
1885.
48:e årgången.

Häfte N:r 6
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och materiel ·1885-1886: Om «lnflexible«; N~gra af engelska medelhafseska
derns fartygs hastighet; Båta r anviin da vid Nilexpedition e n 1884; Auxiliilr 
fmgare ; De sex torpedkt·yssarne af «Scout«-typen); Från fransyalm marinen 
(Anf:.dl af fmn syska torpedbutur mot kinesiska furtyg i kanalen emellan öarne 
tliu och Nyefiw-T ew i nlirheten af Sheipou; Kam e!er till torpedbåtar; Eldning 
und er ångpannor med naphta -affall); Nordenfetis 6-puodiga suabbsl;jutunde lm
non ; Ett intressant riiltegi\ ngsfall ; Li tteratur; Bibliografi . 

Ertgelslca. 
Jotwnctl of the Boyal Unitecl Service Instit'lttion. Vol. XXIX. 

N:o CXXVIII. K.ava leri ets anviind a nde i nutidens krig : Den nationria ansva 
righeten med hiinsyu till anvlindandet. a f reservsoldater och dems öfvergång till 
det civila lifvet; Sidobepansring och pansrade diick; Mjukt stål t ill kt-igsmate
riel; Instruk tion fCr geviirsexercis om bord; Erforderliga äridringa t· i inf,mt.eri ets 
fliltöfningar ; Sjönmnnautbi ldning ; Rysk Afghansini grli nseo: B-ys k a flottan~ öf
ningar; Franska jernviigskåren; Organisati_q.n-· a f den österrikiska jernviigs och 
telegrafkå ren. 

N:o CXXIX. Bör den et:ropeiska armen i In dien vara organiser1td såsom 
hittills eller bör den delvis eller hel ~ och hållet fUriiodras ti:l en lokal styrka? 
(\iitlingsä mne behandlad t af captaiu G. F. Browne); S t m ma täfliugsfråga besva
rad af major M. J King Hannan; Di lo af captain I. K. Trotter ; Dito af öf
verstelöjtnant W. J. Boyes; T orpedens anviindande i krig; Privata verks för
måga att t illverka groft artilleri: Organisation och auviindning af kamelcorps i 
krig; Sjette kavaleridivisionens expedition ge nom Bolog ue emellan den 6 och 
15 December 1870. 

F1·anska. 
Revtw 1Jfet1"itime et Coloniale. Aprilhiift et: Om krigsfartyg; Sene

galområdet ; Berdan 's gran ater och mekanislm t.iinclru r ; Koloniser ingen af In do
China; Sammanfattning af t beorien om tid vatten såda t; den hlifvit framst.iild 
af La place; Beriittelse om koleraepid emi en på Guadeloupe 1865-1866; s ta
tisti ska uppgifter om haJsftsket fö r 1883; Från engelska marinen (Budgeten !ör 
1885-1886); Från tyska marin en (Korvetten .Aiexandrine «); Frå n ryska ma
rinen (Utrustning af stationshyssare); Förslag till kryssare med tHckt batteri 
Wr eugd ska fl ottan; Enkelt sii tt att. rli lon maskinslagen; Fartygsmaskiner med 
tt·ed u b bel expansion; B ritton 's fwgst.yrinrHLtning; P ersiska vikens h•~mnar ; En
ge i~ ka koloniernas militli rstyrka; Engelska kompaniet på Bomeo. 

Majhiii'tet: Om användand e af t.orpcdb>'ttar vid kustfiirsvar; Commanuant 
de Lagrcc i Ctunhodge och hans resa i Iud o-Chin c; Hastigt siitt a t. t bcst:i mma 
i'a•·tygcts stiill c i sigte af kn sl. ; Sammandrag af Malg·ri.,hiska gmmm ntik e n; Ny
l>yg:gn a o~cr och reparationer i e ngelska flott.n n. 

Kongl. Örlogsmannasällskapets högtidsdag 
den 16 November 1885. 

Förhandlingar. 

l:o. Infördes nyinvalde ledamöter , hvilka af ordföranden hel
sades välkomne, hvarefter protokollsjustering verkställdes. 

2:d. a) Företogs val af ordförande för kommande presidii-år, 
hvartill enhälligt återvaleles hedersledamoten, konterami
ralen m. m. frih. F. W. von Otter, och 
b) företogs val af ordningsman för nästa treårsperiocl, 
hvartill återvaldes arbetande ledamoten, kommendören 
m. m. A. F. R. L. Lind af Hageby. 

3:o. U p p lästes : 
a) af ordningsmannen, berättelse om sällskapets verksam
het under det förflutna året ; 
b) af ledamoten A. Bffickström, en af föredraganden i 2:a 
vetenskapsklassen., ledamoten frih. E. Barnekow författad 
afhanclling: "Historisk öfverblick öfver flottans till tjen
stebruk utlemnade reffiade kanoner" ; 
c) af föredraganelen i 3:e vetenskapsklassen, ledamoten C. 
Hjelm, en afhandling : "Meddelanden om de sednast ny
byggde eller under byggnad varande fartyg i svenska och 
engelska marinerna"; 
d) af ledamoten P alander, en af föredraganelen i 4:e ve
tenskapsklassen, ledamoten V. af Klint författad afhand
ling: "Förenklad method att beräkna latitud och longi
tud''; samt "Första meridiankonferensen i Washington"; 
e) af föredraganden i 7:e vetenskapsklassen, ledamoten D. 
Barclay: "Återblick på försök anstälda med undervattens
båtar under de sista hundra åren. " 

Tidsk1·. i sjöv. 1885. 23 
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4:o. Höll ordningsmannen, ledamoten Lind af Hageby vid sin 
befattnings nedläggande tal öfver "Vårt lands sjöförsvar" . 

5:o. Slutligen hölls af ordföranden, hedersle.damoten F . ;v. 
von Otter, tal vid presidii nedläggande, mnefattande . en 
redog6relse. öfver de bestämmelser som varit och äro glfna 
beträffande vår svenska flagga och vimpel samt dess bruk," 
hvilket tal , i enlighet m~d föreskriften i sällskapets stad
gar, besvarades af dess sekreterare. 
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,, 
-Il' 

- i.'·Berättelse om Kongl. ·Örlogsmannasällskapets 

-11 
verksamhet m. m. för presidii-året 

1884-1885.*) 
-l 

Kongl. Örlogsmannasällskapets stadgar, § 28, föreskrifver, 
-j l 

att ordningsmannen på denna dag skall uppläsa berättelsen 
~ ' . . 

öfver sällskapets arbeten under förflutna året, hvilket jag nu 
i sammandrag går att utföra. 

-J : ' ' ' Sällskapet har . uneler året sammanträdt till 8 ordinarie 
• 1~~mmanträden, hvarvid följande föredrag hållits, nemligen: 

1 af sällskapets ordförande, hedersledamoten ,konteramiralen frih. -l f . ~ . • 

F. vV. von Otter om "Kongl. Orlogsmannasällskapet? ur-

"i' 
sprung samt utveckling och verksamhet under sin 113-
åriga till var o"; . 

__ af ledamoten, ko~menclörkaptenen J. Osttirman o?l "Rysfa 
flottans stridsöfningar { Björkö suncl"; 

af ledamoten, kaptenen A . Bmckströrn "Berättelse öfver verk-t.>~'' . l l 

:~: . stälda skjutöfningar med ,15 cm. kanoner mot. j erntaflor 
(portstoppare)"; . -

_ 1,~j ledamoten, ~apte~en J . D ~ Barclay om "Minväsendet' i Sve-
1 rige, dess historia från aess börja~ intilf vå~a dagar"; 
. af hedersledamoten, öfverfältläkaren M. Fli.rst om '1H elso- och r . .. :· . , , , • 

sjukvården vid Carl~krona s
1
tation och ombord a 'flottans 

~J 
1 

fart y~ und e~. år 1884"; · . · . · · 
af ledamoten, kaptenen F. Lenlinian om "Reglei· för styrning 

•. , .till unqvi~mnde af ombordlägg:qing"; 

11 
11f ledamoten, 'kom~~ndörkapte~~n J. · Österman om "Krigs

händelserna på Minfloden"; 
r, ,af leclantoten, kaptenen A. Gyllensköld om ":Föi·s~k gjorda 

innevarande höst m~d Nordenfeltska undervatte~sbaterl''. ,, 
,; • *) Uppliist å Kong!. , Örlogsmunnas~llskapets högtidsdag den _16 N~vem,ber 

1885 af siillskapets ordningsman, kommendören A. Liqd af H~geby · 
L) ' ,,' ' , f 
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Komiteer hnfva inom sällskapet afhandladt följande frågor: 

l:o) Angående ett af ledamoten kaptenen C. Brockström in

gifyet förslag till "BestämmEJlse1· för svenska :flytande sjö

märken"· 
~ ' . ;;. . ' 

2:o) Angående en. af korresponderande ledamoten, kaptenlöj t-

nanten J . Livijn insänd lärobok i navigation. 
Sjökrigsspel har under året öfvats uneler ledning af ord

föranden inom sällskapet, hvari alla å stationen varande flot

tans officerare lemnats tillfälle att deltaga, fördelade i två mot 

hvarandra stridande partier. 
Tidskriften har utgifvits efter samma plan och med sam

ma redaktion som föregående år. 
Till sällskapets bibiiotek har under året, utom tidskrifter, 

bulletiner och årsberättelser, följande gåfvor blifvit öfverlem

nade, neml.: 
frå-n kongl. sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition: 

"Hollands skeppslista"; 
från meteorologiska centralanstalten i Stockholm: "Månads

öfversigt af väderleksförhållanden m. m ."; 
från kaptenen Louis PaJander: "Französische und Deutsche 

Schiessversuchen gegen Hartguss Panzer" med tillhörande 

plancher; 
från Solieutenants-Selskabet i Köpenhamn: Meddelelser af So

lieutenants-Selskabet om ·'Udvecldingen af det engelske 

Marineartilleri" af H . T. Foss; om "Kugleforbruget i 

:fiaadens skibe" af A . H . M. Rasmussen; 
från civilingeniören John Ericson: "Afhandling om solytans 

temperatur"; 
från öfversten grefve Adolf von Rosen: "Traite de N aviga

tian"; "A Complete Collection of Tables for N avigatian 

and nautical astronomy"; 
'från obekant gifvare : "Grunddragen af ett nytt förslag till 

försvarets . ordnande på nationell grund; 
från riksarkivet: "Meddelanden från riksarkivet" af C. G. 

Malmström, 9 häften ; 
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från kammarherren Th. Nordenfelt: "Statement of the Nor
denfelt Submarineboat"; 

från amiralen C. A . Sundin: "Handboog i sjöartilleri"; "The 

Kunstadter's system of combined rudder och Swivelling 
screw onboard the (s.s.) Nina;" 

från 
1 

löjtnanten i generalstaben H. Pantzerhjelm; "Öfversigt 
af 'ryskland.s härväsende och :flotta"; 

från kommendörkaptenen J. OsternJan: "Plan des Hafens von 
Triest"; 

från kongl. sjökrigsskolan: "Rulla öfver sjökrigsskolan för år 
1886"; 
och får Kongl. Örlogsmannasällskapet härmed till samt

lige gifvarne uttrycka sin tacksamhet. 
·'• Bland sällskapets ledamöter hafva följande förändringar 

egt rum, neml.: 
Tillkomne: Arbetande ledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 

Från arbetande till korresponderande leda-
-!r möter öfverfiyttade . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 4. 

Nuvarande antalet ledamöter utgöres af: 
.r; 1 Förste H edersledamöter . . . .. ·. . . . . . . . . . • . 2. 

J l· Hedersledamöter . . ..... . .. ... ... .. .... .40. 
'J•. 

.r 

l s· 
'l l 

or 

-r 

l( 

Arbetande ledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 49. 
Korresponderande ledamöter . . . . . . . . . . . . 37. 

Utländske ledamöter . . . . . . . . . .. .. . . ... ~ 136. 
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Anförande vid Presidii nedläggande 
Örlogsmannasällskapet.*} 

Mine Herrar! 

Kong l. 

Det anförande hvarmecl jag, såsom Eder ordförande uneler 
det tilländalupna året, enligt stadgame skall nedlägga ord
förandeskapet har jag trott mig böra egna åt en redogörelse 
öfver de bestämmelser som varit och . äro gifna beträffande 
vår svenska fragga och ' vimpel samt deras;: bruk. :Dessa be
stämmelser finnas ingenstädes mig veterligen .· sammanförda, 
hvarföre, då de delvis icke äro så lätta att återfinna, det kan 
vara af iritresse för dem ibland oss, som kallas att å främ
mancl'e haf eller eljest vårda flaggans anseende, att i ett sam
manhang höra dem återgifna. 

Den , äldsta föreskrift som i sådant hä;nseende torde vara 
att åte'rfinna, är från· konung Carl XI:s minderåJJighetsticl och 
lemnas i det den 6 N o vember 1663 af konungens fru moder 
drotti;iing Hedvig Eleonora och hennes medförmyndare under
tecknade KongL :Maj:ts Plakat, angående den åtskillnadt, som 
här effter bör obsenveras emellan the Flaggor, som KongL 
Maj:ts enskilta Skepp och Farkoster föra, så ock the Skepps 
och Farkosters Flaggor, som privat Personer tillhöra, och af 
them brukas skole, hvanrk~-eret ·- heter: "at såsom \Vij ikke 
utan misshagh förnimme at ikke mindre svenske compa.gnie 
och andre våre trogne undersåtare, än våre egna skepp och 
farkoster, på alle orter, hvarhelst de segla och traffiqnera, un
derstå sig föra Chronones enskilte :B'laggor, hvar af, jempte 
förkleningh af W år Kongl. respect och högheet, een sådan 

*) H{,1Jet i Kong!. Örlogsmannasiillskapet å högtidsdngen den 16 Novemb er 

1885 af siniskapets ordWrande konteramir:1len frih F. W. von Otter. 
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cR:p.f-qsion, irringh och oordningh konuner och förorsakas, at 
thE(, intet kunne i thet fallet åthskiljas ifrån hvarandre, och 
d~ss föruthan kan lätteligen besvär och klagemål ther af up
ve~a och sig tildraga, anten i Östersjön, i någon Hampn, eller 
efliest, vid thet Svenska och Danska, eller andre Potentaters 
örlogsskepp mötas och borde hedra och helsa hvarandra, medh 
h_yars annars Lösen eller ock uti Öresunclh, när sådane Friva
torum Skepp och . Farkoster passera Chroneborghs Slott föran
des i;ifven lijka Flaggor som Chronorres Skepp och Farkoster 
särskilt böre hafva, och i så måtto, til äfventyrs väntandes 
un,der ticlen oförseendes den heder och helsningh med Danske 
Lösens skiutande, som ikke them, utan våre egn,e, effter pac
ternes innehåldh allena vidhkommer: Alltså och ändock be., 
r,örde Privatarum Skepp och Farkoster, måge, uthi . theres 
Flaggor bruka hvacl slags färger, som them bäst synes oc];l 
behagas; Lijkwähl blifver the m här medh alldeles förbudit, , 
at, här effter föra Chronones Flaggor eller elliest sine egne 
giorda med tre Spitzer, som här til merendels skedt och i 
m,issbruk kommet är, uthan them påläggas, här effter, så låta 
tillaga bemälte Flaggor, at the ikke deste mindre representera 
sigh vara Svenske . undersåthare till hörige, effter som thew 
qck fuller tillstädies, at bruka gult korss uti thejll qock ikke 
medh Spitzer, som berört är, uthan at the läte giöra them fyr~ 
kantige och jämt afskurne. Dess uthan må,ge the, och ståjl· 
them fritt, föra Flaggor effter hvar stadz .i Sverig~ och t:P,er. 
ander sorterande provinciers tilordnade Färgor på theres Skepp, 
Skutor och Fahrkoster, som the finne bäst skicka sig med 
&j.elfva stadzens w a pen och kännemärcke, allenast Wår .q ch 
Chronones, så vida thet angår Flaggorne, qkännes och åtte
skilies ifrå theres, samt . andre privat Personers Skepp och 
Fahrkoster. Wij befalle fördem;kuld Wår Öfver-StåtMlla,re 
General-Gouverneurer, Landzhöfdingar, Befallningsmän, Borgh
mästare och Rådh i Städerne samt alle andre som vecle;J;bör!J., 
at the. sigh här effter hörsamiigen rä~te och ingalunda till
~tädje någre Städers och Privatorum . Skepp och. F:ahrkoster 
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effter denne dagh at före Chronones enskilte Flaggor, uthan 

sine egne, af hvadh Färgor dem hälst behagar, som berört är, 

allenast the ikke giöres med tre Spitzer, vid Wår onåde til
görandes." 

Detta plakat, hvars ändamål synes hafva varit att i dessa 

om den nationella värdigheten så ömtåliga tider förekomma 

förvecklingar med främmande magter till följd af flaggans 

missbrukande, synes emellertid icke hafva haft åsyftad verkan, 

ty redan år 1695 utfärdades till kammar- och kommerse

kollegierna en ny befallning att förbjuda det kofferdifartyg 

förde kronoflaggor. Den lyder: "Såsom oss blifver vid han

den gifvet om en del svenske monterade Coffardie skepp skola 

understå sig att bruka Crone flaggor och Giös, icke allenast 

uti siön, enär de någre fremmande skepp möta, utan ock i 

fremmande platser och hamnar brukandes dersammastädes 

Crone flaggor både skepp och eschalouper, enär ingen convoy 

eller svenskt örlogs skepp är derhos, men derjemte uti siön 

för andra Konungars och Potentaters skepp och Comissfarare 

under förande Crone flagga, stryka sine märssegel, hvaraf föl

lier, att fremmande Potentaters skepp, ej annat förmäreke 

eller vetandes, än att de varit ett Crone skepp, som således 

sig hos dem . comporterat och wår respect eftergifvit, gjöra 

sig deraf en wana, påståendes sig vara berättigade sådant att 

åtniuta af wåre Crono skepp; Alltså är härmed till Eder wår 

nådige willie och befallning, att J på behörigt sätt låten pu

blicera och vedergörande kundgiöra, det de vid ett svårt straff 

till giörande, intet vidare understå sig att föra uppå några 

Coffardie skepp Crono flaggor med tre Tungor, utan allenast 

ordinarie Flaggor, som på Coffardie skepp pläga: föras." 

Uti kongl. förordningE:m den 3 Juli 1717 och kongl. bref

vet den 17 Oktober 1751 upprepades å nyo liknande föreskrif

ter upptagande derjemte bestämmelser angående begagnandet 

af vimplar å fartyg, men det var först genom kongl. förbudet 

emot vimplars bruk på kofferdi- och privata fartyg den 19 

November 1756, h vilket förbud fortfarande torde vara gällande, 
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om det ock icke öfvervakas, som ansvar stadgades deremot. 

Detta förbud lyder sålunda: "Ehuru såväl plakatet af den 6 

November 1663, som förordningen af den 3 Juli 1717 18 § 

och Kongl. Brefvet af elen 17 Oktober 1751 förmår, det alle 

Coopvaerdie-män eller privata Farkoster, som äro svenske, 

tillåtas at bruka elen blå färgen, med gula korset uti, dock 

ingen wimpel, utan allenast Companen, Gösar och Flögar, 

hvilka till åtskilnad ej måste vara klufna i 3 tungor, utan 

fyrkantige på ändan; Och rättigheten att hafva kronans wim

pel, endast tilkommer Ammiralitetsofficerare, enär de commen

deras at föra Kronans fartyg; har Kongl. Maj:t dock förnummit 

at elen ovana sig inrotat det skeppare på Coopvardie och pri

vata fartyg. föra wimplar och klufne flaggor, och då derföre 

tilltalas, föregifva sig ej hafva kunskap om något förbud här

utinnan: H varföre och på det ej någon okunnighet härom må 

vidare förebäras. har Kongl. Maj:t härigenom ytterligare velat 

förordna, det Coopwardie-män eller private Farkoster, som äro 

svenske, väl tillåtas föra den blå färgen med gula korset uti, 

dock ej någon wimpel utan allenast Companen, Gösar och 

Flögar hvilka ej skola vara klufne uti 3 tungor utan jämt 

afskurne på ändan; åliggandes alla vederbörande at häröfver 

noga hand hålla; Och skall den som· efter varning häremot 

bryter, vara förfallen till 20 Dal. S:mts böter; men kommer 

han annan gång åter , böte 50 Dal. S:mt och miste wimpeln 

samt gånge böterne jemte de förbrutne Flaggor till treskifte 

på sätt som i 32 Cap. 1 § R. B. stadgad t är; kommandes alle 

slike förbrytelser af Domaren i den stad der brottet sker at . 

u ptagas och afgöras." 
Efter föreningen med N or ge faststäldes den 7 Mars 1815 

en för båda rikena gemensam örlog::;flagga. statsrådsproto

kollet för nämnde dag innehåller rörande detta ämne : "H. M. 

konungen behagade i nåder tillkännagifva att som likmätigt 

111 § i konungariket Norges Grundlov, örlogsflaggan för 

Kongl. Maj:ts båda riken borde blifva en gemensam unions

flagga, så har Kongl. Maj:t i nåder funnit godt att uti sven-
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ska örlogsflaggan bör upptagas de norska färgerna, och skulle 

således unionsflaggan hädanefter blifva enlig med den vid 

detta protokoll fogade ritning, som H. Kongl. Maj:t täcktes 

med sin höga påskrift förse. 
H. Kongl. Maj:t befallte härvid tillika att behöriga ko

pior af den nya flaggritningen skulle genom Herr General

Amiralen tillställas såväl Förvaltningen af Sjöärendena som 

Krigs- och Kammar-Kollegierna samt Riksståthållaren i N or ge 

och Norske statsministern, h vilka Auktoriteter skulle ega att 

hvar i sin befattningsgren om deras kommunieerande föran

stalta, hvarjemte Krigs-Kollegium och Förvaltningen af Sjö

ärendena borde anbefallas gå i skyndsam fö rfattning om Fäst

nings- samt skepps- och örlogsflaggornas förändring efter denna 

nu faststäida modell samt att i underdånighet rapportera när 

de nya flaggorna blefve färdiga att anlägga emedan K . M:t 

då ville låta allmän kungörelse clerom af t rycket utgå," 

Straxt derefter utfärdades G. O. dels elen 4 April att den 

unionsflagga som i ritning bifogades skulle allmänt i Sverige 

och Norge samt på dess örlogsflot tor och fartyg anläggas från 

och med elen 6 clerpå följande Juni, dels ock elen 10 April s. å. 

att en j emväl då faststälcl unionsvimpel skulle från och med 

samma dag som unionsflaggan anlades, brukas i Sverige och 

Norge samt på dess örlogsfartyg. Det må här anmärkas, att 

unionsteclmet, hvilket såsom bekant då var ett hvitt S:t An

dreas-kors på rödt fält , var pa den faststäida flaggritningen 

qvadratiskt, men på den som åtföljde G. O. rektangulärt. 

