:e bnndet n:o 44 , sid 24. 
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- starkt bestyckade - snabbgåeHde och manöver
färdiga kanonbåtar, skulle han kanske fått mången, 
äfven yrkesman, som med honom skolat vilja taga 
saken i n~rmare öfvervägande, ty frågan om abepans
rad materiels uppträdande emot bepansrad är ännu 
icke utredd, och blir det sannolikt icke förr än, uti en 
framtida sjöstrid den Littrörligare, obepansrade billi
getre sjökrigsmaterielen filtt tillfälle visa, h vad den för
mår, gent emot den tyngre, bepansrade, men clyt'ctTe. 

Först efter en sildan strid i verkligheten, som kan
ske kommer att lemna alldeles nya synpunkter för 
fråp;ans bec1l'>mandc, bm visshet vinnas. Striden på 
papperet, f'tin1 i Riksdagens protokoll eller i fredliga 
u1·oehyrer, iin så gliinsamle --- bevisar ingenting. 

In!;ill tless en sådan erfarenhet vunnits och under 
h vilken tid c1ock något milste göras, om sjöförsvar hos 
oss skall finnas, torde man kunna antaga: 
att mecl pansarliätar och lämpligt minfursvar i de delar 

af den ime skärgården, hvarest försvar bör före
komma, och 

meLl liittrMlig, svärt bestyckad, abepansrad materiel, 
städel pä en efter våra bchof Wmpacl bepansr·ad, för 
npptriidande i cle yttre skiirgån1arne, eller på våra 
öppna kuster - vi voro i besittning af ett sjöför-

svar, som hade r~itt att af en :fiende fordra mera akt
ning och större betänksamhet, iin om ibland vår sjö
krigsmateriel icke ingår annan bepansrad, iin våra nu
varande positionsfartyg - stora och små. 
Om jag sålunda tror på pansarbåtarne - våra nuva

rancle, eller af modifierad konstruktion såsom den 
inre sbirgårclens starka passagera befästningar; 

om jag tror att min(örsvaret, det rörliga såväl som 
det fasta, med raska steg går sin utveckling till 
möte, för att slutligen blifva en så fruktansvärd 
fiende för pansaret som vi hafva skäl antaga -
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ehuru detta senare dock t orcle finn<"L allt kraftigare 

medel för att oskadliggöra eller förminska denna 

sin fi endes förstörel seförm~ga; 

om jag tror att den obepans·radc kanonbitten, af den 

typ, som för vår marin är egendomlig, eller af 

någon annan, och som till följd af sin jemförelse

vis ringa byggnadskostnad kan till ett större antal 

anskaffas, iir en högst beaktansvärd faktor vid 

bestämmandet af de fartygsccrter, som uti vårt 

sjöförsvar böra ingå - om ncml. den vid sitt upp

trädande mot fienden ställes i samverkan med be

pansrad materiel, och 
om jag tror att de typer hvarefter vår ofvan anförda 

krigsmateriel blifvit anskaifall v;Ll kunna försvaras, 

så återstår dock, för att göra vår sjökrigsmateriel 

så kraftig, som vi, utan öfverurifven ansträngning, Yäl 

iimlå torde förmå, att finna elen typ hvarefter det för 

våra behof lämpliga antalet pansa1·(artyg för det när

varande anses böra anskaffas. J ag skulle mycket 

misstaga mig, om ej lösningen just af detta problem, 

kommer att utgöra den vigtigaste delen vid besvaran

det af den uppgift, som blifvit den enligt kongl. bref

vet den 26 sistl. September förordnade komite förelagd. 

Med svaret härpå kan jag nu icke sysselsätta mig 

- men ehuru det icke torde vara svårare för oss, än 

för våra grannar, att finna lämplig typ för ifrågava

rande sjögående bepansrade krigsfartygsmateriel, så 

är väl det på denna frågas besvarande nedlagda arbete 

uneler närvarande (ö1·hållanden ett bland de mest otack

samma, då vi i förväg känna att anskaffningskostna

den för denna materiel blifver - mycket hög. 

Detta får dock icke förskräcka. Skola vi, eller 

skola vi icke hafva ett sjöförsvar - det är frågan; 

och huru länge skola vi väl vänta på det, ifrån granna 
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frasers omhölje blottade, enkla svaret härpå - ja! eller 

nej! - ty fön blir ställningen icke klar. 
Skola. vi blott vänta till dess, enligt statsutskot

tets ofvan anförda mening, "Riksdagen först erhållit 

"kännedom om ej emlast det fullständiga förslag till 

'· lamltförsvarets ordnande, som snart torde vara att 

''förv ~inta, för att metl ledning deraf kunna rätt bedö

"ma, hvilken ställning sjöförsvaret må böra i vårt för

"svarsväsende intaga? " då ~~r det möjligt hoppas på 

frågans besvarande; -- men skola vi vänta till dess 

RiksJagen fattat sitt beslut, och uttalat detsamma med 

detta oförtydbara ja eller nej , då är fara värdt att vi 

t 01·de få vänta till dess fienden ~tr öfver oss, och vi 

fått bittra skäl att önska: 
''det med vår skam, vår jord må bli förgången· ' 

:' och ingen veta, l1Var vårt Svea stod. " 
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tcna. Stockholm, Loostnim & komp. Pris: 2 kr. 75 öre pr. h:ifte. 