År 1821 den 17 Juli utfärdades den kongl. kungörelsen 

som nyss omförmälts . Den innehöll: att Kongl. Maj :t i följd 

af sin nådiga omsorg för betl-ygganclet af de Skanclinaviska 

rikenas handel och sjöfart funnit goclt i nåder förklara, att 

som den förenade svenska och norska flaggan är af alla sjö 

magterna känd och erkänd, . enelast de svenska och norska 

handelsfartyg, som uti alla farvatten bortom Cap Finisterre 

såväl i Meclelhafvet, som i vestra och södra Atlantiska ·ocea

nenla samt Indiska oceanen uteslutande föra nämnde flagga, 
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kunna påräkna skydel af K. M:ts örlogsfartyg; att K. M:t i 

sådant afseende låtit befallning afgå till vederbörande befäl

hafvare på dessa fartyg, att anhålla alla både svenska och 

norska handelsfartyg, hvilka efter den l Juli 1822 i förbe

rörda aflägsna farvatten anträffades förande annan flagga än 

ofvannämncla för båda rikena gemensamt faststäida; samt att 

K. M:t förb] öcle sina konsuler i de europeiska hamnarue bort

om Cap Finisterre, äfvensom uti alla hamnar i de andra verlds

clelarne, att i någon måtto bispringa skeppare och besättnin

gar på sådana fartyg, som · icke föra oftanämncla· flagga; men 

att K . M:t deremot ville i nåder t illåta, att då kosan stälcles 

endast inom angränsande farvatten, nemligen Östersjön, N ord

sjön och \V esterhafvet intill Cap Finisterre, begge 'rikenas 

handelsfartyg må fora antingen elen förenade svenska och 

norska flaggan eller ock hvartclera rikets särskilda handels

flagga, sålunda, att de svenska egcle att begagna elen före 

föreningen med Norge brukliga och de norska elen flagga som 

K. l\f:t särskild t för Norge i nåder fastställt. 
Den 27 Februari 1832 lemnades elen enda tillåtelse, som 

dittills eller senare erliållits, att å enskilda farkoster föra elen 

t retungade flaggan. Det var det ännu befintliga Svenska se

gelsällskapet, som då tilläts att på deras fartyg föra "Skandi

naviska örlogsflaggan " med en hvit ruta uti gula korset samt 

uti den hvita rutan bokstafven O med en furstlig krona of

vanför. En anhållan af dåvarande öfverpostclirektörsembetet 

för vissa enskildta ångfartyg, som voro kontraherade att föra 

post, blef genom k. brefvet den 1 Augusti 1838 ·icke bifallen, 

utail . skulle väl kronans post- och seglande fartyg såsom dit

tills få föra svensk örlogsflagga, men enskildta personer till

höriga ång- eller segelfartyg, livilka blifvit kontraherade att 

för postverkets räkning post föra, egde, så länge det clerom 

med postverket upprättade kontrakt vore gällande, råttighet 

att föra svensk flagga · med tvenne tungor i likhet med dertill 

afgifven ritning. 
· Kongl. meclgifvancle åt svenska handelsfartyg att föra 
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vimpel har varit meddelat uti hamnordningen för Stockholms 
stad den 21 J an. 1848 men finnes, seelan denna hamnordning 
upphört att gälla, numera icke. Den stadgade uti 6 § mom. 
10 förbud att på svenska handelsfartyg föra örlogsvimpel och 
klufven flagga utan skulle "vimpeln vara bruten samt flagga 
och gös jemnt af.'3kurna på ändan, vid ansvar som i särskild 
författning vore bestämd". Moti ve rna som härför· anfördes af 
den komite, hvilken hade i uppdrag att utarbeta denna hamn
ordning, och på hvars förslag stadgandet sålunda tillkom, för
tjena att i denna redogörelse intagas. De återfinnas i komi
tElns protokoll för elen 25 Mars :846 så lydande: "Uti såväl 
plakatet af elen 6 Nov. 1663, som förordningen af elen 3 Juli 
1717 § 18 och kongl. brefvet af elen 17 Oktober 1751, samt 
äfven Kongl. Maj:ts påbud mot vimplars bruk på kofferdi
och privata fartyg af den 19 N o vember 1756 är bruket af 
vimplar och klufna flaggor på handelsfartyg alldeles förbudet. 
Någon yngre förordning rörande detta ämne hafva komiteracle 
sig ej bekant. Under en senare tid lärer man härutinnan 
hafva påhittat en medelväg, i så måtto att så kallad "Bruten 
vimpel" får begagnas på handelsfartyg, Med bruten vimpel 
förstår man en sådan som på 1

/ 3 af sin längd, inifrån räknaclt, 
är afklippt och färgerna omkastade, så att de stå korsvis emot 
hvarandra, då deremot färgerna l)å örlogsvimpeln fortgå utan 
afbrott så lång han är. I bägge fallen är likväl vimpeln 
klufven på 1

/ 3 af längelen räknadt utifrån. Ett annat skilje
tecken ligger ock deri att örlogsfartyg ganska sällan hafva 
flög ofvan vimpeln, hvilket deremot nästan alltid är förhållan
det på handelsfartyg. Beträffande åter flaggan, så skall denna 
enligt alla ofvan åberopade författningar vara på handelsfartyg 
tvärt afskuren på ändarne. Detta oaktadt är det ej ovanligt 
att nu för ticlen se t. ex. segelsömmareskyltar och speljakter 
hafva elen blå färgen fortlöpande och. tillspetsad i två tungor; 
men elen gula är likväl alltid tvärt afslmren. Emellertid vill 
det synas som skulle under en senare tid förbudet emot detta 
missbruk, som visserligen är ganska oskadligt, hafva blifvit 
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mindre strängt tillämpadt, hvilket ock utan tvifvel är det 
·klokaste. Som lagen derom ännu qvarstår, hafva komiterade 
icke kunnat tillåta sig att lemna den utan afseende och isyli-

1nerhet stadgandet härom uti sitt förslag till hamnordning § 6 
mom. 10." 

Sitt nuvarande utseende erhöll vår flagga genom kongl. 
brefvet den 20 Juni 1844. Deri stadgas nämligen bland annat 

·att den genom kongl. resol. den i Mars 1815 faststäida för 
Sverige och Norge gemensamma örlogsflaggan förändras så
lunda att den för hvartclera riket skall vara lika med den 
nuvarande handelsflaggan under iakttagande likväl a) att denna 
unionsflagga skall hafva tunga och stjertar, och b) att flaggans 
öfversta fyrkant närmast stången skall utgöra ett för båda ri
kena gemensamt unionstecken, som bildas genom en lika för
delad sammanställning af de till båda rikenas flaggor hörande 
färger; börande nämnda unionstecken jemväl å vimplar an
bringas, att unionsflaggan, eller den som nyttjas af Kongl. 
·Maj:t och den kongl. familjen, skall vara lika med örlogs
flaggan med det faststäida unionsvapnet anbragt i midten af 
flaggan, samt att för de båda rikenas handelsflaggor, äfvensom 
de flaggor som i hvarje rike nyttjas af tull- och postfartyg, 
eller hvar som helst der örlogsflaggan icke nyttjas men natio-

. naliteten dock skall representeras, förändras modellen sålunda, 
att med bibehållande för öfrigt af den i hvartdera riket an

. tagna handelsflaggans utseende, dess öfversta fyrkant närmast 
stången skall bestå af för örlogsflaggan bestämda unionstecknet. 
Ett kongl. bref den 5 September samma år anbefallde att å 

· tullverkets fartyg hädanefter nyttja blå flagg med tungor och 
gult kors, försedd med unionstecknet i öfra hörnet, samt uti 
inidten <On hvit qvadrat hvarpå finnes anbringaclt ett bronse
raclt rr med kongl. krona, men vimpel må ej vidare å tull
verkets fartyg anbringas. Samma dag faststälcles jemväl ny 
ritning å flagga för de kongl. postfartygen. Slntligen är ge
nom nåd. G. O. elen 1 Maj 1831 befallt; dels att svensk örlogs
flagga med ett ankare och deröfver en stjerna anbragt i hvitt 
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fält i det gula korsets midt, i enlighet med faststäld ritning, 
skall föras å lotsverkets ångfartyg, så vida ej annorlunda för 
något särskildt tillfälle anbefalles, å fyrfartyg och vid fyr
platser i stället för dittills begagnad örlogsflagga, och dervid 
jemväl tillåtits att samma flagga må föras vid lotsplatser samt 
å lotskuttrar och större lotsbåtar enligt de särskilda föreskrif
ter, som lotsstyrelsen eger att utfärda, dels ock att det befäls
tecken, som af lotsbefalet må föras, skall vara en örlogsvimpel 
med ett ankare och stjerna i hvitt fält, närmast stående liket . . ' 

enhghet med faststäld ritning. 
Föreskrifterna uti §§ 16 och 39 af reglementet för flottan 

tredje delen att "Svensk örlogsflagga får icke föras af andra 
fartyg, än sådana som tillhöra svenska krigsmagten eller för 
dess räkning äro förhyrda" och att "det tillkommer ingen 
annan än de i angifvet kapitel af samma reglemente och del 
att ombord å fartyg eller i båt föra svenska sjökrigsmakten 
tillhörande befälstecken" äro, såsom af de åberopade ännu gäl
lande allmänna författningarna framgår, icke något annat än 
ett påpekande för vår omedelbara ledning, af hvad dessa för
fattningar innehålla. 

Af denna redogörelse bör framgå, att, förutom örlogsflag
gan, som skall brukas å rikets fästningar samt å svenska krigs
magtens eller för dess räkning förhyrda fartyg, och d,en kongl. 
flaggan, särskilda flaggor finnas faststäida för kongl. tull- och 
postverkenas samt kongl. svenska segelsällskapets fartyg, för 
kongl. lotsverkets ångfartyg, fyrfartyg och fyrplatser, lots
kuttrar, lotsbåtar och lotsplatser, äfvensom för enskilda fartya . ,bl 

som äro kontraherade att för postverkets räkning föra post 
hvilka flaggor alla, med undantag af qen sistnämnda, som m~ 
hafva endast stjertar, skola hafva tunga och stjertar; - att 
alla öfriga svenska nationalflaggor skola vara lika med örlogs
flaggan, men utan tunga och stjertar ; samt att särskild vimpel 
är faststäld att tjena som befälstecken för lotsbefälet, men att 
vimpel eljest icke 'må nyttjas af andra än dem, som · enligt 
flottans reglemente äro behöriga att detta tecken föra. 

-- ll4~ -

Anförande i Kongl. Örlogsmannasällskapet af säll
skapets ordningsman vid embetets nedläggande.*) 

Då jag i dag nedlagt det embete, hvilket Kongl. Örlogs
mannasällskapets förtroende kallat mig att utöfva under trenne 
särskilda treårsperioder, så får jag här aflägga min tacksamhet 
för detta förtroende samt för det öfverseende, som kommit mig 
till del, och får jag derjemte, på grund af sällskapets stadgar, 
yttra några ord öfver ett ämne, som ligger oss alla nära, 
nämligen : 

"Vårt lands sjöförsvar." 

Ingen fäderneslandets vän finnes, som ej begrundat lämp
ligaste sättet att se detta sitt fädernesland så tryggaclt, att i 
krigets timma minsta möjliga fara må kunna uppstå för dess 
sjelfstänclighet. 

De ticler äro nu förbi , då vårt krigssystem hufvudsaldigen 
gick ut på eröfringar - elen nu varande tidens deremot har 
till sin hufvucluppgift -- försvaret. 

Sverige, som sedan början af 18:cle seklet ibland Europas 
stater innehaft en ställning af 2:clra, måhända 3:dje ordningen, 
kan o~h bör ej mera önska sig några besittningar på andra 
siclan Ostersjön, ty de medförde, da de egdes, aldrig annat än 
krig och olyckor; men då naturen gynnat detta vårt fädernes-

, land med ett för sjelfförsvaret lämpligt läge, kunna vi hoppas 
att, öm detta, läge och de resurser vi ega på rätt sätt användas, 
vår sjelfstänclighet också skulle för alltid vara tryggad. 

',' *J U p pliist på sli ll skap <e ts högtidsdag den 16 NovembPr 1885 af ko m 'nen _ 

dören Lind af Hageby . 



Redan i början af detta århundrade, kort efter Sveriges 
och Norges förening, yttrade sig en fräjdad skriftställare om 
Skandina vi en sålunda : 

"Oantasteligt, utan att kunna eröfra eller eröfras, utgö
rande en enda sammanhängande stat genom föreningen med 
Norge, då Finland på · sätt och vis var afskildt genom hafvet, 
har Sverige erhållit en stark defensiv magt och en ganska pas
sande offensiv för att bidraga till den allmänna jemnvigtens 
bibehållande i Europa. Sverige kan hädanefter blott få tvenne 
fiender, Ryssland och England ; emot Ryssland skall Sverige 
blifva nordens England och mot England Östersjöns väktare 
och hjelp för de makter, som omgifva detta haf. Då Sverige 
icke mera behöfver törsvara sina gränser på fasta landet, kan 
hela uppmärksamheten rigtas åt handeln och skeppsfarten. 
Handeln skall befordra rikedomar, och hafvets besegling skall 
dana talrika och djerfva sjömän, som i förening med Europas 
andra sjömakter törhända en gång skola tvinga England att 
med mera rättvisa utöfva sitt herravälde till sjös." 

Detta anförande af den fransyske statsmannen de Pradt 
afgafs på en tid, då Preussen ej egde någon flotta, och då 
harmen mot England var stor tillfölje af dess uteslutande 
herravälde på hafvet, men visar hvilken vigt tillerkändes 
Skandinavien tillfölj e af sitt läge. 

Ett annat yttrande om sjöförsvar i allmänhet af generalen 
m. m. af Lefreen må här anföras. Han säger nämligen: 

"Krigsflottors nytta är ovedersäglig, allenast deras styrka 
och slag rättas efter landets läge, förhållande till öfriga sjö
stater samt de krig, som, efter all sannolikhet, förr eller senare 
komma att ega rum. 

Att upprätta och bilda ett lands sjöväsende är icke ett 
ögonblicks verk - dertill fordras lång tid, mogen eftertanke 
samt en ytterst planmessig och oföränderlig administration. 

Det är lätt att i nödens stund, inom en ganska kort tid, 
gifva landtarmen en tillfällig förökning, om man i tid varit 
betänkt att bibringa massan af nationen en viss grad af skick-
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lighet i att föra vapen, och erfarenheten har visat, att ny
bildade landttrupper icke sällan täflat i duglighet med vete
ranerna, då de förra varit lifvade af enthusiasm, hvilken vid 
en allmän landsfara sällan uteblifver; men så förhåller det sig 
icke med ett lands sjömagt; har den en gång råkat i lägervall 
under freden, så äro alla tillfälliga bemödanden fruktlösa att, 
då krig inträffar, åter upp1;ätta den, om de ock understödjas 
af den varmaste fosterlandskärlek och den mest gifmilda stats
kassa. 

Detta gäller såväl för den materiela som för den personela 
delen af sjöväsendet, emedan det är lika litet möjligt att i ett 
ögonblick bygga och utrusta sj elfva krigsskeppen, som att 
bilda dugliga sjöofficerare, underbefäl och matroser. 

Landtkrigets teori är vida enklare än sjökrigets. 
En landtarme kan möjligen våga visa :;ig på krigsteateril, 

oaktadt den icke skulle ega någon särdeles stor praktisk skick
lighet, emedan den har tillfälle att välja ett krigssätt, som 
småningom förskaffar armen nödig krigsvana utan att c~er
under försumma landets försvar; h varemot en sjömagt, om den 
ock skulle kunna upprättas i samma ögonblick kriget utbrister, 
likväl saknar tillfälle att småningom vinna öfning, då den nöd~ 
vändigt från första ögonblicket måste visa sig i öppna sjön, 
blottstäld i hufvudträffningen mot en krigs- och sjövan fiende. 

En under fredslugnet försummad administration af sjövä
sendet är således för en stat vådligare än en mindre väl vårdad 
administration af landtkrigsväsendet, såvida landet till sitt för
svar är i ett ovilkorligt behof af sjömagt." 

Ofvan anförda yttranden ådagalägga, att äfven framstå
ende personer utom yrket fatta den stora vigten af ett ord
nadt sjöförsvar i och för vårt lands försvar. 

Prinsen af J o in ville säger kort och god t i ett af honom 
utgifvet arbete: "Man in proviserar ej en marin." 

Den frågan, h varest tyngdpunkten af försvarsväsendet i sin 
helhet bör falla - inom flottan eller hären - synes, enligt min 
åsigt, ännu ej hafva erhållit sin rätta lösning inom vårt land. 

Ticlskr. i sjuv. 188u. 24 
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För 15 år sedan väckte jag inom detta sällskap en motion 

syfte att få denna fråga utredd och besvarad, med hufvud

sakligen följande innehåll, nämligen : "att sällskapet skulle för 

nationen framställa vigten af och det naturliga i, att Sverige 

bör ega ett kraftigt och väl ordnad t sjöförsvar." 

Denna motion gaf efter vidlyftigare behandling anledning 

till en af sällskapet utstäld prisfråga, så lydande: "Hvad vigt 

och betydelse har sjövapnet för vårt lands försvar." 

Denna prisfråga blef från olika håll besvarad, men erhöll 

intet af dessa svar det utfästa priset, nämligen : "sällskapets 

stora guldmedalj". Men ett af dessa svar utgafs seelermera i 

brochyrform, hvilket åter gaf anledning till flera gensvar i 

andra brochyrer. 
Härigenom vanns således afsigten med motionen till en 

viss grad, nämligen den att söka sprida intresset för och kän

nedom om sjövapnets vigt och betydelse för vårt lanels försvar, 

äfven om, som här var fallet, olika åsigter och uppfattningar 

i hufvudfrågan gjorde sig gällande hos de olika författarne. 

Åren 1880- 82 var af K. M:t en sjö- och en lancltförsvars

komite tillsatt, h vilka ·hade särskild t medgifven rätt att med 

hvaranclra öfverlägga, såväl som med elen förut tillsatta skatte

regleringskomiten. 
I följd häraf hyste man grundad förhoppning om, att 

dessa komiteer skulle lösa frågan, huru de uppoffringar i me

del, som landet gör, fördelaktigast böra fördelas emellan sjö

och landtförsvaret, och vidare de båda vapnens uppgift vid 

försvaret ; men man blef sviken i denna sin förhoppning såvida 

man ej till lösningen af frågan får räkna följande yttrande af 

sjöförsvarskomitEm: "Tydligt är, att förn~tmsta andelen af vårt 

lands försvar måste tillfalla hären, och att, tyngdpunkten af 

försvarsväsendet i sin helhet bör falla inom området för vår 

krigsmagt till lands." Detta yttrande kan j ag, för min del, 

ej erkänna såsom det rätta och det till hvilket vi böra sträfva 

att komma, då det, såsom här, gäller att försvara ett så godt 

som hafomfl.utet land med utmärkta hamnar och djupa skär-
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_ gårdar, hvars stora del af dess innebyggare äro likstäide med 

verldens yppersta sjömän, hvars hnfvuclproclukter för export 

b:stå af trä och jern, hvaraf hufvudsakligen vara fartyg byg

gas, utan måste j ag anse, att sjöförsvaret är Sveriges natur

ligaste försvar, beroende på vårt lands geografiska läge, natur

li~a tillgångar och folkets sysselsättningar, och derföre trycker 
mmst på våra näringar. 

Det finnes ej någon ekonomisk omöjlighet att skapa ett 

starkt sjöförsvar, närmelsevis likt det våra mäktiga grannar 

ega; en täfl.an med dem är derföre möjlig till sjös - men 
alldeles omöjlig till lands. · 

Frågan "Ett väl ordnadt sjöförsvar" har nu för mindre 

stater: hvilka icke hafva tillgångar att förskaffa sig fartyg, 

~om l högsta grad förena alla hufvudegenskaperna hos nu

tidens krigsfartyg, blifvit till aldra största delen en ekonomisk 

fråga. Första frågan är då att afgöra: huru mycket kan lan

det årligen afse för sitt försvar? Andra är: huru mycket till 

sjö- och huru mycket till landtförsvaret? Sedan dess~ frågor 

hafva erhållit sitt afgörande för någon viss tidsperiod, så, men 

först då : h vilka fartygstyper kunna till nöjaktigt antal an

skaffas? och huru kraftfulla i j emförelse med fullständiga nu

tidens fartygstyper kunna åstadskammas för de medel som 
stå till buds ? ' 

P å så sätt synes mig rätta vägen vara att på ett praktiskt 

sätt lösa den uppstäida frågan: "Ett väl ordnad t sjöförsvar", 

eller som utgångspunkt för alla de öfriga spörsmålen antaga 

för exempelvis, på en period af 10 år, en viss årlig minimi

summa som tillgänglig, icke blott till underhåll utan äfven till 

nybyggnad, för att med ledning deraf beräkna, dels hvilka 

fordringar sjöförsvaret må kunna uppfylla med denna summas 

användande på detsamma, dels ock hvilka fartygstyper, som 

med denna summa kunna för fordringames uppfyllande till 

tillräckligt antal anskaffas, bemannas och underhållas· här-
' 

igenom skulle äfven den stora fördelen vinnas att arbetena å 

varfven kunde med jemnare drift och mera ekonomi utföras. 
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En tablå öfver statens inkomster och utgifter samt ser
skildt dess utgifter för sjöförsvaret allt under 2:ne lO-års
perioder eller från 1860-69 och från 1870- 79 bifogas härmed, 
hvaraf framgår att 

meclelinkomstema för perioden 

" " Jneclelut,q1jterna 
" " 

1860-69 
1370-79 = 
1860-69 

35,1 
62,3 
34,7 

millioner, 

" 
" 

" " 1870-79 = 59,7 " 
medeltalet af det till 5:te hufvndtiteln anvisade såväl ordina
rie som extra anslag utgjorde 
för de 10 åren 1860-69 kronor 3.799534 och 
för de 10 åren 1870-79 kronor 5.235337, häruti dock icke inbe
rälmade de till lotsverket och sjökartekontoret anvisade medel. 

Under det att sålunda i medeltal för decenniet 1870-79 
statsutgifterna i sin helhet stigit med omkring 72 proc., från 
hvad de i medeltal. utgjorde under d13cenniet 1860-69, hafva 
utgifterna för 5:te hufvudtiteln uneler decenniet 1870-79 i me
deltal blott ökats med omkr. 37 proc. mot decenniet 1860-69. 

Af detta faktiska förhållande synes man kunna vara ense 
om den åsigt, att sjövapnet under decenniet 1870-79 ej erhållit 
de ökade årliga anslag i samma förhållande som andra föremål 
för statsutgifterna, eller i samma förhållande som statens in
komster ökats och som landets trygghet oafvisligen fordrat. 

Den, som delar min åsigt, att tyngdpunkten borde för
läggas till sjöförsvaret, måste med oro se, att de medel, som 
årligen anslås till sjöförsvarets ordnande, i så ringa mån ökas, 
jemfördt med statsinkomsternas ökning eller statsutgifternas 
tillväxt för andra ändamål. 

Detta ämne, hvilket jag här med några ord velat vidröra, 
är af elen beskaffenhet, att det otvifvelaktigt kan ses från olika 
synpunkter, men elen sanningen står dock orubbligen fast, att 
den, som är verklig vän af den svenska fädernejorden, måste 
erkänna, att i sjöförsvarets fullkomlighet ligger grunden till 
Sveriges sjelfständighet, eller, med andra ord: utan ett tidB
enligt ordnadt sjöförsvar - ingen sjelfständighet. 



Tahlå öfver statsverkets inkomster oc11 utgifter samt särskildt tless utgifter för ~jöförsvaret uniler neda1mämde år. 

Ordinarie 
inkomster. 

Bevillning 

l 

Summa 
årliga 

inkomster. 

Ordinane 
statsanslag. 

1860 26.600000 2.000000 [28.500000 25.500000 
1861 28.971500 2.250000 131.221600 26.911710 
1862 28.971500 2.250000 31.221500 26.911710 
1863 28.971500 2.250000 31.221500 26.911710 
1864 32.909950 2.600000 35.509950 31.250000 
1865 32.909950 2.600000 35.509950 31.250000 
1866 32.909960 2.600000 35.509950 31.250000 
1867 35.578740 1 2.600000 38.178740 33.369000 
1868 36.861270 3.900000*)140.761270 33.543000 
1869 41.610270 2.600000 44.210270 38.202629 

1870 42 .966000 2.600000 45.566000 38.792350 
1871 42.680000 2.600000 45.280000 39.030900 
11872 46.225000 3.200000 49.425000 40.845000 
1873 47.669400 2.600000 50.269400 42.837100 
1874 55.536550 l 2.700000 58.236550 45.008900 

i~~~ ~i:~b~888 l ~:~= ~b:~b~~ ~~:~~~~ 
1877, 76.9580CO 3.000000 79,958000 59.176948,91 
1878, 81.990000 3.200000 85.190000 65.322353,38 
1879,67.700000 4.000000 81.700000 56.490858,47 

·:'') Dr·raf l 3000110 vapenskntL . 

Extra stats
utgifter. 

Summa. 
anslag. 

5:te Hufvudtiteln. 

Ordinarie l Extra 
anslag anslng. 

Summa 
nnsiag. 

l 4.300000 
1

129.800000 13.241500 l 800000 4.041500 l} _ 29.609375,o3 1 3.0~4640 l 333933 t/3 3.398~73 t/3 

l 

8.09299o,ui 29.609375,o4 3.064640 
1 

437933 1/ 3 3.502o73 t/3 1 

l ~9.609375,04 3.064640 l 437933 :// i ?-502573 :/3 
1 , _ ~ 3~.140061,s a 3.230800 703333/,3 3.934133/ 3 

J
14.6 (0180,58 36.140061,HG ?.230800 ~03333 // 3.9?413? / 3 

1

36.140061,s6 3,230800 (03333 ,3 3.934133 ,3 

5.803368,38 39.172368,38 3,323940 1.057200 4.381140 
4.260002,25 37.803002,25 3.352440 650804 4.003244 
5.496371 43.699000 3,363340 - 3.363340 

5.808650 44.601000 3.503800 128000 3.631800 l 
5.176100 44.207000 3.486740 - 3.486740 

10,624839,s5 51.469839,85 3.258040 920000 4.178040 
13.803155,48 56.640255 ,~8 3.355840 1.770800 5.126640 
15.377650 60,386550 3.420140 !1.564700 4.984840 
10.763998,20 62.600798,20 3.598640 '2.337725 5.936365 
15.329200,40 70.514600,40 3.681340 ,3.154085,40 6,835425,40 
10.265051,o9 69.442000 3.895140 2.872600 6.767740 
8.876646,62 74.199000 3.974290 :1.772200 5,746490 
7.017141,53 63.508000 3.983290 1.676000 5.659290 
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Historisk öfverblick öfver flottans till tjenstebruk 
utlemnade refflade kanoner. 

(Anförande af föredraganden i Kongl. Örlogsmannasiillskapets 2:a vetenskaps
Idas:·, kapt enen frih. E Baruekow.*) 

ru flottans Det torde vara allmänt bekant att flottans reffiade tjenste
"~f.'flade kanoner kännetecknas med modell-år, hvartill såsom förklaring ka11.one·r 

•wetecknas .vid några tillkommer fabrikantens namn. Som de flesta reff-
lade kanonerna äro baldaddare, så betecknas detta ej, deremot 
tillkommer för framladdningskanonerna ett frl., för att skilja 
dessa från det förra slaget. 

tad modell· Modell-året i:imebär emellertid icke alltid att ritningen till 
le t br:tyder kanonen i · fråga blef faststäld det året, utan det betyder att 

ritningen till elen första kanonen af denna modell antingen 
blef faststäld eller uppgjord det år modell-året betecknar. 
Detta beteckningssätt, som är hemtadt från franska marin
artilleriet, har den fördelen att det lemnar en lättfattlig öfver
blick öfver de olika kononslagen, jemte de till dem hörande 
projektilerna. Så t . ex. betyder M;69 bandad tackjerns bak
laddningskanon med 5 djupa reffior, som skjuter lmapp-projek
tiler, och alla till denna kanonmodell hörande projektiler be
tecknas äfvenledes med samma modell-år. 

MfG.i Flottans äldsta reffiade tjenstekanon är 7 cm. frlk. Mj63, 
tottans iild-.r.. l f d l.r"ltt .. t f'h F W l 'a ·re{flade .LO res agen a . v. genera 1a y gm as aren n erre . rec e 
~nste'Lmon. den 13 Oktober 1863, samt antagen för flottan 1866. Till 

följd af höjda fordringar på träffsäkerhet och snabbskjutning 
anses numera denna kanon ej tillfredsställande uppfylla sitt 
ändamål och torde inom kort komma att ersättas af en mera 
tidsenlig. 

~·) U p pilist å Kong!. ÖrlogsmannasUllskapets högtidsdag den 16 N o v. 1885. 
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Hösten 1S69 sammanträdde vid Finspong en skjutkom- . ;11f6.'J. , 

f o · .. h 2 f o SI'Jll lkomlll: mission, bestående af 2 officerare, ran SJOVapnet oc ran · sion ·rio• 

armen för att genom skJ'utning med de kraftigaste kanoner, Finspon~ . 
' de8s ana· 

som vid elen tiden blifvit inom landet tillverkade, söka utröna 1111zt. s•Ji 
bland annat hvilken af dessa vore den lämpligaste pansarbry- fi'irdsrlk, -~ 

· t·att e n1. 

tancle kanonen tör våra sjöfästningar, samt under byggnad 
varande monitorer och pansarbåtar. 

D e till skjutförsöket af.sedda kanonerna voro: 
en 12,s3 tums slätborrad framladdnings, 
, 9,24 , reffiad bakladdnings 

8 d:o d:o " ,os " 
, 9 ,62 , d:o d:o 

Pansartaflan skulle anses föreställa tornväggen till den 
under byggnad varande 4:de monitoren, dock var denna något 
ökad, så att motståndet hos denna plana tafla skulle ungefär
ligen motsvara det hos den böjda tornväggen. 

Att ingå i närmare redogörelse för denna profskjutning 
skulle aflägsna oss för långt från det föresatta ämnet, jag vill 
.d81·för med hänsyn till skjutkommisionens rapport den 22 N o
vem ber 1869 blott omnämna att de tre refflade bakladdnings
kanonerna med lätthet genomslogo pansartaflan, hvaremot 
rundkulan från den slätborrade framladdningskanonen väl 
skakade taflan så mycket att bultar lösrycktes och slungades 
bakom taflan, men förmådde ej gå igenom, utan gjorde endast 
en djup böjning i plåten. 

skjutkommissionen ansåg 12,83 tum slb. frlk., såsom pan
sarbrytande kanon, underlägsen de trenne försökta . re~ade 
bakladdningskanonerna, och beträffande de senares mbordes 
värde såsom pansarbrytande kanoner, anför kommisionen: "att 
8,os tums kanonen jemförd med de båda sistnämnda (9,24 tums 
och 9,62 tums) är mindre kraftig lider intet tvifvel, :nen då 
denna kanon visat sig vara kraftig nog för att med sma pro
jektiler kunna intränga i de flesta hitintills byggda sjögående 
pansarfartyg och clerjemte har fördelen af att v_ara lätthand
terligare, billigare att anskaffa samt erfordrar mmdre dyr och 
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mindre tung ammunition, hvartill kom den omständigheten 
att med dessa slags kanoner redan vunnits en god erfaren
het , såväl i Holland, som synnerligast i Frankrike, så anser 
sig kommisionen, äfven med antagande att hädanefter kommer 
att byggas fartyg med ännu starkare bepansring än hittills, 
och det i följd deraf kan blifva af vigt att framdeles ega ännu 
kraftigare kanoner, böra nu sätta 8,os tums kanonen i första 
rummet, såsom lämplig och i de ilesta fall tillräckligt kraftig 
pansarbrytande kanon. " 

Såväl 9,24 tums som 8,os tums kanonen voro tillverkade 
hufvudsaklig öfverensstämmelse med franska marinens kano

ner af 1864- 66 års modell; den förra var afseeld för artilleriet 
) 

den senare, sedermera benämnd 24 cm. k. Mf69, var bestäld för 
en af pansarbåtarne; 9,n2 tums kanonen, tillhörig kongl. dan-

1 ska artilleriet , var, i likhet med de båda förra, at tackjern 
först ärkt med stålband, men skiljde sig från dessa i afseende 

;l på reffelsystemet , hvilket var efter dansk modell. 
Iee ,4./lad~ Ehuru de reffiade bakladdningskan onerna o-ifvit goda skjut-
· ~anonern.w· l . 0 

i'''Utfas t'•et resu tat, tycktes de eJ ega sä~·deles stor hållfasthet, ty 9,24 tums 
1 kanonen sprang tvärt af v1d främsta gängan redan i fj erde 

skottet , och 24 cm. k. ~1 ; 69 , med hvilken. på kommisionens 
förslag, uthållande skjutning efter profskjutningens slut skulle 
utföras, hvarigenom pjesens hållfasthet kunde fullständigt be
dömas, erhöll i 67:e skottet vid denna fortsatta skjutning en 
spricka uti bottnen till främsta gängan uti skrufmodern, till 
följd hvaraf skjutningen tillsvidare måste afbryt as. 

Då gastrycket i kanonen ej uppmättes vid dessa skjutnin
gar , kan man ej ens närmelsevis veta för hvilka påk änningar 
kanonerna dervid varit utsatta, men att dessa ej varit små 
kan slutas af de gastryck , som uppmättes vid senare skeende 
skj utning med en ny 24 cm. k. 11-1; 69, och hvarvicl några skott 
skötos med samma krutslag, eller vanligt styckekrut, som nä
stan uteslutande användes vid försöks- och profskjutningen af 
de tvenne första grofva kanonerna af denna modell. 
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Af ofvannämcla tvenne olycksfall erhölls emellertid elen Krutpm'. ' l 
erfarenheten att vanligt styckekrut ej är lämpligt att användas 

·till stridsladdning för reffiacle kanoner af gro f k aliber, och till 
följd häraf började kongl. armeförvaltningen låta anställa en 
mängd krutförsök med såväl inom landet tillverkaclt som ut
ifrån anskaffaclt krut, i afsigt at t erhålla en krutsort, som bättre 
än styckekrutet lämpade sig för den nu föreslagna pansarbry
tande kanonen. 

Ehuru frågan oni lämplig krutsort för reffiacle kanoner24 rm .. ~ il! !• . l o • 'd och. jo rsok icke var fullt afg.Jord, men de resultat, som redan er 1alhts Vl med den'" 
försök med den första 24 cm k. M;69, i förening med den i k a ll ull. 

·utlandet vunna erfarenheten, ansågos tillräckligt hafva ådaga-
.. lagt ändamålsenligheten af dylika kanoners konstruktion, om 
till dessa kanoner användes lämpligt krut, så uppgjordes under 
hösten 1870 kontrakt med Finspongs styckebruk om leverans 
af ytterligare 10 st. 24 cm. k. M;69. 

Att ofvan gjorda antagande var fullt berättigaclt, bevisas 
deraf att med den redan ·spräckta 24 cm. k. M;69 sedermera 
skötos omkring 70 skott med grafkornigt krut uti laddningar, 
hvilka till storlek ej obetydligt öfverstego den laddning stycke
krut , som åstadkommit ofvannämUjla gängspricka., utan att 
denna förstorades, eller kanonen i öfrigt undergick sådan för-

. 'ändring, h varigenom dess h ållberhat kunde anses hafva blifvit 
förminskad. Denna kanon ligger ännu på skjutplatsen vid 
Finspong såsom ett minne från denna föi· flottans artilleri 
särdeles vigtiga tidpunkt. 

Af samma slag köptes y t terligare 13 st. så att sjöförsvaret 
1876 hade sammanlagt 24 st. 24 cm. k. M, 69 fördelade ombord 
å monitorerna, pansarbåtarue samt å sjöfästningarne vid Carls
krona. 

Vid denna tid uppgjordes kontrakt med Finspong om 4t7 em.k. Mf6 

st. 5,na tums reffiade bakladdningskanoner (17 cm. k. M;69), 
likaledes konstruerade i närmaste öfverenssstämmelse med fran-
ska marinens kanoner af 1864- 66 års modell. D essa fy ra 
efterföljdes sedermera af 29 st. af samma slag. 17 cm. k. ~1;69 
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17 cm. k. var under många år anseeld såsom elen starkaste och pålitli-
spriingd i t ffi d b kl lcl · l · o fl tt ·· el t'll el CartsL·ona gaB e re a e a- ac n1ngs >:anonen 1 var o a, an a 1 ess 

1877. en elylik kanon helt oförmoclaclt sprang i många stycken vid 
en skjutning med elen faststäida striclslaclclningen. Denna 
sprängning skedde på Carlskrona redd sommaren 1877 och 
väckte på sin tid ej litet uppseende. Enligt mångas förme
nande blef elen rätta orsaken till sprängningen aldrig på ett 
tillfredsställande sätt utredd, och saken råkade snart i glöm
ska, men de lärdomar, som inhemtades· genom att söka upp
leta orsaken till sprängningen voro så vigtiga, att vi antagli
gen stå i skuld till denna olyckshändelse, hvilken inträffade 
då kanonen stod nppstäld på land, att ej kanonsprängningar 
af samnia orsak, men med olyoksdigrare följeler inträffat om
bord på något af våta fartyg. Att. ingå i närmare redogörelse 
för ifrågavarande sprängning ligger utom ramen för vårt före
satta ämne; vi vilja derföre med hänvisning till den fullstän
diga · utredning häröfver, · som finnes bland kongl. mal:-inför
valtningens handlingar, endast tillägga att sprängningen inga
lunda skakade vederböran'de myndighets fö1;troencle till kanon
konstruktionen eller kanonmaterialets pålitlighet, men manade 
till · störrB färsigtighet fvid bestämmandet af såväl krutladd
ningens storlek, som i· all synnerhet dess form. 

27cm.k.M'69. Ehuru 1869 års skjutkommision ansåg 24 cm. k. Yl, 69 
vara en lämplig och i de flesta fall tillräckligt kraftig pansar
brytande kanon, så dröjde det ej länge förr än man såg sig 
nödsakad att anskaffa en ännu kraftigare pjes. I Januari må
nad 1874 faststäides ritningen till en 9,24 tums reffiad och ban
elad baklacldningskanon, 27 cm. k. M;69, och i lVIars månad 
samma år bestälcles vid Finspong de två första kanonerna af 
detta slag, samt kort tid derefter ytterligare tio, hvilka alla, 
såsom modell-året angifver, voro konstruerade efter sannmt 
grunder som de båda förutnämnda kanonslagen af 1869 år:; 
modell, och härmed afslutacles tillverkningen af lmnoner efter 
denna redan gammal vordna modell. 
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1872 faststäldes ritning t ill en 4,1 tums re:ffl.ad och banelad 12 cm. frlk/ 

eld . .c k D .c.. "k k d Mf 69· . framla n1ngs-1örsöks ·anon. enna 10rso ·s. anon, som, me · 
unelantag af bandens konstruktion, till alla delar liknade elen 
sedermera faststälda 12 cm. frlk. ~1 ,- 73, hade 4 stålband, hvilka 
medelst ha.l;: voro förenade såväl sinsemellan som med tack-

. jernskärnan, på sådant sätt att alla 4 banelen utgjorde ett 
sammanhängande helt lag, hvilket vid möjligen skeende spräng
ning, skulle kunna sammanhålla tackjernets sprängstycken; 12 
cm. frlk. M; 73 har som bekant 4 stålband hvilka ligga stumt 
emot hvaranclra utan hakförbindningar. Om man skulle kunna 
säga att kanonmodellen 1869 antagits utan föregående uttöm-

· 'mande försök, så k an detta ej sägas om 12 cm. frlk. M,73, ty 
. seelan elen enligt 1872 års ritning tillverkade 4,1 tums kanonen 
'blifvit profskjuten och lämplig stridsladdning för elensamma 
' derefter funnen, så sköts med denna stridsladdning och granat 
' så måno-a skott att tillsammans 1000 skott från början blifvit 

t:> 

''skj\1tna; derefter sprängskjöts kanonen med tilltagande krut-
J, och projektil vigt, intill dess sammanlagd t 60 sprängskott bl:i:f-
1 vit skjutna, af hvillm de 10 sista voro me'c1 4,25 kg~ kn'tt och 

133,n kg. projektilvigt. Vid besigtningen efter detta starka 
prof, befanns kanonen fortfarande vara fullt tjenstbar. Seclan 
banelen genom uppvärmning blifvit aftagna, afstncko~ de på 

· längelen för att få se huru h aken sutto ihop och det visade ' . 
sig då att alla haken slöto väl tillsammans, dock hade de eJ 
blifvit frestade i kanonens längdriktning, ty på aktersta ban
det var ett så stort vällfel i spiralens riktning, att dess bakre 
del skiljde sig från dess främre efter itustickningen, hvilket 
gaf vid hanelen att om der varit någon påkänning i kanonen~ 
längdriktning, så hade detta band tillföljd af vällsprickan eJ 
kunnat biclra.ga att hålla ihop kanonen, och då haken tillkom
mit af den orsaken, och man å ena sidan ej behöfde denna 
förstärkning och å den andra ej alltid kunde påräkna få band 
utan vällfel , så borttogos haken, och en ny ritning, i öfrigt 
lika med den förra, men utan hak i banden, faststäides 1873, 
och blef elen gällande för tillverkning af 12 cm. frlk. M; 73. 
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Af detta slag förvärfvacle flottan seelermera tillsamman:; 40 :; L. , 

h vilka blefvo tilldelade nästan alla våra fartyg, . förutom mo
nitorer och pansarbåtar. 

ill j76. 1869 hade vi efter dyrbara skjutförsök infört franska flot-
tans kanonmodell 1864- 66, och 187 4 hade vi fä t t vår första. 
27 cm. kanon af denna modell; under ticlen hade fordringarue 
på kraftiga kanoner ytterligare stegrats, och såsom ett resultat 
af de outtröttliga försöken inom franska marin-artilleriet at t 
följa med tidens kraf, faststäldes 1870 en ny modell för grofva 
kanoner. Dessa kanoner voro i likhet med M;64- 66 af stål
bandadt tackjern, men de voro försedda med en innertub af 
stål, hvarigenom de kunde, utan att öfveransträngas, uncler
kastas högre gastryck , och tillföljd deraf gifva större projektil
hastighet samt dermed i sammanhang stående längre por te 
och större t räffsäkerhet p :"t långa håll ; dessutom hade dessa 
kanoner många grunda reffior, samt sköto s. k. forcerande 
projektiler, hvarigenom urbränningarne minskades i reffellop
pet. Äfven här hemma yrkades på att vi skulle följa franska 
artilleriet , och ej längre tillverka kanoner efter en föråldrad 
modell, men som det svenska kanontackj ernet är öfverlägset 
det franska, så ansågs det tillfyllestgörande att, med bibehål-

. lande af konstruktionen i öfrigt blott ändra reffiingen, projek
tilerna och tätringen. D etta vore visserligen något framsteg 
men särdeles mycket vann man ej , ty de föreslagna nya ka
nonerna vågade man ej anstränga mera, och då man all tså ej 
kunde af dem uttaga större projektilhastighet ansågs tvifvel
a.ktigt huruvida. man skulle vinna något genom denna förän
dring, om ej det att urbränningarne minsk ades. Som emellertid 
denna vinst i och för sig vore stor nog, befalde K ongl. 1\iaj: t 
att en 24 cm. otuberacl t ackjernskanon skulle tillverkas, hvars 
inre konstruktion var i hufvudsaklig öfverensstämmelse med 
förutnämnda franska modell :\1;70. Detta blef flottans 24 cm. 
k. :\1; 76. 1877 på hösten sammanträdde på Finspong en skjut
kommission för at t verkställa j emförancle profskjutning med 
en ny 24 cm. k. M,i69 och ofvannämncla 24 cm. k. M, 76. 