N.O.-pnssayen flirbi Sibiriens nordkust och genom Berings

suudet utförd under svenska ishafsexpeclitionen åren 1878-79. Af 
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befiilhafvaren å expeditionens fartyg «Vega» löjtnanten i kong!. sven

ska flottan L. Paland er. Bihang till Tidskrift i Sjöviisendet. Med 

en karta. Pris 7 G (ire. 

Danmark. 

T illsk1•ijt for Sfivwsen, 7:e hiiflet 1879. Torpedens anviin

dancle i ftngfartyg. Underriittelser om d e frfm den danska flottan 

utgångna fartygskla sse r, historiskt försuk . Officiela signalbojar för 

sjögående fartyg. 

Ryssland. 

j'Jiorskoi Sbfwnik, G:e h iiftet 187 9. lnriit.tr111det af ilskledare 

ombord i fartyg . Rapporten angående k anonspriingningen i\ The 

Thund erer. .lem eller st>ll såsom materiel fiir kanont.ilherkning· 

Vnlessis cliifcrential-riikncmaskin, Om minhtttnr. 

JJ:o, 7:e hiif'tet. uuderriittel se r fi· tm utevnrande örlogsfartyg. Hi

storisk journal iifr·er skoleskndPrn i\r 1878 jemtc samm andrag afcska

clerchefens order. Om brrrometerns dn gl igrt vnriation er. Miuor som 

fratndrifvas nv:d elst ra k etsa t s. A nviimlan det a f st ål till fartyg:;bygg

nail. Några upplysningar om fmgpann or af strrl. En redogiirelse 

öfvcr marinb ibliotek et i Cronstad t för [ti· 1878. Unelersökningar 

cifvPr slr iimmarne i Svarta hafve t. Popofflan « Viceamiral Popofl 's« 

expedition i Smrla hafvet med H. K. H. storfursten, generalamira

len ombord. Det nu pågående sydamerikanska kriget. Organisa

tionen af tyska marinens personal. Diverse nybyggnader och förslag 

til l stt(lnna inom engelska marin en . Fartygens iudelning i japanska 

flottan. Ft\rlisning af rysk.t örlogsfartyget ~.;t. Mickel. Förenta sta

tema s sj•iminsl,oln, Amerikanska minfartyg0t. Alarm. 

D:o, S:e hiiftet. Flotums t.cl;niska komites skeppsbyggeri-afdel 

nings cirktdiir af rlen l .fnli 187\J riirande m1ttt, vigter och afprof

ning af jt' t'll fot· tlottans lJ ehof. N,'tp·ra anteckningar från verlclsom

seg1ing(~n mPtl klippern (( Djigit». 8Pgli ngCil i\ Obiflod en. Den ryska 

s. k . l't·i vill iga Il o t t:ms gemensam ma laghest ii m mclsl'l'. U ndenHtte lser 

fn~m fr~imuut.JHl(~ marin P- r ang[tende sk,?p pshygger i, a rtill eri , minvä

sende m. m . 

Bc'L·ne ll'fcwit'ime et Coloniale, Okt. 1879. Engelsmän 

nens och fmnsmiinneus upptrii tla ncle å Plalafloden under Rosas dik

talm (1835 - 52) . Statistik öfver hafsfisket ih 1878. K. mariuaka-
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demien intill dess inforlifvn.nd e med vetenskapsn.k:td P. mien. Om far

tygspn.nsar. Kruppskn. artill eriförsuken vid Meppcn. Maritim krö

nilm innehållande diverse und errii tte lser fr i'm frUmmn.nde mariner. 

D:o , Nol'. Franska rna1·in- och kolonialbnd ge t.en för år 1880 

Franska koloniemu vid verldsutstiillningen år 1878. Aflmudling i 

meteorologi. De atm osferiska luftriirelsern fl . D en gr"nla marinen s 

vetenskapliga inriitt.ningar. Maritim krunika. 

Österrike. 

ltiittheilungen tuts (.lem Geu·iete des Seewesens, Vol. 