Med h vardera af dessa två kanoner skötos 300 skott med. Pro/ skjutnin_, 

stridsladdning och massiv projektil, och vid långskjutningens ~J;c~4/~~J~ 
början och slut skötos serier om 10 skott mot en på 180 m. .wmt sist- , 

• . lcl fl Af c1 t , ] · nämndet mo: fran kanonen uppstä t a a. en rappor som wmm1s- dells f a .. t-

sionen efter slutad skjutning inlemnacle, framgår bland annat, si<llt,;.nde. 

att någon afsevärd skillnad i kanonernas rättskjutning vid 
försökets början och slut ej kunnat på denna korta elistans 
förmärkas, deremot var 24 cm. k. M 69, tillföljd af urbrännin-
gar i loppet , så skadad, att den ej längre ansågs vara i tjenst-
bart skick, under det att 24 cm. k. M;76 befanns vara fullkom-
ligt oskadad och oförändrad. Med anledning af företagen 
profskjutning beslöts att M;76 skulle aflösa M/69, och på våren 
1878 faststäldes ritningar t ill såväl 24 cm. som 27 cm. k. Mj76. 
Af förra slao-et eo·er flot tan numera 10 st. af det senare 11 st. t:> t:> 

Sedan 24 cm. och 27 cm. kanoner af elen nya moclellenl2r"" Lllj iC 

kommit mera allmänt i bruk ombord å våra fartyg, under det 
att vi på våra exercisskolor i land ej h ade andra bakladdnings-
kanoner än 17 cm. k. .Mj69, insågs behofvet af at t få några 
moderna bakladdningskanoner för rekry ternas öfning i land, 
och som kanoner af gröfre kaliber voro för dyrbara, begärde 
chefen för flottans militärpersonal att 12 cm. kanoner af :t!I. 76 
måtte blifva tillverkade för exercissk olorna. Med anledning 
häraf ändrades ett med Finspong ingånget kontrakt om leve-
rans af 3 st. frlk. M;73 sålunda, att bruket i dessas ställe skulle 
leverera 3 st. 12 cm. bakladclningskanoner. Ritning till en 
12 cm. k M; 76 blef faststälcl elen 29 J an. 1879 af Kongl. Maj:t. 
Enligt denna r itning skulle kanonen endast vara 25,s kaliber 
lång . samt hafva en krutkammare, h vars diameter ej var mer 
än 6 mm. större än kalibern. 

Vid denna tid började Krupp att tillverka kanoner af ända Prnf 8l.:f"tnin 
· h A d b'b h ' ll d f25!1! ed l 2 r: m.l. till 30 kahbers längd, oc rmstrong, me 1 e a an e a llt f lG. 

kalibers längd, att borra ut krutkammaren, det ena som det 
andra för att höja kanonens effekt. H är var nu ett tillfälle 
att i smått se hvilket af dessa två system vore det fördelakti-
gaste, och med anledning deraf göts 12 cm. k. M;76 så lång, 
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att den färdiga kanonen fick en längd af 29,4 kaliber. Med 
denna förlängda kanon skötos ett par serier med den högsta 
krutladdning som kunde användas utan att öfverskrida 2000 
atmosferer, hvarefter från kanonen vid mynningen afstacks 
först en längd af 2 kaliber och sedan så stor längd att ka
nonen erhöll den enligt ursprungliga ritningen fast stäida läng
den. Efter hvarje afstickning sköts en serie med lika stor 
laddning, som den, hvilken blifvit begagnad vid serieskjutnin-
gen före första afsticlmingen. Efter andra afstickningen hade 
projek~ilen omkring 12 meter mindre hastighet än före första 
afsticlmingen. Härefter utborrades krutkammaren så mycket, 
att dess di~meter blef omkring 26 mm. större än kanonens 
kaliber, h varefter profskjutningen förnyades; men då, till följd 
af det ökade laddningsrummet, trycket med den förut begag
nade krutladdningen nedgick, ökades laddningen så mycket 
att man i elen utborrade krutkammaren erhöll samma gas
tryck som förut, och då växte projektilens hastighet så mycket 
att den blef omkring 10 meter större än den varit innan lm
nonen blef afstucken första gången. Den sålunda förändrade 
kanonen blef, på grund af de dermed erhållna utmärkta re-

Il sultat, faststäld som modell för framtida tillverkning af 12 cm. 
ll2 cm. k. Mf7!Jkanoner och den l Oktober 1879 faststäides den förändrade 

{aststiitd. 't · t'll d k l ' b ·· d l '"' k " ·79 
1

· n mnge~. 1 .enna '~non: som c a ~nam es ~ cm. . "' ! . 

l M;79 slnlJer s1g alltsa fran M. 76 den att elen förra modellen 
har utborrad krutkammare, är s. k. kammarvid, i öfrigt äro 
dessa modeller hvarandra lika. 

Af dessa 3 kanoner, hvilka voro afsedela för exercissko
lorna, köm emellertid blott den första, som var något skadad , 
på excercisskolan, de andra som voro, i förhållande till sin vigt, 
de kraftigaste kanoner vi vid den tiden egde i flottan, till
delades Blendabåtarne. Dessa blefvo emellertid både de första 
och de enda kanoner af denna modell, ty straxt derefter in
träffade en stor förändring i flottans kanontillverkning. 

Man hade gjort det bästa man kunnat af tackj ernet och 
befann sig likväl .långt bakom tidens kraf på kraftfullt artilleri, 

• 
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återstod alltså att söka erhålla ett bättre materiel för våra 
skeppsk anoner än det hittills begagnade : stålbandad t tackjern. 

· . ,, , Åren 1864·-66 anstäldes af artilleriet flera skjutförsök Kanoner a~ 
, l 1.. 1. l .11 t'l uessemN· SI<tl i uändamål att undersöka bessemersta ets amp 1g 1et t1 ar 1 -

leripjeser. Redogörelse för dessa skjutförsök återfinnes i den 
O'eilOlll generalfälttygmästare-expeditionen i December 1866 ut-
:.ifna "öfversigt af artilleriförsök utförda under åren 1864-
o 
f866". De till dessa skjutförsök använda kanoner voro : en 
6 s" tack]' ernskanon med kammare af bessemer-stål, en 7,a~" ' . 
bandad kanon af bessemer-stål, samt en 6,s' stålkanon i hylsa 
af tackjern. Stålgöten till dessa kanoner voro smidda under 
en hammare af 312 eentners vigt med 7 fots rest. Af dessa 
sprang den förstnämnda i 95:te skottet för en laddning af 30 
ll: styckekrut och 300 rtt. tung projektil; sprängningen ansågs 
halva blifvit förorsakad af en genom lösryckta skärfvor från 
projektilens främre del uppkommen förkilning i · loppet; 7,(i2 
tums k anonen visade en icke obetydlig, om ock icke ovanlig, 
styrka samt en .nöjaktig och, med afseende på olyckshändelse 
vid inträffad sprängning, betryggande g1:ad af seghet, då der
emot 6,s tums kanonen icke i något hänseende öfverträffade 
tackjernskanoner. 

H ärefter afstannade försöken att tillverka kanoner af smidt 
bessemer-stål , och uppmärksamheten riktades i stället på att så 
mycket som möjligt förbätt ra tackj ernskanontillverkningen vid 

Finspong. 
Vid verldsutställningen i Paris 1876 utstäldes af 01)mpag-

nie des Fonderies et Forges de Terrenoire, Lavoulte et Besseges 
åtskilliga föremål af blåsfri martinmetall, h vilken, ehuru osmicld, 
egde samma fysiska egenskaper som smiclt stål, och redogörel
sen härför, som för första gången förekom i ingeniörförenin
gens förhandlingar 1878, väck te tanken på möjligheten att 
inom landet kunna tillverka kanoner af osmidt stål. 

P å hösten 1879 bestälde k marinförvaltningen från aktie
bolaget Bofors-Gullspång ett göt af osmidd martin-metall för 
4-rtt.:ig slätb. kanon hvilket sedermera bearbetades vid Finspong. 



Denna kanon - hvars konstruktion, med det undantag att 
tapparue saknades, var i noggrann öfverensstämmelse med den 
som är faststäld för tillverkningen af de kontrollpjeser af tack
jern, som, gjutna samtidigt med hvarje större tackjernskanon, 
stundom sprängskjutas för att pröfva tackjernets hållbarhet -
underkastades först samma sprängskjutningsserie, som använ
des vid sprängskjutning af kontrollpjeser af tackjern; och se
dan martinstålkanonen utan att hafva blifvit synbarligen öf
veransträngd uthärdat den vanliga sprängskjutningsserien, fort
sattes skjutningen med ökade krutladdningar. Sedan 311 skott, 
hvaraf de sista med en laddning af 6,47 lt. handgevärskrut och 
sprängskjutningscylindrar med en sammanlagd vigt af 61,Ii rtt. 
blifvit skjutna, utan att kanonen dervid undergått någon afse-

1

;11 värd förändring, bestämdes att vid den fortsatta skjutningen 
använda kanonen sjelf som projektil, för hvilket ändamål, se-

l dan krutladdningen blifvit införd och återstående delen af 

'.

!'1 .·. 

. loppet blifvit fyldt med cylindrar, hvaraf den yttersta räckte 
något utanför kanonmynningen, tvenne stora tackjernsblock 

i' lades framför kanonen med stöd mot den ur mynningen ut-
l skjutande cylindern. Med den sålunda såsom projektil an

vända stålkanonen, hvars vigt var 1108 rtt., samt laddningar 
från 2,94 rfi. till 9,47 rti., skötos tillsammans 11 skott innan ka
nonen sprang, hvilket inträffade i det 12:te. Närmare beskrif
ning, såväl öfver gjutningen, som profskjutningen af ofvan
nämnda 4-lt.:ga kanon af martinmetall, återfinnes i KongL 
Krigsvetenskapsakademiens tidskrift 1880, 7:de häftet. 

På grund af de utmärkta resultat, som erhållits vid prof
skjutningen af den 4-lt.:ga kanonen af osmidd blåsfri martin
metall, bestäldes hösten 1881 af aktiebolaget Bofors-Gullspång 
fem göt af samma slags metall till 12 cm. kanoner, hvilka 
sedermera bearbetades vid Finspong i enlighet med en samma 
år faststäld ritning t ill 12 cm. k. M;81. 

12 rm.k.MfU. Denna kanon, uti h vilken kärnröret är af osmidd martin-
metall och banden af puddelstål, har samma längd, laddnings
rum och reffelkonstruktion som 12 cm. k. .M;79. Med afseende 
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på · krutkanunarens fonn och bakladdningsmekanismen:; kon~ 
struktion; deremot liknar . 12 cm. k. M;81 de vid samma t id 
tillverkade armstrongska stålkanonerna af nyaste modell. 

Sedan skjutprofven med den första 12 cm. k. M;81 gifvit 
tillfredsställande resultat, blef denna modell med några mindre 
förändringar ånyo faststäld 1883. 

Ehuru Bofors bruk, efter jemförelsevis kort tid lyckats 
framställa göt till en 4-r/l:ig kanon samt det första 12 cm. 
kärnrörsgötet, så blef, tillföljd af misslyckade gjutningar, le
vm·ansen af de bestälcla 5 göten ej afslutad förr än i början 
f!-f 1834, och den sista af dessa fem kanoner levererades ej 
fullt färdig förrän på sommaren samma år, el. v. s. nära 3 år 
från elen dag de bestäldes. 

Uneler :;istförflntna år bestälcles vid Finspong ytterligare 
19 kanoner af denna modell, af hvilka 6 nu äro levererade 
och de återstående kunna an;,;es blifva utlemnade till tjenste
bruk uneler loppet af nästkommande år. 

Den af KongL Maj:t 1879 faststäida ritningen till kanon- Kan nnbcite1 

båten "Edda" var nppojord under förutsättning att fartyget •Edda.7 • 
. . 

0 
• . . besty~kliln$ 

skulle till förbestycknmg m·halla en 10 mches och t1ll akter-
bestyckning en 6" kanon, elen ena som den andra af Arm-
strong:> senaste modell, eller ock annan bestyckning i effekt 
och vigt ungefär motsvarande elen föreslagna. Beträffande för
bestyckningen, an:;åg;,; det omöjligt att inom närmaste framtid 
kunna inom landet åstadkomma en kanon, som, på samma 
gång dess vigt ej öfverstiger 26 a 27 ton:;, skulle kunna med-
dela sin projektil ett magasinera<lt arbete af 3350 metertons, 
hvilket var den föreslagna 10" Armstrongska kanonens effekt 
och vigt, t illföljd hvaraf ej annan utväg åter;,;tocl än att an-
skaffa denna kanon från utlandet; och af de utlånska kanon
fabrikanterna, ;,;om kunde komma i fråga att härför anlitas, 
vände sig kongL marinförvaltningen till elen billigaste, nemii-
gen sir \V. G. Armstrong & C.o i Newcastle upon Tyne, Eng-
land. I val af kaliber för ifrågavarande kanon ansågs fördel
aktigast att, med frångående af den ursprungligen faststälda, 

Tidskr. ·i sjöc. 1885. 25 
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taga en sådan, till hvilken kunde användas flottans projektiler 
af senaste modell, och som 27 cm. k. M;76 var den kanon, 
hvars kaliber bäst motsvarade detta ändamål, erhöll den ho;;; 
firman Armstrong bestälda kanonen sistnämnda kaliber, samt 
sådan reffelkonstruktion att 27 cm. k. M;76 projektiler kunna 

27 r·m. k. användas till densamma. Denna kanon, 27 cm. k. Armstr. 1\-!,81 
rmsl!'. JJ jS /.h . t b f t ' } t t t b h b d f ·a . l ar mner u a s a sam y ter u er oc an a sm1 eS.J ern; 

med 93,n kg. krutladdning meddelar den sin 216 kg. tunga 
projektil en utgångshastighet af 545 meter, utan att trycket 
i krutkammaren öfverstiger 2350 atmosferer. 

Då afsigten var att låta tillverka "Eddas" akterkanon 
inom landet af osmidd martinmetall, uppsköts beställningen 
af denna kanon i afvaktan på utgången af de vid denna t id 
pågående försöken att inom landet tillverka kanoner af sist
nämnda metall; men enär tillverkningen af de först bestälda 
12 cm. k. M;81 drog långt ut på tiden, och det ansågs vådligt 
att till tjenstebruk antaga inom landet tillverkade 15 cm. ka
noner af osmidd martinmetall innan någon kanon af detta 
slag blifvit underkastad uthållande skjutprof, för hvilket ända
mål dessutom medel icke voro t illgängliga, kunde beställnin
gen af "Eddas" akterbestyckning ej längre fördröjas, och till 
följd häraf bestäldes 1883 hos firman Armstrong denna kanon: 

!, /.5 ''" · k .. 15 cm. k. Armstrong !llf83, j emte fem andra af samma slag, 
lnnstr .• l/j.~·f . L' del tt "tt 17 l M 6° b l ' l · a1se a a ersa a cm. c l 1 v om orc pa wrvetterna 

"Balder" och "Saga". 
De uti korvetten "Frejas" bestyckning ingående 4 st. 15 

cm. kanonerna, bestälda vid Elswick, äro likalecles af denna 
modell. 

15 cm. k. Armstr. M;83, som är helt och hållet af stål, 
är med afseende på skjutförmåga fullt j emförlig med den 
Kruppska 35 kaliber långa : 5 cm. kanonen, på samma gång 
den förra är ej obetydligt billigare än den senare. 

l9('m k.!lfJ8.'J. Vid artilleriet antogs en ny fältkanon, 8 cm. k. M;81, som 
var konstruerad i fullkomlig öfverensstämmelse med några 
från firman Fr. Krupp inköpta fältkanoner af 8,4 cm. kaliber, 

och sedan skjutförsök med dylika kanoner t illverkade af osmidd 
martinmetall ådagalagt att dessa pjeser med fördel kunde 
tillverkas inom landet af sistnämnda material, bestälcles 1883 
af aktiebolaget Bofors-Gullspång för flottan 10 st. 8 cm. ka
noner. D essa kanoner, som benämnas 8 cm. k. !IL83, äro med 

, undantag af bakladcningsmekanismen konstruerade i närmaste 
öfverensstämmelse med artilleriets 8 cm. k. M;81 och är, i lik
het med denna, helt och hållet af martinmetalL Bakladdnings
mekanismen till flottans 8 cm. kanon är i hufvuclsakliga delar 
densamma som till franska flottans 90 mm. barkasskanon, under 
det att artilleriets 8 cm. kanon har den Kruppska kilen. 

Så länge förbudet att använda re:ffiade kanoner till salut 4.5 "'"J. k 

omfattade alla kalibrar, och fl ertalet af flottans fartyg icke l'.");[st'" 
hade annan bestyckning, medförde detta förbud stundom rätt 
stora olägenheter. För att i någon mån afhjelpa dessa köptes 
ett fåtal s. k. Engströmska antitorpedokanoner : 45 mm. k. 
Engströms M 83, hvilka, placerade på kommandobryggan, hnf
vudsakligast användes till saluter; då emellertid författningarne 
numera ej lägga hinder i vägen för att salutera med reffiacle 
bakladningskanoner af 12 cm. och mindre kaliber, så är be-
hofvet af särskilda salutkanoner iifven mindre känbart. 

Deremot förefanns såväl inom vår, som utländska mariner 
~tort behof af snabbskjutande granatkanoner, som hafva så 
rak kulbana som möjligt, för att kunna på långa håll träffa 
och förstöra torpedobåtar, samt inkasta ett hagel af spräng
stycken genom kanonportar. 

Hufvudsakligen två kanonfabrikanter hafva under de se
naste åren tätlat om företrädesrättigheten att få förse de ut
ländska marinerna med kanoner af ifrågavarande slag, nem
Iigen Hotchkiss och N ordenfel t. Af dessa två har elen förra 
vunnit insteg i tyska och franska flottorna och den senare i 
den engelska. Ryska flottan använder såväl Engströmska anti
torpedakanonen som Hotchkiss revolverkanon. 

Af dessa tre var Engströmska kanonen afgjorclt den mest 
underlägsna, och ehuru komm endör Engström sedermera lärar 
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hafva konstruerat en kanon, som i snabbskjutning och effekt 
, kan mäta sig med kanoner af samma kaliber levererade af 

I
l herrar Hotchkiss och Nordenfelt, så var vid nu ifråga varande 

' tidpunkt denna förbättrade Engströmska kanonen icke till-
' 1 1 gänglig. Återstod alltså att välja emellan en granatkanon af 
· Hotchkiss och N ordenfelts konstruktion. Att här hemma upp-
lj·,l repa en i nästan hvarje land företagen täflingsskjutning med 
i: 

1 de tvenne sistnämda kanonslagen torde hafva varit obehöfligt, 
1.. på samma gång som det slutliga valet emellan det ena och 

,l andra slaget, vare sig detta grundades på rapporter om utländ.-
11 ska skjutförsök, eller skjutningar utförda med eget manskap, 
l måste till en stor del hafva blifvit beroende af de väljande 

,Il personernas individuela sympatier, enär intet af dessa båda va-
[1 1 pen är så öfver~ägset. det andra, att ej egenskaper hvilka det 
1

1 ena vapnet bes1tter 1 högre grad än det andra, motvägas af 

1

11 andra, som rivalen å sin sida eger i högre grad. 

l 

J8 11un .. k. Herr Nordenfelt, underrättad om att vi umgingos med 
i!mdenje/ts . , 

l ' Mf84. planer att anskaffa snabbskJutande granatkanoner, sänder pa 
1\ egen risk en 33 mm. kanon, med lavett och ammunition till 
' Carlskrona, för att derstädes på fabrikantens bekostnad prof-
l\ skjutas af flottans officerare; och då profskjutningen utföll till-

11 : 1 l fredsställande blef denna kanonmodell uneler namn af 38 mm. 
k. N orclenfelts M ;84 upptagen som ett värdefullt tillägg till 
svenska flottans bestyckning. 1884 uppköptes 6 och inneva
rande år bestäldes ytterligare 4 kanoner af detta slag. 

l' 
i 

K11lspl'ltlor Ehuru ej hörande till kanoner i egentlig mening, så stå 
dock kulsprutorna, åtminstone de gröfre, så nära gränsen, att 
de vid tal ·om kanoner ej kunna med tystnad alldeles förbigås. 
De lO-pipiga kulsprutorna med gevärs kaliber voro hufvudsak
ligen afsedda för försvaret mot anfallande minbåtar, samt att 
medfölja landstigningstrupp, men sedan minbåtarLes besättning 
erhållit skydd af tunna stålplåtar, mot hvilka kulsprutornas 
blykulor voro vanmäktiga, tvangs man att söka ett kraftigare 
försvar mot dessa fiender. Först ökades kulsprutans kaliber 
från 12 mm. till 25 mm., på samma gång som pipornas antal 
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nedbringades till 4, och seelermera förändrades projektilmate
rialet för 25 mm. kulsprutan från bly till stål. Såväl de min
dre som de större kulsprutorna ingå numera i nästan hvarje 
fartygs bestyckning, och dertill kommer 25 mm. två-pipiga 
kulsprutor för minbåtars och möjligen äfven ångslupars arme
ring. Beroende af året då de först blefvo antagna till tjenste
bruk samt af kaliber och antal pipor benämnas dessa vapen: 
12 mm. kulspruta M; 75, 25 mm. kulspruta :Vl j77 samt 25 mm. 

tvåpipig kulspruta M;84. 
J ag har nu sökt lemna en kort historisk öfverblick öfver 

flottans vid slutet af 1885 till tjenstebruk utlemnade reffiade 
kanoner, och ehuru vi nu tyckas hafva förvärfvat oss kanoner 
af nyaste modell, så är jag viss på att våra efterkommande 
inom en jemförelsevis kort tid skola säga om våra nuvarande 
bästa kanoner det samma som vi nu säga om kanoner af Mj63 

och M; 69, att de äro af föråldrad modell, hvilken bör så fort 
som möjligt ersättas af mera tidsenliga. 