VII, N:o 9 & 10. Universalkompensation för kompasser. Försuk 

öfver mineraliska smörjiirnuens verkan r, j cm un der inilytande af 

· vaLtenångor med högt tryck. Praktiska forml er for dist.unsmlitnings

iustrum ent. Konstruktionsdetaljer och beskrifniog öfver cugelslm 

korve tten I ris. 8kjutförsöken i Aug. 1879 å Kruppska skju tp latsen 

vid Meppen. Omorganisering af de nautiskn. skolornf\ i Österrike. 

Om anviindandet af still vid fartygöuyggtmdcr. Torpeder och sjiiln i

uor under rysk-turkiska ln·ige t. Engelska torped-ramfartyget Poly

phemus. Engelslm tornfartyget Devast.ation. Om en ljudlös i'mgut

~trörnningsapparat. Anviinclandet af elekt riskt ljus fur mf\riti ma Uu

damlil. Beskjutning af Iuflexible 's pausar torn plåtar. Ryska kryssare. 

Maskinprof med engelska korvetten Mercury. Bestiimmaadct af 

ge:nomtriingningskraften for pansarplåtar. Y f\chtviiseudet i England. 

Dickson -Sibiriakoffska r.ordpolsångll.ren N ordenskj t,Jds förli sning. 

I shafsfararen Vegas ankomst till J apan. Citadellfartyget Agamemnon. 

Ryska kryssaren Zabijf\lm. Från engelslm marinen. Fartygsbyggna

der i k. tyska marinen . Franska pansarfattyget D evastatiou och 

l'Amil'fll Dupern)'s afl15pning fri'm stn.peln. Li ttel'fltur. 

Tyskland. 

Mittheilunyen ilum· gegenstä·tule (les .A1·tille1•ie un(l 

Genie TVesens, 5 h;iftet 1879. Om pansarmateriel och pf\nsar 

konstruktion. Försök med elektrislm ljnsapparater. 

D:o d:o, 6:c hnftet. Bestäm:nande t af pansarpl åtf\rs motstånds

förmåga. Halls pulso rneter. 

D:o d:o, 7:e & 8:e häftena. l:!Jn appn.rat för b estii mmaudet af 

rekylen och proj ektilers rörelse. Skjut försök med mitrailleuscr (Sy

stem Albertini). Garduers mi trailleuse . 

.A1·chiw f'iid• die ..th•tillm·ie- und Ingenie~we-ojjizie1•e 

des cleutschen Reichs. Aug. 1879. Historisk framställning af 

• 
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artillcri-skjutkonstc tJ s ut veclding i Tyskland. Historik öfver fran s lm 

refAad e a rtill eriets ntYeckling. Krup ps pansarkanon . 

J>ete1'l1Utn8 Jl littheiluugen ·iibeP u·icht'ige n~ne Er

j'orHchungen anj' dem g esamlllt ye~Jietc tle1· Geog1•ajie. 

N:o 6, 1879. Sibi ri ens nordku st mellan L ennmynnin gen och Be

ringssnml. 
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SammatHlrag af lwng·l. bref', generalorflet· m. m. 

utgångna från lwngl. sjiiföt·svarsdepartementet 

under Juni och Jn!i mån:uler 1870 . 

Juni 6. 

<( lB. 

27 . 

Juli 4. 

I1.ongl. b'l'cj'. 

L ii ntagn re å ::uniralitPt skrigsmnn~knssall S st n1 mtl ega viLl 

afskcds! ag~nrlet erh l\il:t p ension or· h ~Yllna el spension i 

enlighet lll ed de grno 1n J\ . l\ f: l ~ nT"li!-(n kn nglirc lsr den 

24 .N ovemlJcr 187G och 1\. l\[:\;; n:""li ga br d'rlr n 2~ .T< <ni 

för p ensionering af linngl. flnlln ns ciYib!at f':1 s tstlil<lrt 

grnml er; dock mr<1 Yil knr nit den f,,rhi ijdn p r nsinnsn f

gi ft som d r ~sa grundrr brstiim m :-1 , skn11 erliigg:1 s fr[!ll 

och m ed dPn l J nnnn ri l 878, cllf'l' om liin <.' n lll'nrp i't 

p ensionsrii lten g rnnclns , sen~rc t i lit riiclt.s, fr Ttn och nwd 

månnd en n iist efter elen s:'Hhnt tilltriide cgt rnrn . 

Niond e punkten i rl c geno m K. M:ts nåd iga knngii rel se 

af den 24 No\'cmhcr 187G, faststiilda grnnrler l'iir p en

sionering af flott ans brf:il och nnue rb efii l med vednli

knr, sknll erhålla f<ilj,.nde förHndmdc lyd else: 

9. 

D en so m åtnjuter ]i' n på rikets stat ell er pPnsion f,·,\n 

andra nllm ii nnn m crl r l :in dem, so m fiir pensio nering nf 

HotLans bef>il och nnuerbefii l med vederli kar, iiro alll'i 

sade, är icke berii tLigad till fyllnadsp ension . 