Stockholm i September 1885. 
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Anförande af föredraganden i 3:e vetenskaps
klassen inom Kongl. Örlogsmannasällskapet 

(Kommendörkaptenen C. Hj elm. ''') 

En känd sak är, att på senare åren såväl i kustfart som 
i den stora verldshandelns tjenst segelfartyg hafva mer och 
mer blifvit utträngda af ångfartyg, och måh ända är den tid 
icke långt aflägsen, då de förra höra till undantagen samt der 
efter alldeles försvinna. I samma proportion finner man, att 
trä såsom byggnadsmateriel fått vika för jern, h vilket materiel 
erbjuder fördelame att kunna gifva fartygen skarpare form 
med tillbörlig styrka, mindre tyngd och större lastdryghet än 
träfartyg med lika yttre dimensioner kunna erhålh, Äng
fartyg kunna äfven från en plats till en annan bringa lika 
stora och val större laster än segelfartyg på dubbelt om ej tre
dubbelt kortare tid. 

Då således nutidens fartyg både föra större last och fort
skaffa elensamma hastigare, skulle, om ej varuutbyte och per
sontrafik i verlden ökades, antalet fartyg behöfva minskas för 
att alla må kunna hafva sysselsättning. Att i närvarande t id 
icke allenast segel- utan ock ångfartyg i mängd och i alla 
länder ligga overksamma, har haft synnerligen stort inflytande 
på verksamheten inom skeppsbyggnadsindustrien för hancleb
och andra fredliga ändamål, och nuvarande verksamhet inom 

. denna industrigren tal icke någon j emförelse med elen, som 
rådde för ett eller ett par tiotal af år sedan. De stora skepps
varfven arbeta med knappt hal f kraft och de små hafva måst 
alldeles upphöra - ::;å är förhållandet ej allena::;t i vårt eget 
land utan ock i de stora länderna. 

';') Upplii st. i\ Kongl. ÖrlogsmannasHlbkapets h cigtidsdag den ! (i Nov. 1885. 
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Men beträffande de stora länderna:,; örlogsmariner är för
hållandet annorlunda. För cle::;::;a arbeta::; med full kraft; man 
äflas och täflas alltjemt att hitta på nya fartygstyper med eller 
utan pansar, af stål, af jern, af jern och trä tillsammans, men 
inga af enelast trä. 

Förutom på privata va.rf för engelska flottans räkning ar-
betas för närvarande l)å dess egna varf med stor ifver. 15 a 
16000 arbetare sysselsatta på blott de 3:ne hufvadstationerna 
Portsmouth, Devonport och Chatham, t ala tillräckligt om i 
hvilken skala arbetet der clrifves. 

Af nya fartygstyper, som der nu stå på stapel eller ny
ligen äro satta i sjön, torde bland andra förtjena. nämnas: 
af amiralsklassen "Rodney" i Chatham, 

"Camperclown" , Portsmouth, 
"Benbow" , Pembroke, " " 

" 
,. 

"Imperiouse" , Portsmouth, 
"Warspite" , Chatham, 

, pansarkryssare 

" " , ramfartyg "Conqueror" , , 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" opan::;racle 

" 
" 
" 
" 
" 

2:a kl. kryssare 

" " 
" " 3:e kl. 

" Gunvessel 

" 

"Hero" 
"Mersey" 
"Meclway" 
"Severn" 
"Galliope" 
"Icarus" 
"Acorn" 

, Torpeclo and Gunvessel "Curlew" 
, , , "Lanclrail" 

" " 
" " 
" " 
, " 
, Portsmouth, 
, Devonport, 

" " 
" " 
" " 

, 1:a kl. minbåtar hos Thornycroft. 
Då jag visserligen varit i tillfälle att på de särskilda varf

ven se förenämda fartyg, men icke kunnat på stället göra nå
gra anteckningar, än mindre fått se eller kopiera några rit
ningar, t orde efterfölj ande beskrifning af desamma vara endast 
tillnärmelsevis riktig. 

" 

"Camperdown", som i slutet af förra månaden skulle gå 
af stapeln i P ortsmouth, har följande dimensioner m. m.: läng-
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den är 330 fot, bredden 68 fot, djupgående akter 27 och för 
26 fot, deplacement 10000 tons, 9800 ind. hkr, 2 trebladiga 
propellrar, 900 tons kolförråd och 4130 mans besättning. Det 
bygges helt och hållet af stål , har i vattenlinien ett 18 tums 
tjockt pansarbälte, 150 fot långt, l fot öfver och 4 fot under 
vattenlinien; öfver pannor och maskineri är ett två tums skydds
eläck af stål, som förut utgör stöd för rammen och på sidorna 
stupar temligen brant mot pansarbältet. Rammens sidostöd 
går längre akteröfver och har fäste i flera spant än förut van
ligt; det har slingerkölar men ingen vanlig köl. Armeringen 
lärer komma att bestå af: 4 st. 68 tons W oolwich nya bak
laclclningskanoner, p lacerade i tvenne päronformade barbettorn, 
hvars pansar är 14 tum medlika tjock teakbackning samt om
gifna af glacis; 

6 st . 6 tums baldadånings bredsidekanoner, 
12 , N ordenfelts 57 mm. en pipiga kulsprutor, 
10 , d:o 25 mm. d:o 
4 , Garclners 0,4,; t nms d:o 

18 , \Vhiteheacls minor; af dessa äro två svängande på 
hvar sida och obestärndt om någon skulle placeras i stäfven . 
Denna sistnämnda fråga, som gäller flertalet nya fartyg hvilka 
ej äro byggda uteslutande till minfartyg, är uneler pröfning. 
"Camperdown", som bygges på slip, var i förra månaden en
dast utvändigt färdigt och klargjordes för aflöpning. Dess öfre 
del och all inredning samt invändig pansar skulle färdigbyg
gas först efter aflöpningen. Man kunde derföre ej se, hnru 
bredsidekanonerna och det snabbskjutande artilleriet skulle 
placeras. 

"Rodney", som snart är färdigt att gå till sjös, skiljer sig 
obetydligt från det förra; det har något större maskinkraft, 
11000 incl. hkr, men mindre tjocklek i pansar, 10 tum å bar
bettornen, som äro åttasidiga, och i dem äro placerade fyra 
st. 63 tons vVoolwich nya bakl acldare. 

"Benbow", Englands blifvande mest väldiga pansarfartyg, 
bygges i Pembroke och kommer att armeras med de hittills 

-- 369 --

största, ännu ej färdiga 110 tons Armstrongskanoner. Deras 
enorma projektiler och karduser hafva förevisats på Inventions 
Exhibition i South R ensington detta år. 

"Imperiouse", som förra månaelen gJ· ord e sin första IJrof- p 
ansar~ 

tut från Portsmouth, är 315 fot långt, 62 fot bred t, 2G fot kr!Jssare. 

djupgående akter och 24 fot för; är byggd t af stål med trä
bördläggning och derpå kop]Jar. Pannor och maskin, hvilka 
uppifrån skyddas af ståldäck, omgifvas af ett 10 tum tjockt 
pansarbälte, som på sidorna och i vattengången sträcker sig 
på en längd af 139 fot. F ör långskeppsskjutning skyddas icke 
allenast maskin och pannor utan äfven det täckta batteriet 
medelst på sned stälda pansarklädela skott. Dels till skydel 
mot splint, dels, och kanske hufvuclsakligast, till stärkande af 
fartygets förbindning, äro mellan kanonerna i batteriet breda 
borclvartskott. Deplacementet är 7600 tons, maskinkraften 8000 
incl. hkr och med två propellrar är farten beräknad till16 knop . 
Med anledning af dess hufvudändamål att vara oceankryssa.re 
är kolförrådet ovanligt stort, 1200 tons. Det finnes fyra barbett-
torn, deraf ett förut, ett akterut och ett på h var sida midskepps; 
de sistnämnda äro så långt utbyggda att kanonen cleri kan 
skjuta nästan hel halfcirkel. F ör att minska tornens invändiga 
diameter äro muttrarna på pansarbultarnes inre hufvad af an-
nan och plattare form än eljest. Tornpansam är 10 tum tjock 
och i tornen på sidorna finnes ingen backning. Armeringen 
bestir af 10 kanoner, som äro placerade sålunda : en 8 tums 
\Voolwich nya bakladdningskanon i hvarje barbettorn och sex 
6 tums dito i bredsida och i täckt batteri; fyra N ordenfelts 
25 mm. kulsprutor i sponsons, 2 för och 2 akter, samt dylika 
äfvensom Garclners på andra ställen och i märsarne. Af mi-
nor finnes två svängande och en fast på hvarje sida, elen se-. 
nare med cirka 50'' vinkel förifrån. 

Riggen är af jern och briggtackling. För manöver är ut
rymmet på dåck trångt och obeqvämt. 

styrhuset har 8 tums pansar. 
Totalkostnad 325000 ii.. 
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"\Varspite" af samma klass är i det närmaste lik "Impe
riou:;e". 

, ~ N(lli(/arl!f.'l· "Hero" bygges helt och hållet af stål, med pansar i vat-
tenlinien och invändigt för långskeppsskjutning; har skydd:;
däck, som förut gifver stöd för rammen. Längden är 300 fot, 
bredden 58 fot . Deplacementet 6200 tons, maskinkraften 6000 
ind. hkr samt 2 propellrar. Uti 2:ne barbettorn kommer att 

I

l ' placeras fyra 43 tons W oolwich nya bakladdningskanoner; der
jemte erhåller fartyget af N ordenfelts och Gardners snabb
skjutande artilleri. 

"Conqueror", lik "Hero", är under utru:;tning. 
Upan.<rad" "Severn" är ett vackert fartyg med skarpa linier, som den 
kr'f.I\Stll'(: 
2· k tas -<. 29 sistlidne September löpte af stapeln i Chatham; längden 

är 300 fot, breelden 46 fot, djupgåendet 17,n fot, byggclt af stål 
utan pansar eller bordläggning, men har två tums skyddsdäck 
af stål, som gifver stöd åt rammen. Deplacementet 3550 tons 
och 6000 in d. hkr; ha1' två ovanligt små trebladiga propellrar 
och beräknad fart 17,5 knop; kolförrådet är 500 tons och be
sättningen 300 man. Det är flatbottnadt utan tecken till van
lig köl, men har deremot vid slaget slingerkölar. Största djup
gåendet är emellan miclten och akterstäfven, ity att stäfvarne 
äro afslintade, förut upp till rammen och akterut mot roret, 
som har ringa höjd, men betydlig bredd. Båtarne stå på galjar 
öfver det öppna batteriet, som icke har torn, utan endast fyra 
utbyggnader (sponsons) för 6 tums kanoner. Bestyckningenlärer 
blifva två st. 8 t ums och åtta st. 6 tums W oolwich nya bak
ladclningskanoner, vidare sex st. 25 mm. N ordenfelts kulspru
tor, två st. Gardners 0,4u tums, ett st. 9-tt.ig fältpjes och ett 
st. 7-rtt.:g båtkanon samt 13 \Vhiteheads minor. 

"Mersey" och ":Medway" äro "Severns" systerfartyg och båda 
nyligen satta i sjön. "Medway" gjorde på profturen 18,n knop. 

Oprtn.-rade "Galliope" är 235 fot Hmg, 44,6 fot bred, djupgående 20 
t.:; :~:,·sa:·~ fot akter och 17,5 fot för; deplacementet 2765 tons och 3000 ·J f1 a . ., ,..,, 

ind. hkr; har ovanligt nog endast en propeller och beräknad 
fart 14 knop. Rorets hjertstock af jern är synlig öfver vattnet. 
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:Kolförrådet 320 tons och besättningen 281 man. Fartyget är 
byggdt af halftums stål, derpå träbordläggning och koppring, 
är korvettacklaclt med jernmaster och jernrigg och har skyd
dadt styrhus. Bestyckningen består af fyra 6 tums och sex 5 
tums nya bakladclningskanoner, de förra i sponsons, de senare 
i bredsida å öppet däck, med båtar i galjar deröfver, vidare 
fyra 25 mm. N orclenfelts kulsprutor och 2 st. Gardners. 

Detta fartyg kan i vissa afseenelen jemföras med vår 
"Freja". 

"Acorn" och "Icarus" äro nylirren satta i sjön barktack- Op<w srade 
. b . o • " nuuce;,selts. lade större kanonbåtar, som 1 byggnadssättet slnlJer s1g fran 

förut omnämda fartyg cleruti, att direkt på jernspant är teak
bordläggningen nitad i 2:ne lag, tillsammans 6 tum tjock, och 
clerpå koppring. De äro bestyckade med fyra st. 5 tums bak
laddningskanoner i utbyggnader (sponsons) och fyra st. lika
dana kanoner i bredsida, fyra st. N orclenfelts 25 mm. och fyra 
st. Garclners. Aptering är gjord att kunna på flera ställen 
flytta N ordenfelts kulsprutor. 

"Curlew" gick af stapeln i slutet af förra månaden; detta .n1,ansrade 

d f ' l b dl" . 195 ~ t l o t 28 r"rpcdu (l/1(, fartyg är bygg t a sta utan or aggnmg, 10 ang , Gunl•esse/.,· . 

fot breclt och 10,6 fot djupgående, 785 tons deplacement, 1200 
incl. hkr, två trebladiga propellrar och beräknad fart af 14 knop; 
ingen köl men slingerkölar vid slaget; roret, lågt och breclt, ej 
synligt. Bestyckningen blir fyra st. 6 tums bakladdare cleraf 
två i breelsida de andra på back och skans; fem st. Whiteheacls 
minor, deraf en öfver elen ramformade förstäfven och 2:ne 
svängande på llVar sida,. De båda aktersta hafva obeqväm 
ställning och kunna ej svängas för om tvärs. 

Hos Thornyeraft har engelska regeringen beställt 25 st. l kl~s.~ 

fi f. h 'lk l" · ~ ' l llt.wlmlar. minbåtar af ny modell ( g. 1), a VL a ::l 1 1örra manac en 
stoclo på stfLpeln och som nästkommande Januari skola leve-
reras. En elylik var färdig att af.'Sändas t ill Portsmouth för 
att der undergå pröfning af commission. Under dess proftur 
vid verkstaelen hade farten öfverstigit de kontraktsenliga 19 
knopen. Dessa båtar byggas af galvaniseraclt stål, äro 125 fot 



-372-

långa, hafva en trebladig propeller och på öm~e ~idor om pro
pellern ~itta egendomliga roder med gemflnsam styrledning 
(se figurerna 3, 4, 5, 6 å medföljande planche). Armeringen 
består af 5 st. minor, som utskjutas med krut, alla öfver vatt
net. Af dessa är en apterad i fast tub i förstäfven, de andra 
i rörliga tuber på sidorna om de båda styrtornen. Omkring 
hvartdera styrtornet, som är af 1

/ 2 tums plåt, löper en på in
sidan kuggad cirkel, hvilken kan vridas inifrån tornet, och på 
denna cirkel äro tuberna fastsatta ungefär diametralt och nå
got divergerande samt med någon stupning nedåt (se fig. 2). 
På styrtornen lärer placeras en 3-{/.:g Hotchkiss och mellan 
styrtornen och skorstenen N ordenfelts tvåpipiga 25 mm. kul
sprutor. 

Fullt utrustad väger båten 60 tons och leveranspriset utan 
minor och bestyckning är 11000 ii.. 

För spanska regeringens räkning lågo vid verkstaden 2:ne 
likadana båtar färdiga, med egna besättningar ombord, afvak
tande tillstånd att få passera kanalvägen genom Frankrike. 

2. ~1~'88 2:a kl. minbåtar, som byggas hos Thornycroft, äro 63 fot 
muwatar. · · 

långa, 8,o fot breda och 4 a 5 fot djupa. De hafva två fasta 
tuber i förstäfven. 

För danska regeringen voro två dylika bestälda. Det är 
af denna klass, som man på de engelska varfven får se öfver
vägande antal; men på Keyhams varf ändrades dessa båtar 
derhän, att tuberna i stäfven borttogos och i stället placerades 
midskepps på sidorna i däfvertar, i likhet med hvad alla äng
barkasser, som ej äro apterade för stångmina, hafva. 

Sedan den ungefärliga beskrifningen på omnämda fartygs
typet härmed af.'3lutats, torde jag· få tillägga några generela 
iakttagelser, ijjorda under besök vid de engelska örlogsvarfven. 

Rodret. På flertalet nyare fartyg är så anordnadt, att rodret ma-
növreras både för hand och med ångkraft. 

Ventiler. Ventiler under vattnet utmärkas medelst å däck i venti-
lens sektionsplan fastsatta · plåtar med derpå angifvet mått, 
huru djupt under vattnet ventilen sitter. 
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Trebladig propeller är mest i bruk; oftast hafva nya far- p,·opeller. 

tyg 2 propellrar, sällan en, och äfven i senare fallet finnes 
ieke brunn. 

Master, esselhufvuden och salningar äro af J'ern de sist- T ,,.1· q . ' act~ 1.11 • • 

nämnda försedda med trätrall. All stående rigg är af galva-
niserad ståltro ss, till och med drejrepen; röst, jungfrur och 
taljerep bortläggas samt ersättas med skrufschackel och slipp
hakar inombords vid relingen. 

Inga fasta kranbalkar brukas; i stället jerncläfvertar, som Kranbalkar. 

icke allenast kan svängas runcltomkring, utan äfven medelst 
gångjern vid däck kan ned.vikas. 

Ankare llled fasta flyn och med rörliga flyn får man se Ankare. 

på samma fartyg. 
lVIinbåtar och öfriga båtar stå på galjar eller lätt öfver- Båtar. 

byggnad och så högt, att det är fri passage under dem. De 
in- eller utsättas medelst svängbom på ett mycket behändigt 
sätt; en tung minbåt t. ex. lyftes med en enda talja, h vars 
öfra block hugges på svängbomsnocken och nedra blocket i 
en fyrskänklad jerntrosslänga och denna åter hugges i 4 st. 
grofva krampor, so~n sitta omkring midten på minbåtens däck. 
Härvid begagnas inga brokar, men för att styra eller toppa 
upp båtens stäfvar äro deri huggda enkla gölingar, som gå 
upp till bomnocken. Svängbommens tilltackling kan i öfi'igt 
ungefärligen liknas med den som i allmänhet · brukas å större 
handelsångfartyg. 

Öppet batteri förekommer mera än täckt. Oppet hatter 

Nya kanoner af mindre kaliber ligga i Vavasseurslavetter,Vavasseu's 
hvars båda cylindrar oftast äro vid bröstet. lavetter. 

Skyddsplåt finnes å kanoner placerade i barbettorn eller Skyddsplåt. 

i utbyggnader; i senare fallet löper skyddsplåten koncentriskt 
med utbyggnaden vid kanonens svängning och på så sätt ut-
gör den på samma gång port. 

Kulsprutor i märsar hafva sin plats midt på akterkant, Kulsprutor 

h varest för detta ändamål är halfmånformig utbyggning; ap- i märsar. 
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tering är likväl gjord för placering på hvardera siclan af miir
sens förkant. 

Pnu"ektiler, Projektiler och krut för stora kanoner transporteras på 
krut vr·h . . " . 
laddnin.r;. ra1ls och lyftas med hydrohk eller angkraft; hkaledes använ-

des hydrolik för de nya stora bakladdningskanonernas ladd
mng. 

Skydrlstorn. Förutom kommandobrygga finnes skyddstorn på äfven 
opansrade fartyg; derifrån leelas både språkrör och telegrafer. 
På "Inflexible" t. ex. har chefen i skyddstornet till begag
nande, förutom telegrafer, 11 st. språkrör, som sitta bredvid 
hvarandra och lika många på mera än ett ställe i eller utom 
skyddstornet; hvarhelst chefen således tager plats kan han 
alltid meddela sina order. 

Ajft";pliin,r;. Sättet att fästa slädarne för fartygs aflöpning torde för-
tjena omnämnas, så,;om varande olikt hos oss brukligt. Det 
finnes ingen som helst surrning mellan fartyg och släda, inga. 
aflöpningståg, ingen vertikal förbultning genom slädan, hvil
ken är i flera stycken (fig. 7); dessa äro fästade vid hvarandra 
endast med löst knopade 3 tums tågsladdar och från dem ledas 
märrar upp till relingen. Deraf att ingen. vertikal förbultning 
finnes i slädan lyftes fartyget ganska högt vid inslagning af 
kilarne, som äro af ek och hafva 5 a 6 fots längd (fig. 8). 
Klyfblocken borttagas ett i sender, början sker vid stranden; 
de tvenne öfversta få ramla vid aflöpningen. Blocken äro nu
mererade uppifrån nedåt, och allteftersom de borttagas, hvilket 
är beroende af tidvattnets stigning, uppvisas en bricka för af
löpningschefen. Ingen belastning finnes å slädan. 

Vid större fartygs aflöpning, såsom "Camperdown" och 
"Severn", få slädens uppstående timmer stöd emot ett vinkel
j ern, som fastshufvas till fartygets botten och åter ett dylikt 
på samma sätt fästadt j<3rn 2 a 3 fot högre upp med ekfyll
ning indrifven dem emellan (fig. 9). 

På fartygets midt, der botten är nästan flat, hindras slä
dan i rörelse utåt deraf att det finnes i vinkel böjda jern
plåtar, hvars vertikala del är fastshufvad till slädan och hvars 
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horisontela del ligger an mot botten och tager stöd emot kan
ten af närmaste bottenplåt (:fig. 10). Sträfvor mellan slädarnes 
insidor hindra dem att vikas inåt. 

På mindre fartyg, såsom "Curlew", hafva aktra uppstå
ende timren stöd emot ett vinkeljern, som fastskrufvas i far
tygssidan, och de förliga likaledes mot ett jern, hvilket icke 
fästes i fartygsbotten; deremot begagnas då hängslen af j ern
plåt, hvars. ändar skrufvas till vinkeljernet och hvars bugt 
ligger an mot fartygets botten. 

När fartyget aflöpt, lossnar släden i flesta fall af sig sjelf 
och flyter upp vid sidan. Då hängslen användas, måste na
turligtvis dess ändar först losskrufvas. P å det att slinger
kölame ej må hindra släden vid dess borttagning, finnas till
fälliga afledare på deras insida. 

Alla mastkrimar, af ända till 147 fots höjd, å de nämnda Mastkrulla/ 

örlogsvarfven hafva ett bakben, som utgör såväl stag som stöd. 
Fördelen af detta bakben är den, att, då en tyngd skall lyftas 
från land eller sänkas på land, kranens bärkraft ökas, då der-
emot å kranar med kettingstag - såsom å vår härvarande -
bärkraften minskas eller risken ökas, ju längre in på land 
tyngden tages eller sättes. 

Inombords å engelska jernfartyg, isynnerhet å ställen hvar- A'rutfliry 

est man mest vistas, bestrykes all jernyta med ett klibbigt 
ämne samt beströs omedelbart derefter med grus af kork. 
Detta göres för att förekomma fukt vid temperaturförändrin-
gar, och lärer det till fullo motsvara ändamålet. 

V år egen flotta har under året blifvit ökad med korvetten 
"Freja", minbåten "Galdr", minkranpråmarne ,;}1. 4 och 5 samt 
för u:tläggning af multipelkablar "Lägg ut". Kanonbåten 
"Edda", som visserligen redan förra året ansågs klar, har lik
väl först i år blifvit fullt färdig. Dessutom har arbetet på 
pansarbåten "Svea" så långt fortskridit, att den snart torde 
kunna sättas i sjön. En kort beskrifning å det först- och 
sistnämnda af dessa fartyg kunde kanske vara af intresse. 
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"Freja" lemnade bädden å Kockums varf den 25 sistlidne 

Juli, efter en byggnadstid af cirka 2 år. Längden är 220,:; 

fot, bredden på bordläggningen 41 fot, djupgående akter 19,5 

och för 16,o fot, då det bestämda kolförrådet 8500 kft min

skats med 1300 kft. Deplacementet är 1998 tons. Stommen 

är, med unelantag af däcksbalkar, byggd af svenskt bessemer

jern eller mjukt stål och derpå är en yttre bordläggning af 

t eak, G tum tjock i 2:ne la.g, af hvilka det innersta är mE'rl 

galvaniserade jernskrufvar fästadt till plåten och det yttre la

get fästad t till det inre med metallbult. Inre lagets nåt täckas 

af yttre lagets plankor; aldra . ytterst är kopparförhydning. 

"Freja" har . 9 vattentäta skott; af h vilka ett räcker upp till 

batteridäck,. alla öfriga till trossdäck. P 'L'oviantutrymme för 

3 månader, vatten för 30 dagar till 250 mans besäittning. 

Bestyckningen blir 12 kanoner, cleraf åtta 12 cm. och två 

15 cm. uti täckt batteri samt å öfra däck på back och skans 

en 15 cm. i embrasure. Kanonerna i batteriet kunna svängas 

100n, backskanonen å däck 104'//' och skanskanonen d:o 124° 

i h:vardera embrasuren. 
Maskinen, bestäld af Bergsund:; verkstad, är under insätt

ning och skall enligt kontrakt utveckla en kraft af 1750 ind. 

hkr samt med 4550 rit. kolåtgång pr timme och GO rtt. ångtryck 

gifva en fart af 11'/~ knop. Propellern är tvåbladig med rör

liga blad, h vilka skola kunna vridas inifrån axelgången ; ingen 
brunn finnes. 

"Freja" blir tacklad som fregatt med jernma::;ter och jern

rigg. Af båtar får hon åugbarkass, slup, joll, gigg och 4 lå

ringsbåtar. Kostnad utan tackling och bestyckning c:a 725000 

kronor. 
Pansarbåten "Svea", som bygges å Lindholmen i Göte

borg, blir 255 fot lång, 50 fot bred och 16 fot djupgäende, 

flatbottnad utan köl, förstäfven ramformad, dock utan ram; 

deplacementet 2900 tons. Skrof, styrhus- och tornstommar 

byggas af svenskt bessemerjern eller mjukt stål ; däcksbalkar 

af engelsk "mild steel", stäfvar, propellerhylsor och roder-
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smide af svenskt väldt j ern. Antal vattentäta skott under 

pansardäck tvärskepps blir 12 hela och 6 bordvartsskott och 

långskepps 3 till 5, beroende på skottens olika utsträckning 
långskeppsvägen. 

Ett bepansradt citadell skyddar vitala delar ; dess fonn är 

en i tväraxeln tillplattad elips; pansarn clerå har olika tjock

lek; elen är 12 v.t . förut midskepps, 10 v.t. på siclo:rna och 8 v.t. 

midskepps akter. Öfver citadellet är 2 tum tjockt skyddsdäck, 

clerpå kommer ett fast päronformigt torn med 12 v.t. pansar 

på förkan t , 11 v.t. på sidorna och 10 v.t. på akterkant; uti 

det fasta tornet, som äfven omsluter styrhuset, finnes ett rör

ligt torn, bepansradt i likhet med det fasta, och häruti skall 
placeras två 25,4 cm. kanoner om 27 tons vigt och cirka 4000 
metertons effekt vid mynningen. 

Till bestyckningen hörer vidare fyra st. 15 cm. Armstr. 
.:1-1;83, två st. 38 mm. Nordenfelt lll j84 och fyra st. 25 mm. 

kulsprutor. Denna bei:ityckning är af Kongl. Maj:t fastställd. 
Vidare lärer tillkomma l:lex Whiteheacls minor. 

Besättningsstyrkan blir 150 man; proviant för 2 månader 

och vatten för 20 dagar. "Svea" får två propellermaskiner 

om tillsammans 3100 incl. hkr, och farten skall med en be

räknad kolåtgång af 2,uo rtt. pr timme och ind. hästkraft blifva 

14 knop. Kolförrådet 11000 kft, men vid 16 fots djupgående 
innehar fartyget endast 7500 kft. 

Pansarplåtarne äro af Creuzot's välkända tillverkning. Tack

lingen blir endast en signalmast. Om "Svea" icke snart leve

reras torde hon blifva dyrbar för leverantören, enär leverans

tiden tilländagick den l sistlidne September och böter för ti'
clen derifrån utgå med 200 kronor pr dag. 

Den tillökning i materiel, som vår flotta 1 ar erhållit, är 

visserligen liten, om man jemför den med hvad England ökat 

sin, men hvar och en af oss, som hyser intresse för värnandet 

af vårt land, bör känna sig tillfredsstälcl om årliga tillöknin
gen hädanefter ej blir mindre. 
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Försök till historisk öfverblick 
at' st.dderna om Sveriges l'jöförsvar, deras uppkomst och ut

veclding under innevarande århutHlmde jemte 
<leraf t'öranled<la betraktelser. 

(Forts. fr. s. 293.) 

Uti or<Yanisationen af de stammen tillhörande civila sta-
"' terna har komitEm ej föreslagit annan förändring än indrag-

ning af varfschefernas sekreterare och i t>ammanhang dermed 
tillökning af en kanslist vid den ena stationen - hvarigenom 
en besparing af S,OCO kr. åstadkoms - samt inräkning af sjö
krigsskolans lärare bland den från kleresistaten skiljda lärare
staten. Vi tro emellertid, att åtskilliga tidsenliga förbättrin
gar i organisationen af flo ttans civilpersonal borde kunnat 
ifrågasättas, utan sådana "vidlyftiga förarbeten och på sak
kunskap grundade detaljundersökningar" som afhållit komite
rade från att inlåta sig på "förenklingar i arbetssättet" vid 
stationerna. 

Till en början torde rangförhållandena inom de olika sta-
terna t åla vid någon jemkning. Att t. ex. en underingeniör 
vid befordran till extra ingeniör skall i ett språng öfvergå 
från underlöjtnants till kaptens värdighet eller en medicine
kandidat .med löjtnants rang skall, derföre att han kommen
deras såsom uppbördsläkare på en kanonbåt , erhålla kaptens 
värdighet, under det att en, kanske äldre läkare, kommenderad 
såsom biträdande l)å en korvett, som kan tillhöra samma 
eskader, · får bibehålla sin löjtnantsrang, allt detta synes n og 
oegentligt i och för sig, men då dertill ofta inträffa~, att. i 
gemensam tjenstgöring med sådana personer befinna s1g lö,] t
nanter som äro betydligt äldre såväl till åren som i tjensten, 
blir detta missförhållande en obehörig förnärmelse mot den 
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aktiva officerskåren, hvilken man i andra mariner, just till 
följd af att militär befälsrätt uteslutande tillkommer den, plä~ 
gar ge rang, i förhållande till tjenstetid, snarare framför än 
efter andra kårer och stater. Det torde ej vara obekant för 
flottans sjögående officerare, att det ej så sällan inträffar -
och h var till elen slentrianmessiga tolkning af armens, till efter-, 
rättelse i tillämpliga delar anbefalda, honörsbestämmelser som, 
Gud vet huru, fått insteg, kanske ej så litet bidragit - att 
unge män, som första gången bära uniform och på grund af 
reglementet, om hvars anda och bok::;taf de i öfrigt äga lika 
ringa kännedom, anlägga tre galoner rund ärmarne, tro sig 
vara förmän för löjtnanter, äfven om dessa genom tjenste
förhållanden få sig befälsrätt pålagd. Man får ej taga sådana 
saker från den skämtsamma eller nonchalanta sidan, om än 
frestelsen att så göra mången gång kan vara stark och man 
kan ej heller blunda för, att senare ticlers ändringar af regle
mente och disciplinstadga gått i en riktning, som ej är egnacl 
att höja andan bland militären och befordra tjenstens jemna 
och allvarliga gång. 

Vidare torde det med skäl gifva anledning till undran, 
att civilstatens ordinarie tjenstemän, hvilka dock äro i ständig 
tjenst och nära förenade med vapnet, ej anfles böra stiga högre 
än till kaptens värdighet. Af flottans rulla finner man att l:a 
gradens tjenstemän, med kaptens rang, räkna från 70 till 36 
lefnaclsår och från 41 till 8 tjensteår, 2:a gradens från 75 till 
41 lefuadsår och från 43 till 11 tjensteår samt 3:e och 4:e gra
dernas från 67 t ill 30 lefnadsår och från 44 t ill l tjensteår. 

Om man ock icke har mod att bryta med v~ra byråkra
tiska förelomar och stöta tjenstemannafåfängan för hufvuclet 
genom att befria de civila staterna från allt hvacl rang och 
gradbeteckning heter (dock icke uniform) - och dessa äro ju 
ej nödvändiga annat än inom militära kårer i och för befäls~ 
rättens utöfvande . - så vore det väl icke så orimligt att vid 
bestämmande af civila tjenstemäns rang taga någon hänsyn till 
deras tjensteår. 
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Af vida större praktisk betydelse för tjensten vore det 
utan tvifvel, om fullmakter ej utfärdades på vissa befattningar 

utan blott på bestämda lönegrader inom staten, och på viss 
rang, om så anses alldeles oundvikligt, samt om de civila be
fattningarna tillsattes medelst förordnande på viss tid ellflr 
tillsvidare, i öfverensstämmelse med hvad som eger rum med 
militära befattningar. Då K. lVI:t har i sin makt att från sin 
innehafvande befattning med ett penndrag flytta en stations
befälhafvare, en varfschef m. fl ., ifall så pröfvas nyttigt för 
vapnet, så borde väl K. lVI:t förbehålla sig samma dispositions
rätt öfver exempelvis dessa chefers sekreterare, ifall de be
finnas olämplige för de tjenster de bekläda och detta så myc
ket heldre, som ej ens uppnådd pensionsålder utgör tillräcklig 
anledning till att skilja en tjensteman från en befattning som 
han ej har kraft eller förmåga att väl sköta. 

Samma skäl som föranledt komiterade att föreslå sjökrigs
skolans lärares placering på flottans lärare::;tat borde kunna 
gälla för genomförandet af en liknande åtgärd, nämligen att på 
flottans civilstat upptaga marinförvaltningens civile tjenstemän 
och måhända äfven från K. lVI:ts kansli dit öfverförl1 de fasta 
tjenstemännen i sjöförsvarsdepartementets kansli ; elylika åt
gärder synas oss egnade att främja en väl behöflig "gemen
samhetskänsla" bland de civile tjenstemän som tillhöra sjö

försvaret. 
I fråga om flottam; förläggning hafva komiteracle på, som 

det vill synas, ganska goda grunder förordat bibehållarrdet af 
både Stockholms och Carlskrona stationer men med inskränk
ning af varfvet i Stockholm till blott reparationsverkstäder 
ehuru erfarenheten torde gifva vid handen, att nytillverkning 
af materiel för saväl det fasta som det rörliga minvapnet kan 
med stor fördel der bedrifvas. Förslaget torde dock kunna 
räkna på understöd från de privata varfven, om ock icke från 
flottan. En åtgärd som synes hafva varit värd att komma 
under komitens pröfning, helst som den ej saknar betydelse 
ur sparsamhetssynpunkt, är den, äfven i denna uppsats före-
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slagna, koncentreringen af flottans undervi~mingsverk vid en 
af dess stationer, Carlskrona, och förläggningen dit af under
officerare och den värfvade stammen; denna fråga hafva vi 
dock ingenstädes i komitebetänkandet sett alls berörd. 

Den som intresserar sig för flottans öfverstyrelses ut- eller, 
kanske, inveckling under detta århundrade skall uti sjöförsvars
komitens betänkande finna en ganska god nyckel. Af denna 
framställning synes framgå, att förvaltningen af sjöärendena -
som under de 14 år som föregingo departementalstyreisens 
införande, clå elen egentliga öfverstyrelsen utöfvacles af stor
amiralsembetet, åtnöjcle sig med den blygsamma rolen af en 
ekonomisk afdelning af nämnda embete, år 1841 fick sig öfver
låten den stora makt och den af departementschefen oberoende 
ställning, ej blott i rent ekonomiska utan äfven i tekniska och 
militära mål hvilka, om vi ej irra oss, lagt grund till elen miss
belåtenhet med det vördnadsvärda rikskollegiet, som länge 
rådt inom vapnet, och föranledt de många försök att inskränka 
dess myndighet och skapa en mera lifaktig och energisk öfver
styrelse, hvilka utgått än från regeringen, än från riksdagen, 
än från för ändamålet tillsatta komiteer, såsom åren 1857, 1862, 
1866, 1872 och 187 4 - 01nsicler år 1881, lik en annan förlorad 
son, efter 40 års irrfärder, återkom till föräldrahemmet, 1841 
års instruktion. lVIecl en viss tillfredsställelse öfyer den kolle
giala formens nu vunna seger öfver byråformen, förklara komi
terade, att "försöket att upprätta en byråorganisation måste 
öfvergifvas", och att det är "naturligt att det förslag i ämnet, 
komiten ansett sig böra uppgöra, skall hafva ganska litet att 
taga ifrån eller lägga till den afslutning organisationen af sjö
vapnets ekonomiskt-tekniska öfverstyrelse - - - - elen 8 
D ecember förlidet år erhållit." Utgående från elen kollegiala 
formens erkända företräde för ekonomiska ärendens behand
ling, söker komiten göra troligt, "att de militäriskt-tekniska 
frågorna icke utan väsentlig olägenhet låta sig fristående och 
skiljda från sagda öfverstyrelse (den ekonomiska) handlägga," 
hvarefter drages konklusionen, att elen ekonomiska öfversty-
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relsen måste vara en ekonomisk-teknisk-militärisk kollegial 
öfverstyrelse. 

Skada blott att komiterade ej gittat ådagalägga: att ett 
sådant oupplösligt band förefinnes emellan det ekonomiska och 
det militäriskt-tekniska. Ingen är väl okunnig om, att till 
förslag om nyanskaffning eller förändring af fartyg, vapen 
eller annan materiel också hörft k ostnadsberäkningar, liksom 
till öfnings- och undervisningspla,ner, om än, beträffande de 
senare, beri:ikningarne tillåta några j emkningar, men icke upp
göras väl dessa beräkningar in pleno och nog vore väl K. M:t 
lika tillfreclsstäld, om de granskades in01n en eller flere byråer 
~om inom ett kollegium; den juridiska behandlingen och elen 
formella afslutningen kunde ju alltid anförtros åt en expert, 
vare sig inom eller utom departementets kansli. 

Det är ingen lätt sak att fatta vigten af komitemdes 
många argumenter för bibehållftnde af förvaltningens oförmin
skade maktställning, gentemot departementschefen och emot 
byråorganisationen. Sålunda t . ex. synes det oss alls icke gif
vet att, om "det med våra konstitutionella former icke kunde 
finnas förenligt att åt departementschefen uppdraga den kon
troll öfver hushållningen samt elen rätt att öfvervaka tillämp
ningen af gifna föreskrifter , som ålåg e förvaltningen", en 
"mellanhand mellan den högsta beslutande myndigheten och 
de verkställande organerna alltså icke kunde undvaras." Ty 
i egenskap af ekonomisk myndighet kunde väl en civil för
valtning, utan beslutande rätt i t ekniska och militära ärenden, 
lika fullt kontrollera hushållningen, vaka öfver tilläm1Jni:ngen 
af högsta myndighetens ekonomiska föreskrifter samt till
handagå departementschefen och byråarne med alla erforder
liga uppgifter rörande anslagstitlarnes ställning o. s. v. Och 
beträffande departementschefens rätt att öfvervaka t illämpnin
gen af gifna föreskrifter , förstå vi sannerligen icke, huru elen 
kan ifrågasättas, så länge kongl. brefvet elen l April 1845, 
hvilket förklarade chefsbefattningen vid flottan tillkomma che
fen för sjöförsvarsdepartementet, ännu äger laga kraft. Att 
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utöfva denna rätt torde, särdeles i hvacl rörer t ekniska och 
militänt frågor , gå lättare för sig förmedelst underlydande by
råar som mellanhänder än genom en alla ärenden omfattande, 
"kollektiv sjelfständig myndighet." 

Lika obegripligt låter motivet, att en byråorganisation 
"följdriktigast borde leda till delning af a uslagen", att den 
skulle "medföra svårigheter vid handläggning af d~n ekono
miska anparten af de byråerna öfverlemnade ärenden" samt 
"äfven i öfrigt - - framkalla oegentligheter." Om "delning 
af anslagen" är något i och för sig ond t , huru kommer det 
sig då, att sådan delning 1m ifrågakommer och drifves till den 
ytterliga grad, h varom hvarje års "Stctter" med sina många 
titelnummer nogsamt vittna? Vi tro, att den delning af an
slagen i ett fåtal hufvudposter som, på grund af anmälda be
hof och beviljade medel, måste ske i öfverstyrelsen mycket 
väl kunde verkställas i sjöförsvarsdepartementet med tillhjelp 
af underlydande byråchefer, men att den minutiösa sönder
delningen i småtitlar lämpligast borde öfverlåtas åt stations
myndigheterna, hvilkas åtgärder härutinnan, liksom i andra 
fall, naturligtvis skulle kontrolleras i öfverstyrelsen. Det hade 
varit af int resse att få litet närmare reda på de der af komitt'm 
fruktade "svårigheterna" och "oegentligheterna." Att de nu 
existera och att de existerat uneler alla de många former under 
hvilka flottans styrelse förekommit, det veta vi. Kanhända 
skulle de snarare minskas än ökas, i den mån man befriade 
den "kollektiva" myndigheten från befattning med hv~rjehanda 
detaljfrågor, till hvilkas handläggande underordnade myndig
heter oftast äro i besittning af större kompetens. 

Vi tilltro oss visserligen icke att kunna uppgöra ett full
ständigt förslag till organisation af flottans styrelse, men vi 
föreställa oss, att en hvar som med eftertanke studerar vår 
flottas inre historia kan derigenom erhålla god vägledning för 
omdömet beträffande den rigtning i hvilken organisationsför
ändringar böra gå och icke gå. Vill man modellera öfver
styrelsen efter det forna amiralitets-kollegiet, må man ock 
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ihågkomma, att detta var ett verkligt amiralitet - och så be
nämdes det ju ock tidtals - med en pneses som hade säte i 
regeringen och der förde vapnets talan, men ej en af chefen 
för flottan oberoende mellanhand. Å andra sidan lärer oss vår 
historia, att sjövapnet, vid de tider då det gått raskast framåt, 
stått under ledning af män, hvilka på egna skuldror burit 
ansvaret för styrelsen men också Yarit beklädda med makt 
och myndighet som ej stäckts af några tillbakahållande mellan
händer. 

Hvad som egentligen föranledde upphäfvandet af amiral
generalsembetet i början af lS:de seklet var ej föreningen af 
den militära och den tekniska styrelsen i en hand, utan att 
denna hand äfven belastades med kontrollen och redogörelsen. 
Såväl vår egen som andra civiliserade staters förvaltnings
historia synes lemna stöd för den satsen, att inom en institu
tion, synnerligast en milit.ärisk, inga andra myndigheter böra 
beklädas med makt att utöfva styrelse än sådana som stå i 
subordinationsförhållaride till institutionens ansvarige chef. I 
ett sådant förhållande till departementschefen står dock icke 
marinförvaltningen, såsom myndighet betraktad. 

SjöförsvarskomitEm tyckes emellertid anse stor makt ligga 
deruppå, att denna kontrollerande och redogörande myndighet 
jemväl, trots dess kollegiala organisation, göres till en mäktig 
mellanhand i utöfvandet af såväl den militäriska som den tek
niska styrelsen. 

Då mellanhänder obestridligen äro nödväneliga i en ad
ministration, men det å andra sidan är konstateradt, att de 
kunna fördröja, förlama och försvåra verkställighetsåtgärder 
till betydande men för tjensten, så torde det vara af vigt att 
pröfva, under h vilka omständigheter maktfördelning inom en 
administration är befogad och huru långt elen bör drifvas för 
att vara till nytta. Vi föreställa oss, att fördelning af styrelse
makten betingas, ej så mycket af fara för maktmissbruk -
ty mot sådana finnas bättre korrektiv, nämligen sträng kon
troll och alvarlig näpst för begångna tjensteförseelser - som 
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icke snarare utaf nödvändighet att så fördela arbete och an
svar, att i en hand ej lägges större börda än elen förmår bära. 
Men alla militära och tekniska mella.nhäncler, som ej äro ;tb
solut nödväneliga för initiativ och utredning af ärendena eller 
för beslutens befordrande till verkställighet, måste vara öfver
:flöcliga, om ej rent af skadliga. H vad nu marinförvaltningen 
beträffar, torde det vara temligen allmänt kändt och erkändt, 
att ganska få initiativ utgå ifrån och ännu färre frågor bere
das i plena, utan att det egentliga arbetet utföres inom afdel
ningarna samt att de befallningar som derifrån utfärdas skulle 
med ej ringa besparing af både tid och arbete kunna expe
dieras dels ifrån stationerna och dels ifrån sjöförsvarsdeparte 
mentet, så framt inom detta funnes tillräckliga arbetskrafter, 
fördelade på militäriska och tekniska byråar under en, vid sjö
ministerns sida stående och med hans ideer förtrogen stabs
chef. 