K. M:t har b cslll t llt .,·i;sa, af vnrfschdcn i Carl skrooa 

och mariuförva\tniugcu, fiJreslagnn iincl ri ngar i clesposi

Lioueu af byggnader Yid flottans s tations i Carlskronft 

v:uf. 
Nyn i\ ,,:gpannor skola an ska fras f<it· å ngfartyge t Val

];yrian. 

K. :\I: t har icke b i fallit en af kap L vid kong l. flo t tans 

p e rm. rese rvsta t C. G. Oxe nstj erna gj ord a nsökan att 

mo t erlliggamle af rctro1tktiva pemionsafgifter för dco tid 

han uppburit exp cklanslön, f t1 t.illgoclo rii kna sig snmma 

tid fnl n den l Jao. 1851 till el en l Sept . 1853, si'tsom 

pensionsberättigande tj cnsteå r. 

r 
l 

f 

1 
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J'uii 11. K . .M:t har befal\t att Yid flottans varf i Cnrlskrona 

skall byggas en ka nonlJilt i en lighe t med i~1gifn~ ritni~

gar, hvarifd\n dock smlirre afvikels0r, hvrlka tJ~nn till 

fartygets fullkomnande och icke fnranleda öfverslmdnncle 

nf kostnadsförslaget, so m b eräkn as till 475000 kronor 

utan bestyckning och artilleriuppbi1rd, få göras. 

(( 

« (( 

K. M:t har befallt att en minb åt afsedel för Whit eheads 

minor med stuftnbsyslom skall vid flottans varf i Stock

holm byggas; lifvenso m a tt frilu firman Whitehead et 

Camp. tio slyeken Whitcheadska minor skola inköpas. 

K. M:t har beslutat att 50 cent ner flirsökskrut nfsedt 

till Hottans grofva kanoner får vid Forsebra kn1tbrnk 

tillverkas samt att kostnaden hlirfiir får ntgå af de ntaf 

innevarande års riksdag till skjutförsök och inskjutning 

af kanoner 1t Riksstatens femte hufvudtitel för är 1880 

uppförda anslag. 

" 

.Tu l i 

{{ 

24. 

" 

K. M:t har icke funnit ~käl bifalla en af löjtnanten vid 

k. flottan .l\1. F. von Krusenstiernn gjord ansökan att i 

likhet med iifriga officerare inkallade till tjenstgöring 

vid deputen, få uppbära inqvarteringsbidrag för den tid 

han vm·it kommenderad på de t i 1:a beredskap förlagda 

å ngfartyget Ski,ldmön fur den ti c! befälsteclmet icke 

varit hissadt . 

K . .M:t har ;eke funnit skiil bifcdln en af mekanikern A. 

B. Sandahl gjord ansi\l;an om nn<l erstiid for fullbor

claude af en utaf honont utliink t mouell till unclervat

tellSbåt. 

l. K apten H. Annersteclt bevilj as en månads f<irlHngning 

å redan intill den 7 Augusti beviljad tjenstl edighet, för 

b elsans vl\rdnnd e. 

:2. Utöiver b esliLtniugsli stan skall n n der förestående . expe • 

rJition med korvetten Balder kommenderas: l löjtnant, 

5 unclerllijtnanter, l uneleroffi cer af artilleri- och l d:o 

af skepparestaten. 

5 . BesHttningsli stnn il briggen Snappopp skall ökas med en 

liiknre samt a briggen Skiruer <ned en 2:a klassens sjö

man, timmermnn, uneler tiden från den 10 dennes till 

och med den 10 derpå följande Augusti . 

10. Chefen pil korvetten Balder skall taga b efa ttning med 

fartygets utrustning elen 15 niistk. September och skall 

fartyget inmönstras den 11 derpå följande Oktober. 
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Juli 15. Kapten G. R. Sjöberg skall från och med den l nl:istk. 

Augusti placeras på flottans hiirvamn de station . 
« 24. Af de till nybyggnad n i\ digst aubefalda far tygen skall 

kanonbåten biira namnet Edda 0ch minbåten na mn et 

Rolf. 
Till nybyggnad anbefalda kanonbåten E dda sl;all hafva 

stnnclig(l, tecknet V. F. L . och tillhöra 2:a far tygsklas 
sen och minbåten Rolf sUincliga tecknet V. P. J . och 

tillhöra 3:e fartygsklassen. 
« 31. Kanonbåten Gunhi lcl skall utga pii vinterexpedition till 

Rikets vestkust; chefen skall taga bef,>ttniug med far ty
gets utrustning den 15 Oktober och kanonbåten skall 

inmönstras den l Nove mber. 