En kollegial, direkte under K. M:t subordinerande, myn
dighet må vara ändamålsenlig i och för kontrollen och redo
görelsen, der skyndsam behandling ej är så maktpåliggande 
och der göromålen kunna fortgå, eft.er traditionella former och 
vedertagen ordning, i all sköns lugn och ostörda af tillstötande 
yttre tilldragelser, men äfven inom de civila embetsverken 
tyckes tron på elen kollegiala formen börja rubbas, eftersom 
generaldirektörer med större befogenhet och ansvar än kollegii
presidenterna tid efter annan tillsättas; huru mycket olämp
ligare bör icke då ett månghöfdadt kollegium vara såsom mel
lanlänk i flottans militäriska och tekniska styrelse! Den ro l 
af pröfningskomite som marinförvaltningen in pleno spelar, 
när flottans militära behof pröfvas och stationsmyndigheternas 
förslag nagelfaras af både sakkunnige och för fackfrågor främ
mande -personer, synes ej innebära elen bästa garanti för god 
hushållning, om än åtskilliga afdrag blifva de vanliga följderna 
af granskningen. N og blifva de äskade anslagen underkastade 
både kritik och afprutning, innan medlen släppas ur stats
kassan, derför behöfver flottans styrelse ej oroa sig, så länge 
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"sparsamhet" utgör riksdagsmajoritetens stående lösen. Skedde 
nyssnämda, granskning iuom fackbyråar i sjöförsvarsdeparte
me;ptet, så skulle helt säkert departementschefen derigenom 
erhålla bästa hjelpen för att rätt bedöma, hvilka åtgärder och 
medel verkligen tarfvas för sjövapnets vidmakthållande och 
förkofran. 

Sjöförsvarskomiterades uppfattning om de militäriska och 
tekniska elementens nära samband med det ekonomiska, hvil
ken utgjorde det andra motivet till att förläna marinförvalt
ningen en sådan vidsträckt makt och befogenhet, är så till 
vida förklarlig, som den ej salmar traditionelt stöd i flottans 
förvaltningshistoria. Ty uti den ekonomiska öfverstyrelsen har 
förr jemväl inbegripits förvaltning och vård af materielen och 
med den militära öfverstyrelsen har man egentligen förstått 
befäl öfver personalen. Denna gränsskillnad var kanske ej så 
onaturlig på en tid då sjömanskap var, om ej den enda, likväl 
den väsentligaste egenskapen som kännetecknade en god ör
logsmatros, då tekniska kunskaper ombord på ett krigsfartyg 
blott representerades af handtverkare, timmermannen och sme
den, men i helt ringa grad voro behöfliga för dem som hade 
att handtera materielen. Sålänge ingeniörsvetenskapen endast 
togs i anspråk för sjelfva fartygsbyggnaden och sjöofficerare 
konstruerade kanoner och lavetter samt andra vapen, behöfde 
beröringen mellan de militära och de tekniska fackmännen 
ej vara särdeles intim, åtminstone ej så intim, att deras verk
samhet · i land behöfde leda::; af en gemensam chef, helst som 
några sjömilitära stabsgöromål knappast existerade inom sty
relsen. 

Dessa förhållanden hafva emellertid, alltifrån ångmaski
nernas införande på krigsfartyg och sedan ingeniörvetenskapen 
allt mer måste anlitas för skapande af all slags sjökrigsmate
riel, både om bord och i land undergått väsentliga · förändrin
gar. Ej nog med att fordringarue betydligt stegrats på mili
tärpersonalens kännedom om materielen och att örlogsmannen 
för att rätt förstå dess handterande ej får sakna tekniska in-
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sigter; ·de tekniska yrkesmännen kunna ej längre undvaras 
ombord för materielens skötsel och vård utan ingå numera i 
ett ej ringa antal i ett; krigsfartygs besättning såsom oumbär
liga biträden åt; militärbefälet. Uti styrelsen i land måste 
konstruktören och ingeniören innehafva en analog ställning. 

Att mariningeniören för att kunna konstruera ändamåls
enliga fartyg, kanoner, lavetter, minor och öfriga tillbehör till 
ett krigsfartyg måste ega kännedom om de sjömilitära grun
derna för materielens användande och om viikoren för dess 
handterande och vård, är påtagligt och ligger i sjelfva benäm
ningen. Men denna känn edom erhålles ej blott genom teore
tiska studier och vinnes ej utan ständig samverkan med de 
militära y rkesmännen. sjökrigsvetenskapen har, för att kunna 
gå framåt, nödgats i vidsträckt grad lemna insteg åt ingeniör
vetenskapen, men kan likväl ej åt denna afstå ledningen, så
framt ett stadigt framåtskridande mot målet, som är af mili
tärisk natur, skall kunna äga rum. 

lusigten af dessa ändrade förhållanden var det utan tvif
vel som föranledde den halfmesyr som 1871 föreslogs - en 
militärisk-teknisk byrå under departementschefen. En dylik 
institution måste.förr eller senare förqväfvas af "förvaltningen," 
sålänge denna stod på sina gamla fötter. Sjöförsvarskomiten 
har ej heller förbisett det ofvan framhållna innerliga samban
det mellan de militära och de tekniska ärendena, ity att de 
gjort marinförvaltningen till en militärisk-teknisk myndighet 
på samma gång som en ekonomisk Men komiterade hafva 
genom en konstlad klyfta sökt åtskilja det rent miiitära i 
kommandoexpeditionen och i flottans stab från hvad som kan
ske skulle kallas det tekniskt militära i marinförvaltningen 
och dervid fäst så ringa afgeende vid det förra, att de ej . alls 
befattat sig med något förslag till organisation af flottans stab. 
Dessa båda element äro likväl så närbeslägtade, att de ej 
borde representeras utaf af hvaranc1ra oberoende myndigheter, 
hvilket ju ock erkändes såväl af löneregleringskomiten 1876 
som af K. M:t 1877. Skall en kraftfull öfverstyrelse komma 
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till stånd, så är det vår mening, att de militära elementen 

måste förenas och ställas närmare departementschefen samt 

att den onaturliga klyftan måste· fyllas genom att i föreningen 

upptaga det tekniska, lossgjordt från den s. k ekonomiska 

öfverstyrelsen. 

Så länge det tillkom "förvaltningen" att taga initiativ 

till anskaffningen af sjökrigsmaterielen och innan ordet "tek

nisk" ännu vunnit burskap, var kanske denna gren af öfver

styrelsen rigtigt betecknad genom benämningen "ekononu:slc". 

Tillsammans med epitetet "teknisk" torde nu benämningen 

vara något oegentlig. Ty den ekonomiska öfverstyrelsen om

fattar ju en militärisk-teknisk hufvudbestånclsdel, den egentliga 

hushållningen eller förvaltningen ~ uppgörandet af förslag, 

kostnadsförslag och kontrakt, beräknande!; af till olika ändamål 

erforderliga och disponerandet af dertill anslagna medel ~ 

hvilket allt ombesörjes af tekniska och militära fackmän, men 

ej af civile tjenstemän, hvilkas biträde härutinnan blott tages 

i anspråk för ärendenas formella behandling, och derjemte en 

ej mindre vigtig civil del, bokföringen, redogörelsen och kon

trollen ~ som nästan uteslutande hvilar på elen civila perso

nalen. Marinförvaltningen torde således ej böra benämnas en 

öfverstyrelse "i tekniskt och ekonomiskt hänseende" såsom 
' 

det heter · i dess nu gällande instruktion, utan rättare en öfver-

styrelse i militäriskt-tekniskt och civilt hänseende. Det skulle då 

måhända klarare framstå för en hvar att, af de trenne fakto

rerna den civila är den som minst behöfver hopkopplas med 

de öfrige, att, ifall den militäriska och tekniska öfverstyrelsen 

organiserades på byråar, "den ekonomiska anparten" af de 

dem tillhörande ärenden utan svårigheter skulle kunna hand

läggas af i dessa byråar tjenstgörande fackmän, utan hjelp af 

någon civil tjensteman med befogenhet att i besluten deltaga, 

äfvensom att den civila öfverstyrelsen borde utgöra ett fri

stående embetsverk med egen, ansvarig civil chef, hvilken 

tillika utöfvade chefskap för flottans civilpersonal, som nu är 

i saknad af en gemensam chef. 
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Att den nyss antydda gränsen mellan göromålen ej varit 

förbisedd af dem som skrifvit instruktion för marinförvaltnin

gen, synes framgå deraf att verkets militäriskt-tekniska ären

den blifvit sammanförda i en paragraf (§ 4) och dess civila 

i en annan (§ 5), men märkligt nog är ej begränsningen af 

de olika ledamöternas verksamhet och befogenhet att i beslu

ten deltaga dragen i öfverensstämmelse härmed, ty cheferna 

för intendent- och civilafdelningarna äga afgöranderätt i alla 

militära mål men cheferna för de öfrige blott i ärenden som 

tillhöra deras respektive afdelningar. Om vi såsom ett exem

pel anföra att i en fråga om konstruktion af lavettage för 

:flottans fartyg äger chefen för civilafdelningen besluta, in 

pleno, men ej chefen för artilleriafdelningen, sa torde reflexio

nerna bland fackmännen göra sig sjelfva. 

Denna instruktion jemte afskaffande af chefen för :flottans 

militärpersonal torde få anses utgöra resultatet af sjöförsvars

komitens uppfattning och förslag rörande organisation af flot

tans öfverstyrelse. Huru många inom vapnet anse väl att 

problemet härigenom erhållit sin tillfredsställande lösning? 

Att vi för vår ringa del ej tillhöra deras antal bör, efter de 

åsigter vi i det föregående uttalat vara tydligt nog, och vi 

äro förvissade om att ej vara de enda som på det högsta be

klaga, att koutiterade ej gjort något allvarligare försök att 

ordna öfverstyrelsen på solidare och tidsenligare grunder än 

1841 års instruktion för förvaltningen af sjöärendena. 

Oaktadt det omfattande och i många afseenelen förtjenst

fulla arbete, den skicklighet och den makt öfver formen, hvar

om sjöförsvarskornitens betänkande bär vittne, kan man näppe

ligen frigöra sig ifrån den nedslående tanken, att förslag till 

ordnandet och höjandet af vårt sjöförsvar, som hvila på så 

för ändamålet främmande grunder som allmän värnepligt, flot

tans underordnande med hänsyn till arrnEm samt, framförallt, 

afprutning och stubbning på alla håll och kanter, på det att 

sjöförsvarsbudgeten ej måtte öfverskrida den summa som hit

tills visat sig otillräcklig till att hjelpa sjövapnet ur dess för-
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fall, måste vara dödfödda eller egnade att förorsaka missmod 
och lönlöst arbete utan motsvarande frukter. flåledes ännu 
ett sisyfusarbete att inregistrera bland de många föregående, 
hvilka vi haft att i denna öfverblick referera. 

Att sjöförsvarskomitens betänkande framkallade talrika 
anmärkningar och digra utlåtanden från de flottans myndig
heter hvilka deröfver hade att yttra sig, samt derefter en k. 
proposition år 1883, h vilken af riksdagen förkastades, är säker
ligen ej obekant för Tidskriftens läsare. Fastän frågan om 
sjöförsvarets ordnande beklagligtvis befinner sig lika långt 
ifrån sin lösning och fastän utsigterna om lyckligare tramtid 
för vårt sjövapen synes föga ljusare än tillförne, så anse vi 
oss således både kunna och böra här afsluta vår granskande 
öfversigt. Det skede hvaruti sjöförsvarsfrågan för närvarande 
befinner sig behöfver ej af oss vidare karakteriseras, då hvar 
och en som intresserar sig för ämnet ifall han e1· redan stad-' . 
gat sin öfvertygelse, uti lätt tillgänglige handlingar vinner 
alla erforderliga materialier för att bilda en egen opinion. 

Det återstår oss blott en kort slutbetraktelse, att söka 
svar på ett par frågor, hvilka, vid tanken tillbaka på den 
långvariga och synbarligen resultatlösa strid om vårt sjöför
svars· vara eller icke vara, som vi vågat försöket att teckna, 
sjelfmant torde framställa sig, nämligen: Har denna strid 
verkligen varit gagnlös, och om så är, h vems är skulden? 

Vi tro, i mots;ats till den uppfattningen att skarpa me
ningsbrytningar blott alstras af bitter tvedräo·t att en strid b' , 
uti hvilken så mycken mångsidig tankeverksamhet, så mycken 
manlig kraft och fasthet utvecklats, i hvilken sii mycken tid 
och oegennyttigt arbete, villigt oftl'ats för fosterlandet och 
vapnet, måste efterlemna ett frö ur hvilket ett bättre tillstånd 

' en ljusare framtid kunna spira upp, men vi tro ock, att detta 
frö aldrig skall komma att bära frukt, förrän vi lärt tillgodo
göra oss den erfarenhet som finnes att hemta från ·striden. 
stridsfältet ligger, lik en väl bearbetad vingård, väntande 
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blott på tjenlig väderlek och skicklige, arbetsamme vingards
män, för att gifva god och riklig skörd. 

I detta tillstånd af träde har yår marin länge befunnit 
sig, och i detta tillstånd hålles den ännu af tvenne motsatta 
opinionsyttringar, som tyvärr fått makt med en stor del af 
svenska nationen, å ena sidan en nihilistisk dådlöshet som 
föga bekymrar sig om landets försvarsverk och med likgiltig
het skulle betrakta dess fullständiga förfall, å andra sidan en 
optimistisk sorglöshet, som låter sig dåras af den oäkta för
gyllning, som af välvilja, okunnighet eller beräkning lägges på 
våra sjömilitära förhållanden, och söker inbilla både sig sjelf 
och andra, att allt är välbestäldt ~ed vår flotta. Sanningen 
har ej lätt att genom denna väfnad af falska föreställningar 
bana sig väg till nationens ära och hjerta. Yrkesmännens pligt 
är att upplysa nationen om det farliga läge hvaruti sjövapnet 
befinner sig, om de sannolika följderna af detta läge och om 
de medel som måste användas för att förebygga de olyckor 
som en nära framtid kanske bär i sitt sköte. De måste högt 
och öppet erkänna, att hvarken vår marins materiel eller dess 
personal eller dess organisation befinner sig i sådant skick, att 
de våga hoppas på ett framgångsrikt försvar mot snart sagt 
hvilken mo.dern krigsflotta som kan tänkas uppträda på våra 
kuster i fiendtlig afsigt. De måste ständigt framhålla att, om 
vi år efter år uppskjuta att komplettera bristerna i vår sjö
krigsmateriel, så minskas med hvarje år som går möjligheten 
att erhålla tillräckligt antal fartyg och vapen, att, om vi län
gre underlåta att vidtaga kraftiga mått och steg till att för
skaffa oss dugliga örlogsmän och blott lefva på våra stolta 
minnen och traditioner, så skola vi en dag nödgas bekänna 
att vår sjöofficerskår ej längre förtjenar det anseende för skick
lighet som förr kommit elen till del, utan står i både teore
tisk och praktisk tjensteduglighet ej obetydligt lägre än de 
flesta civiliserade nationers och att vårt land, hvars sjömän 
allmänt räknas bland de yppersta på jorden, lider nästan total 
brist på dugliga örlogsmatroser; att,-om vår flottas wganisa~ 
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tion och instruktioner tillåtas snedvridas utaf politiska hug

skott, egennyttiga partiintressen och oansvarige förmyndares 

nycker och omogna reformlystnad, i stället för att byggas på 

solida och sunda militära grunder, så skall hela organisationen 

förr eller senare ohjelpligen råka i olag och kanske upphöra 

att arbeta i en stund då landets väl eller ve beror p;1 dess 

fasthet och verksamhet. De måste energiskt protestera dels 

emot den villfarelsen att Sverige ej utan oerhörda ansträng

ninaar förmår underhålla en flotta i stånd att värna dess kuster, 
b 

dels emot det okloka sparsamhetssystem som ej tager hänsyn 

till sjöförsvarets verkliga, af sakkunnige personer beräknade, 

behof, utan går ut ifrån elen principen, att hvarje afslag eller 

afprutning af äskade anslag utgör en reel vinst för landet. 

De måste slutligen upplysa nationen om huru sjövapnet nu

mera omhuldas inotn de flesta europeiska sjöstater, hvilken lif

aktiO' och ordnad verks~mhet som utvecklas på alla områden 
b 

för att i elen mån materielen växer, dertill skapa passande in-

stitutioner och effektiv bemanning, huru ett sådant harmoniskt 

och planmessigt utförclt arbete fostrar verksamhetsbegär, sjelf

känsla och esprit de corps hos yrkesmännen samt ingifva lugn 

tillfärsigt hos elen bättre delen af nationen som lärt sätta fo

sterlandets s.ielfstänclighet högre än egna intressen. 

Oberörd af detta sunda och naturliga framåtskridande 

inom andra mariner, befinner sig vår marin, hors cle concours, 

uti ett oföränderligt status quo. H vems är skulclen härtill? 

P å elen frågan lära svaren blifva ganska olika. Vapnets män 

skola sannolikt tillskrifva vår flottas vanmakt dels bristande 

kraft förmåO'a och allvar hos de styrande, dels likgiltighet 
' b 

hos representationen ; de styrande skola antagligen kasta skul-

den på riksdagens omedgörlighet samt på oenighet, brist på 

intresse, på duglighet och på god militäranda hos yrkesmän

nen, men folkombuden skola säkert ej underlåta att lyfta an

svaret från egna skuldror och lägga det på regeringens och 

sjömilitärens. Vi föreställa oss dock, att våra efterkommande, 

om de göra sig mödan att ransaka skrifterna, ej skola alldeles 
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frikänna någondera af de trenne parterna, men dock låta tynO'~ 

sta bördan drabba en fj ercle part - nationen i dess helhet.
0 

Den dag då elen gammalsvenska nationalanda, hvilken 

skapade vår historiska storhet och skänkte Sverige dess anse

ende bland , Europas follc, h vilken innebär en säkrare borg~n 

för den lilla fattiga svenska nationens sjelfstänclighet än non

interventionspolitikens' trångbröstade teorier och alla freds

ligors sjukliga sträfvanclen, men som uneler halftannat sekel 

mer och mer förslappats genom makt- och ränklystne ledares 

exempel och inflytande samt genom osunda politiska och so

c~ala irrläror, hvilka fostr.at oförnöjsamhet, egennytta och njut

nmgslystnacl, försvagat arbetskraften och undergräft pligt

känslan, fos~erlandskärleken och offervilligheten, elen dag då 

~e~na, om s1tt oberoende ömtåliga och om fäderneslandets po

litiska bestämmelse medvetna, stolta anda återväckes till lif 

och energisk verksamhet, skall Sveriges folk nog veta sörja 

för, att statens öden leeles med kraft och vishet af landets 

ypperste män, att inom representationen besluten dikteras af 

intresse för allmänt väl och för alla medborgares rättvisa an

språk samt att lagstiftning och förvaltning samverka till .att 

~armoniskt :ltveckla landets alla resurser och till att lyfta det 

t1ll ekonomiskt oberoende. Då den dagen kommer skola ej 

medel fattas till vidmakthållande af landets försvarsverk och 

i~gen meningsstrid kunna hindra, att arme och flotta så orga

mseras, att hvardera vapnet på sin post förmår bevara Sveri

ges urgamla sjelfständighet och ära. 

Olof E. G. Norrbohm.*) 

':') Att i denna artikelserie l :a personen pluralis anv'indts h;irleder si" 
d . ' ' b 

eraf, att författaren var medarbetare i Tidskriftens redaktion vid den tid då 

de fi>r~ta artiklarue trycktes och att fUrfattaren ansett sig nödgad att seder

mera lnbehålla denna form, ehuru oegentlig för ett sigueradt arbete. 

O. E. G. N. 
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W. Szigyarlos och H. Florian's metod att utan 
pejling bestämma kompassens deviation. 

Om försök utförda med denna metod hvilken vi uti tid

skriftens 5:te häfte fullständigt beskrifvi t, h ar föreståndaren för 

nautisk-meteorologiska byrån i Stockholm meddelat följ ande 

utdrag ur "Mittheilungen ans dem Gebiete des Seewesens": 

"Metoden i fråga försöktes första gången elen 9 F ebruari 

detta år med styrkompassen på kej serliga österrikisk a yachten 

"Miramar " vid en vindsty rka af 3- -4 och då det vunna resul

tatet öfverst eg all förväntan . 
Sorgfälliga undersökningar hafv'a sedermera utförts på 

samtliga l)ansarfartygen, tillhörande sommareskac~ ern och på 

flere t räfartyg af olika typer , hvarvid fullkomligt tillfreds

ställande resultat vunnits, hvarjemte genom samtidigt utförda 

azimutobservationer på solen ådagalades att deviationerna på 

pansarfartygen till sjös voro något olika deviationerna i hamn. 

Atskilliga undersökningar gjordes förut på H . M. kanon

båt "Gemse" . Under dessa vexlacle· vinelens sty rka från 5 till 

1 utan att utöfva något märkbart inflytande på resultatet. 

Hvarj e två och två sammanhörande kurvor (styrbords- och 

baborclsclrejningar) föllo i maximum endast 2" från hvani,nclra, 

hvarvicl för hvarj e omclrejning använclts i medeltal elen korta 

ticlen af sex minuter. För att u tröna olika drejningshastig

heters inflytande på de båda kurvornas afståncl frän den rig

tigr.t medelkurvan drejades roi·et vid far tyget s ena omdrejning 

~ ~~ slag, men vid elen andra deremot ett helt slag. Fartygets 

omdrejningstider belöpte sig då till 9 resp. 6 minuter. Det 

uneler sådana förh ållanden origtigt antagna försenandet af in

duktionen under båda omdrejningarna utöfvacle knappast nå

got inflytande på medelkurvans rigtighet . 
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Man kom till den öfvertygelsen , att ett verkligt försenande 

af d.en magnetiska induktionen, hvilket måste hafva till följd 

ett mfly ta.nde af quadrantel karaktär , alls icke eger rum, · utan 

at~ egentl~ga. orsaken, hvarföre olika drejningsrigtningar gifva 

ohka dev1atwner, är att söka i kompasskifvans tröcrhet och 

dess friktion mot stiftet - i spritkompasser ski:fvans
0 

medslä

pande af vätskan. Friktionen i och för sig ·åstadkommer vis

serli~en på en god kompass ett under hela omdrejningen lik

formigt medsläpande, men kompasskifvans tröghet, som städse 

verkar i motsatt rigtning mot deviationsförändringen och så

ledes förminskar en tilltagande deviation men deremot förökar 

en aftagande, förorsakar att för luftkompasser de båda om

drejningskurvorna korsa hvarandra på förutnämnda sätt, hvil

ket förhållande ock bekräftas af praktiken. I spritkompasser 

och isynnerhet i den ganska tröga Peichl-ska kompassen är 

det medsläpande af kompasskifvan, som vid omclrejningen fö r

orsakades af vätskan vid dosans sidor, öfvervägande, hvarf'öre 

de båda kurvorna alltid afv1ka från hvaranclra åt samma håll 
el . . ~ ' 

som re.pungen 1örsiggått. 

Såsom för öfrigt vid an vänelandet af flere slag på maune

tisk induktion beroende instrument (t elefon, clynamomaski~1er) 
bevisas, försiggår denna induktion med stor hastighet och så

lunda kan ej heller uneler ett fartygs relatift långsamma om

drejning något försenande af induktion i mjukt j ern ega rum 

och vara orsaken till att de båda kurvorna ligga långt från 
h varandra. 

Med afseende på formen hos den af fartyget under om

drejningen beskrifna kurvan visade sig att en för-drejning 

genom en quadrant var tillräcklig för at t förtaga fartygets 

tröghetsmoment i elen ursprungligen rätliniga rörelserigtnin

gen, så att fartyget vid observationens slut verkligen befann 

sig på samma punkt , som man vid observationens början ut

gått ifrån. Genom flere gånger upprepad t pass<:~rande af samma 

boj vid observationens början och slut har detta förhållande 

blifvit praktiskt bevisaclt. Stora och tunga fartyg, såsom pan-
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sarfartyg m. fl. behöfva dock innan, de kunna börja röra sig 
i cirkel en stör~·e begynnelsebåge för omdrejningen, eller nära 
en half cirkel, så att på sådana fartyg måste observationerna 
börjas senare än på lättare fartyg. 

Med afseende på ideen att nyttja ett fartygs likformiga 
omdrejning till bestämmande af dess kompassers deviation må 
här bemärkas, att hittills gjorda efterforskningar om någon 
dylik metod förut blifvit framstälcl visa, att ett, af särskilda 
instrument oberoende, på tidsintervaller grundadt bestämman
de af den verkliga drejningsvinkeln och utrönande af den 
absoluta deviationen, oberoende af en bestämd rigtning i rum
met, tillförene ej varit i bruk." 
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Hvarjehanda. 

'l'orpedbåtars rol i en sjöstrhl. I "Engineering" förekom 
i våras en je1nförelse mellan två emot hvarandra fiendtliga 
sjömagter, af hvilka den ene eger en talrik flottilj af torped
båtar och den andra. en stark pansarflotta. Den engelske ar
tikelförfattaren antager för sin jemförelse Ryssland vara elen 
förra och England den senare af dessa magter och säger: 
"Antag att krig utbröt mellan dessa båda nationer (hvartill 
anledning ju icke saknas); våra pansarfartyg skickas naturligt
vis strax till Östersjön i ändamål att försöka blockera ryska 
flottan. Det är aft>igtligt som jag begagnar uttrycket "försöka 
blockera" - huru skall man väl häri lyckas? Antag att vår 
flotta i Östersjön räknar 20 fartyg, hvilka nattetid skola vara 
så :;priclda, att de kunna bevaka en kuststräcka af omkring 
15 mil. Fartygen skola utan tvifvel hafva sina skyddsnät 
anbringade; en ked ja af torpedbåtar skall också vara anordnad 
för bevakning i deras närhet, härför kunna afses två båtar pr 
fartyg och halfva antalet af bevalmingsbåtarne kunna vara 
torpedbåtar af 2:a klass, uneler det att an<h'a halfva antalet 
kommet att utgöras af vanligSL ångslupar. 

Besättningarne skola vara färdiga för drabbning, på sina 
poster vid kanonerna och förnämligast vid kulsprutorna; men 
låtom oss väl bemärka att för närvarande det ·med detta slags 
va pen bäst förseelda fartyg der af e ger endast 12; elektriskt 
ljus skall vara användt och kortligen hvar och en på sin post 
och allt orclnadt för att förekomma hvarje öfverraskning och 
för att göra hvarje ailfall af de fiencltliga båtarne fruktlöst. 

Låtom oss nu se till hvacl ryssarne skulle kunna företagn.. 
Vår flottas rörelser skola naturligtvis vara dem fullkomligt 
bekanta; man kan ju icke gerna antaga att de skulle förblifva 
i okunnighet om desamma, enär de ega torpedbåtar som kunna 
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utveckla en hastighet af 22 knop, under det att vårt snabba~te 

fartyg icke kan löpa med mera än 17 knops fart. 
Då sålunda vår eskaders ställning och rörelser äro beva

kade och Ryssland eger ,40 a 50 torpedbåtar af l: a klass att 

disponera, skall detta lands första uppgift blifva att försöka 

skada och förstöra vår pansarflotta; 30 båtar härtill afseelda 

skola i sådant ändamål utgå en mörk natt och rikta hela sin 

förmåga emot ett halft dussin af våra fartyg. D essa 30 båtar 

nalkas vår bevakningskedj a så nära de kunna utan att blifva 

upptäckta; såsnart de blifva bemärkta styra de rak kurs på det 

fartyg de utsett t ill mål för sitt anfall, hvilket skall vara dem 

lätt, tack vare det elektriska ljuset. Ingen kan antaga såsom 

möjligt att våra bevakande torpedbåtar och ångslupar skulle 

kunna hindra detta anlopp, emedan de ryska torpedbåtarue 

äro af en större typ oeh ega större hastighet samt clerj emte 

hafva fördelen af att nalkas oförväntadt. Den enda sak som 

våra båtar · skulle kunna försöka vore att med handtorped os 

skada de af fiendens torpedbåtar, ~ som skulle komma inom håll 

för dem. Då vi nu endast hafva 2 båtar för h varje trefjerde

dels mil oeh de anfallande hafva öfverlägsenhet i hastighet, 

synes det föga a,ntagligt, att de skulle roa sig med att passera 

inom håll för handtorpedas (~t t tjugutal meter). 
Sedan, bevakningskedjan väl är passerad hafva de anfal

lande fri väg, ty till och med under förutsättning att våra 

båtar skulle rp.å något sätt kunna uppträda emot dem, skola 

de doek näppeligen försöka att förfölja dem af fruktan att 

hindra eller störa eldgifningen från eget fartyg, oeh deras rol 

skall följak tligen inskränka sig t ill att signalera det hotande 

angreppet. I detta ögonblick blir situationen följande: 

Sex pansarfartyg hafva nu sex minuters tid för att bereda 

sig att afslå ett anfall af 30 fi endtliga torpedbåtar; de medel 

hvaröfver fartygen härtill förfoga äro: de grofva artilleripje

serna, kulsprutorna och skyddsnäten. Låtom oss noggrannt 

unelersöka dessa försvarsmedel och se till hvacl hjelp de kunna 

gifva till att göra anfallet fruktlöst. 

Om vi nu först hålla oss till de .r;rofoa kanonernct så se vi, 

att de i förevarande fall. endast kunna användas ladelade med 

skrå och .med horizontel rigtning koncentrerad mot ett mål 

på ett tusental af meters afstånd ; deras affyrande skall ske på 

elek trisk väg såsnart en fiendtlig båt konunit t illräckligt nära. 

Hv;:trje torpedbåt som .kommer in i den farliga zonen skall 

också antagligen vara förlorad ; men om de anfallande göra 

en kombinerad attack mot fartygens stäfvar, så skola dessas 

grofva pjeser icke kunna användas med undantag af de som 

äro uppstälda ·för j agt och reträtt och för dessa skola chan

cerna att träffa målet blifva ganska små. 
Dernäst hafva vi knlspr1ttor och maskinkanoner. Åtskilliga 

försök hafva blifvit utförda, såväl af oss sjelfva som i främ

mande mariner, att härmed försvara fartyg emot anfall af tor

pedbåtar uneler ljusa dagen, men vi hafva aldrig hört omtalas 

att man haft dylika försök uneler en mörk natt. Då gestalta 

sig förhållandena helt annorlunda. Om natten äro för det 

första sigtena på skjutpj eserna icke synliga; för det andra, om 

man skulle kunna se dem, så skall man dock hafva ,mycken 

svårighet att hålla i sigte målet på hvilket man skall rikta; 

för det tredje, om detta föremål är synligt, så ska.ll man icke 

med nagon säkerhet kunna uppskatta afståndet till detsamma, 

och alldenstund man icke kan iakttaga projektilernas nedslag, 

så skall man förblifva i okunnighet om huru riktningen på 

det lilla målet skall korrigeras; för det fjerde, flyttar båten 

sig med så stor hastighet att det skall blifva svårt att hinna 

aff:yra i rätt ögonblick och nästan omöjligt att i mörkret följa 

honom under riktning; för det femte, om nu båten också skulle 

träffas, kan dock lätt inträffa att projektilen icke råkar någon 

af dess vitala delar; för det sj et te, skall båten som löper med 

mim;t 20 knops fart, icke förblifva utsatt för fiendens eld mera 

än 50 sekunder för att genomlöpa de 500 meter, som, i det 

ögonblick då han tidigast kan upptäckas under en mörk natt, 

kunna skilja honom från det fartyg hvilket han utsett till mål 

för sitt anfall (erfarenheten ger vid handen att 500 meter är 
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det längsta af.'Stånd på hvilket en torpedbåt kan under en van
lig mörk natt upptäckas); på trettio sekunder skall han redan 
hafva hunnit nalkas fartyget på 200 meter, ett afstånd på hvil
ket han kan göra bruk af sina \Vhiteheads torpeder. 

Under förutnämnda förhållanden kan man antaga att ut
sigterna för ett fartyg att förstöra 5 torpedbåtar äro ganska 
nnga. 

Vi öfvergå nu till det tredje försvarsmedlet, nätenct. Er
farenheten har vid flera tillfällen bekräftat att näten ingalunda 
äro fullt tryggande försvarsmedel mot en torpedbåt. Näten 
äro alltid underkastade äfventyret att lCitnna genomträngas, om 
de också erbjuda ett nära tillfyllestgörande hinder mot en eller 
två \Vhiteheadstorpeder. Det är natnrligtvis icke möjligt att 
förutsäga resultaten i verklig affär , men under antagande att 
chancerna för och emot äro lika på båda sidor, skola ju af sex 
fartyg som anfallas tre blifva förstörda. Vi göra detta anta
gamle äfven under förutsättning att våra pansarfartyg voro på 
kraftigt sätt skyddade med- maskinkanoner och nät (särskildt 
med de si::;tnämnda). Om dessa försvarsmedel äro otillräckligt 
eller illa använda, så skulle det säkert vara två chancer mot 
en för att ett anfall af en enda torpedbåt mot ett pansarfartyg 
skall lyckas. N u är det dess värre säkert att hälften af de 
fartyg som torde blifva afseelda för Östersjöflottan icke äro 
tillräckligt skyddade med kulsprutor och nät, och det är der
före vi tala om tre a fyra fartyg förstörda eller åtminstone 
försatta ur stridbart skick af sex som blifva anfallna. 

Det är ju möjligt att ett halft dnssin torpedbåtar duka 
under i ett sådant anfall, men h vad betyder väl det? Man 
skulle kunna bygga 60 torpedbåtar för h vad ett enda pansar
fartyg kostar. Och har man dessutom egnat någon tanke åt 
det moraliska inflytandet? Bemanningen på en torpetbåt är 
fullt medveten om att deras lif vågas. De hafva redan offrat 
det; de veta att de förvärfva ära, om de lyckas; om de duka 
under, skall man finna tio gånger den erforderliga personalen 
för att ersätta dem; hvar och en vill hafva sin del i faran; 
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sinnena äro till ytterlighet lifvade genom storheten af det 
mål söm står att vinna. 

Men huru ser det väl ut inom bemanningen på ett pansar
fartyg under denna tid? 'l'jugu eller trettio man äro sysselsatta 
med att sköta kulsprutorna, hela den öfriga delen af besätt
ningen afvaktar med ängslan det ögonblick då de skola få 
veta om näten genomborrats eller icke. 

Har man gjort sig föreställning om de känslor som erfa
ras af petsonalen på ett pansarfartyg, som qvällen förut sett 
sin kamrat i linien för alltid försvinna i djupet iföljd af ett 
torpedanfall? 

I mån som natten nalkas och hvilotiden stundar plågas 
han af tanken på att en torped hvilket ögonblick som helst 
kan sprängas rätt under platsen der han sitter och att hans 
fartyg splittras och spillrorna kastas i alla riktningar. Att er
hålla ett knifstygn i ryggen af en osynlig fiende är långt ifrån 
angenämt och hvar och en som befunnit sig på stället der 
sådan händelse inträffat, skall endast finna en ringa tröst der
uti att det gifves en liten utsigt att fasttaga den brottslige om 
han skulle komma i ens väg. Det är en dylik känsla som 
skall intaga besättningen på ett af torpedanfall hotadt pansar
fartyg och denna känsla kan blifva så öfverväldigande att 
en jemförelsevis obetydlig händelse skall åstadkomma full
komlig panik 

Sådana blifva resultaten af en kamp mellan pansarfartyg 
och torpedfartyg. 

Förestä11om oss nu att, i stället att offra alla våra till
gångar på att bygga, reparera och underhålla pansarfartyg, 
vederbörande myndigheters uppmärksamhet hade egnats åt 
byggandet af torpedajagare af 200 till 300 tons och att en 
flotta sammansatt af detta slags fartyg jemte vanliga torped-

• båtar hade skickats till Östersjön för att hindra ryska krys
sarue att löpa ut. 

I afseende å torpedskjutning skulle denna flottilj icke hafva 
mera att befara från fienden än fiendens torpedbätas hade att 
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frul•ta från denna flottilj·; beväpningen med snabbskjutande 

kanoner i förening med den stora hastigheten som dessa tor

.pedjagare ega skulle sätta dem i stånd att förstöPa äfven de 

minsta motståndare. De slntlle blifvit lika effektiva som pau

sarfartygen för alla här •eftersträfvade ändamål; ett anfall af 

fl(lra af dessa fart:y'g mot hvilken som helst kryssare skulle 

med säkerhet vara olycksbringande för kryssaren, under det 

att denne med sin stora hai>tighet skulle kunna löpa · emellan 

pansarfartygen. För flertalet af de krigsändamål man kan 

uppställa för sig, såsom anfall på en handelsflotta i en fiendt

lig hamn, försvar af egna hamnar, förstörande af fiendens 

handel och beskydd af egen, blockering af hamnar skulle en 

flottilj af torpedavisafartyg vara mycket effektivare än en tung 

pansarflotta. Ett fall finnes dock der de icke kunna ersätta 

pansarfartygen och det är bombardering af en stad, men vi 

hoppas med tillförsigt att bombarderingens dagar äro för

svunna och att, tack vare torpeder och torpedbåtar, ingen 

flotta skall kunna hålla sig inom skotthåll till en hamn, såvida 

vi icke skulle få att göra med ·ett annat Alexandria. 

Efter den nu gjorda framställningen torde det icke vara 

möjligt för någon, som undersöker förhållandena på alla dess 

sidor, att förneka den befallande nödvändigheten att ega en 

talrik flottilj af to rpedavisofartyg, ungefär sådana som vi an

tydt. Och likväl h vad se och höra vi? J o, att en otillräckligt 

skyddad pansarflotta är · afseeld att skickas till Östersjön för 

att göra demonstration. H vad skall hon väl demonstrera? Vi 

inse det icke, om det icke skall vara sin lämplighet för anfall. 

Och så talar man om en · beställning af 18 torpedbåtar af l:a 

klass, men om torpedavisafartyg är ingen fråga. 
N u då krigsryktena synas vinna i trovärdighet börja vi 

visa -något förtroende till några kloka mäns förutsägelser. För

skräckelsen börjar, och vi depensm;·a nu floder af guld för att 

vinna hvad vi skulle hafva kunnat lugnt bereda under fredens 

dagar. Låtom oss hoppas att dessa utgifter skola blifva frukt

bärande och att vi icke skola nödgas utropa: "För sep.t!" 
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Italienska krigsmarin en. U r Revue maritime et Colonial e 

återgifva vi följande unelerrättelser om denna marin: 

Konungariket Italiens örlogsflotta bestod vid sistlidna års 

slut af 112 fartyg i vattnet eller på bädd, neml. 15 pansar

fartyg af l:a rangen, fö~·anc1e kanoner om 100 tons; 7 pansar

fartyg af 2:a rangen (hvaraf 4 ram-torpedfartyg); 9 fregatter 

och korvetter, klassificerade såsom krigsfartyg af 2:a klassen; 

14 korvetter af 3:e rangen; 3 transportfartyg af l:a klass; 

13 transportfartyg af 2:a klass ; 11 ångfartyg för hamntjenst. 

·n esstttom 11 torpedbåtar af l:a klass i vattnet och 18 under 

byggnad samt 11 torpedbåtar af 2:a klass. 

D et största pansarskeppet af l:a rangen är "Lepanto" 

med 18000 ind. hästkrafter och 13700 tons deplacement. Dess 

pansar har en tjocklek af 19 tum (0,4x~ meter) i vattenlinien 

och det förer fyra 100 tons kanoner och femton kanoner vä

gande hvardera 4 tons. 
"Duilio" och "Dandolo" hafva pansar af 22 tum (O,Mo 

meter) tjocklek i vattenlinien och maskiner med 7700 ind. 

hästkrafter. "Italia" är i alla afseenelen lika med "Lepanto" . 

"Ruggiero di Lauria", som löpte af stapeln i Augusti 1884, 

har 18 tums (O,m meter) pansar, en maskinstyrka af 1()()(X) 

ind. hästkrafter och 10000 tons deplacement. 

"Andrea Doria" och "Fransesco Morosini", som ännu stå 

på bädd skola blifva alldeles lika och kosta hvardera 25.000000 

francs. 
Den l Januari detta år utgjordes italienska flottans per

sonal af: l amiral, 4 vice amiraler, 10 konteramiraler, 104 

capitainer, 362 löjtnanter, 10000 man sjöfolk, artillerister och 

torpedamän samt 1987 man maskinfolk och handtverkare. 

1\farinen _rekry terar personalen genom konskription; men vid 

krigstillfällen skall man kunna förskaffa sig ett nästan obe

.gränsadt antal manskap till krigsflottans bemanning bland 

fiskare och handelsflottans besättningar hvilka tillhöra "Iuscrip

tion Maritime" och bilda en stark reserv. · 
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Julihäftet: Forntidans och medeltidens krigsmariner; Rapport om affiil·en 

vid Sheipoo; Tnidgning af Chalcis-sundet i Grekland; Sjöstridern r. under mid

ted af 17 :e seklet (slut;; Expeditionen till Red River; Redogcirelse för· kolera

Ppidemien pii Guadeluope 1865-1 866: Nekrolog öfver viceamiral Courbet:. 

Fri\n fran~ka marinen (Pansarfart.yget «Reqnin•); Fri\n engelskn. marinen tran

sarfartyget •Benbow«; Kryssaren «Renown•; Ny kanor;bi'lt); F rån italiensl;a ma

t·in en (Kryssaren «Giovanui Bausan" ); Japauesiska kryssaren ,/fakachiko-kan «; 

Kompl<tttering af tyska. marinens officerspersonal; Engelskt marin ens nya lm

noner; Förenta statemas nya kanoner; Lyman--Haskel's kanon med flera ladd

ningar; Förslag till Bosphorens befiistn.nde; Amerikanska torped et• vid exposi 

tionen i Philad<'lphia; Styrbar torped (system Brennan); Tprpedbåtars l'fJl i en 

sji•st;·id; E lektrisk belysni ng· il. engelska fartyg; Pescadorernas intagande; Flot

tan och omsorgen om dess barn. 

Augnstihäftet: · Engelska marinens budget fiuansii ret 1885-18813: Ståltriids

kauoner; Forntidens och med eltidens krigsflottor; Bemiirkelser vid organ isatio

nen i Indo-Kina; Redogörelse föt· koleraepidemien· :pf~ Guadeloupe 18135-1866; 

Från engelska marinen (De u ya pansarfa~tygen och kryssarn e: De senast· bygd a 

fart-ygen af •Scont« -typen: Försök med avisafartyge t , Surprise •; Ram torped .. 

fartyget "Polyphe{'lllS«); Från brasilians];a marin en (Försök med pansarfartyget 

«Aquidaban .,); Försök i England för att utröna torpeders verkan mot pansar

fartyg ; Elektrisk undermttenstorpedbåt; Öfver j~rnförelsen emellan fartyg med 

hänsyn till deras rö•·elr;eförmåga; Elektrisk styrinrättning (system W ashburn): 

Aflilckaude af monument rest t1ll' minne af capita ine de vaisseau de Langle 

och flera af. la P erouse 's följeslagare, mördade. :\r 1787 i Aasuviken. 

Bokanmälan. 

Under början af nästa år utkommer: uppgifter samman

förda af lwmmendörkapten L. von Horn å officerare och civile 

tjenste!nän, som varit kommenderade å hvarje vid flottans sta

tion i Carlskrona ntrustadt örlogsfartyg från och med 1826 

bll och med 1886. 
Arbetet, som utgifves i stort qvartformat, omfattar om

kring 200 trycksidor, och kan detsamma genom subskription 

h os Redaktionen af Tidskrift i Sjöväsendet erhållas till pris 

af 3 kr . pr ex. 
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