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Kongl. Örlogsmanna-Sällskapets högtidsdag 
den 15 November 1888. 

Förhandlingar. 

l:o . Efter verkstälcl protokollsjustering företogs val af ord
förande för nästa presidii-ar, och återvaleles härtill en
hälligt hedersledamoten, konteramiralen, friherre F. \V. 
von Otter. 

2:o. Fönättades val af ordningsman för nästa treårs-periocl, 
och utsågs hä.rtill ledamoten G. B. Lilliehöök. 

3:o. sekreteraren uppläste minnesteckningar öfver sällskapets 
under året aflidne ledamöter. 

4:o. Onlniugsmannen uppläste berättelse om sällskapets verk
samhet umler året. 

5:o. Arsberättelse af föredraganelen i andra vetenskapsklassen 
(artilleri), ledamoten J . Christerson, npphLstes af ledå
moten Dahlgren. 

G:o. Ordföranden af.slutade presidii-året med ett tal, hvari 
red0gjorcles för båtsmanshållets uppkomst, utveckling och 
upplösning, samt de orsaker som ledt dertill 8eclan 
detta tal :'t sällskapets vägnar besvarats af sekreterarAn 
~itskildes Kougl. Örlogsmanna-Sällskapet.. 

1idskr. 1' Sjiir. 1888. 
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D<'t. Kongl. Örlog::;manna.-sällskapets stadgar Lestiimma att 

på säll;.;kapet" högticlsdag - hvilken äfven iir n.tt anse :-;om 

dess födeL,;ecbg - skall egnas några onl åt minnet af dess 

nmler året aflidna ledamöter, ligger deruti en lika djup som 

tilltal[tnde tanke. Stiftarne önsl<ade att sällskapet skulle ega 

bestånd och påminna sig dess första arbetsL1ag så länge flot

tans män egnacle fritt och otvunget arbete åt utvecklingen af 

de mcinga olika institutioner och praktiska hjelpmeclel, hvilka 

flottan behöfver. Generation efter generation af dess leda

möter draga hltdan efter slutad t lif~arbete, men s~tlbkapot, af

seclt att vårda och ntveckla de fruktbitmnde id~erna, forLlefver 

i dag likasom för ett århu~hado seclan. Deras lifsgerning, 

hvilka gått ur tiden, har i ett eller annat afseende gagnaL 

sitll::;kapets mål, clera::; amla oc;h exempel skola för kommande 

generationer vittna om att de sökt göra sin pligt. 

Vi påminna oss med denna visshet det dugande ar·beLc 

Lle h~t~langångne utfört, tacbm,mma för hvarje hamsteg, hvar

till de bidragit och utan missmod elle1· klamler öfver deras 

brister och ofnllkomligheter, i den öfvertygeben att hos alla 

har viljan att gagna funnit::; äfven om förmågan icke i alla 

afseenelen r~tckt till. 
De af Kong). Örlogsmanna-sälbkapets ledamöter, som 

uneler årets lopp för ctllticl lenmat os::;, ~tro töljande: 

Fenb:JUmd Xatanael Staaff, 
Axel Ferclinaud Rei11ltald J,udviy Liud af JJa,qef,y, 

Uu~;taf ]})rik ll!Jlfeu-Ca vu l/i u s.,) och 

Bermlf Uscu ;· Stackelber!J. 

*) ~Iimlt'tiLt'('kning-<'ll i'>l\-rr Hylt(•n-C::II·alliHs iir ,; kril\-cn af •' Il niira anliiirig till 

<]l)n :dli<lm·. dc ijfrig·a :11' ;;;ill;;k:lp<'ls ,., ,.],rclcr:nr. knm.-bptrn "\. R<'r·k stri··nJ. 

Ferdinand Natanael Staaff, 

född i Stockholm den 7 J nli 1823, llöll i Paris den 18 N o
vem ber 1887. 

:b'ransmän yttra ofta, att ryssar och svenskar äro de fritm

lingar, hvilka bi:ist lära sig att tala, franska. l\fed [l,fdrag för 

<len kitnda fransk[), artigheten torde det likväl ligga någon 

sanning i detta uttalande; åtminstone hafva väl f<l främlingar 

öf\·erträ:ffat Staaff i förmagan att fullständigt tillegna sig det 

tungomål, som talas vid Seinens stränder. I de flesta fall är 

inlärandat af ett främmande språk ett medel, högst sällan 

göres detta arbete utedutande i linguistiskt ändamål. Staa:ff 

var emellertid bland dem, h vilka stuelera främmande språk 

för dess egen skull. Frankrikes litteratm, lles,; natur och det 

folk, hvars tankar oc;h k~tnslor finna sitt uttryck i denna lit

teratm, var honom i hög grad kltrt; ocksit blef lhankrike det 

land , hvarest han vistades lmcler större delen af hans manna

c'tlller och h V<1rest hans graf bällclades. Dci en man med hela 

sin kraft egnar sig åt nppnåemle af ett visst mål, utan att 

låta nitet svalna eller hågen för detta arbete minskas af andra 

för det föresatta m~t.let främmande sysselsltttningar, då uppnår 

han vanligen ett godt resultat. Så fick Staa:ff den tillfreds

ställelsen, att hans stora antologie, "La litterature franyaise 

depuis la formation de la langue jusqu'a no:: joms" i Frank

rike va1m det största erbtnnande, ja, t. o. m. i franska läro

verk antogs som lärobok Detta förhållande uto·ör ett ich:e 
b 

ringa bevis p[t, hans stora kunskaper i sitt ~tmne och på don 

fina urskiljning, hYarmed mvalen af de franske författames 

arbeten i hans li:isebok var gjord. 

Staa:ff var äfven lycklig diktare. Ett och annat tillfällig

hetsstycke vittnar d01·om, likasom äfven hans öf\·ersättning 

till franska språket ttf Malmströms "Angelika" . Han hade 

Mven kort före sin döcl fullbonlat en ~tnuu ontgifvon fransk 

M\'ersäUning af Tegnors "Axel". 



Stctaff.-; förälL1ntr v oro all volmtfi,.,kalen Per 8Laa±l:' ovh hans 
maka l\Iagdalena Öhman. Han blef 1840 efter aflagc1 student
examen konstapelskaelett och 1842 underlöjtnant vid k. Svea 
,utillerireo·emente. Efter genomgången kurs vid högre artil
lerilärove;ket å Marieberg avanceraL1e han 184\J till löjtnant; 
1%7 till kapten och 1878 till major vid regerneutet. Under 
ticlen hade han::; avancemeut i anncell g~ttt betydligt fortare. 
Der Llef han 18(52 major, 18G7 öfverstlöjtuant och 187G öfver:>te. 

1852-5;3 tjenstgjorde han i laudtförsva.n;departementets 
kommandoexpedition: ouh 185i3 blef han generabtabso~cer. 
Fr~m 1854 till 18ti2 var han h~mre i fran,;ka språket ·:1d k. 
Juigsakademien. Sistnämda ~tr blef han 1~1ili tärattac.he ~id 
Kongl. l\1aj:ts beskiclming i Fmnkrike, och 1 denna bef~~tmng 
q varstod hau pii stat till 1883 då han erhöll af,;l~~d. han re~ 
gementet. Han fortfor till sin död tttt vara m1hkmtttache 
öfver stat. 

Af de m~mga offentligtt nppdntg hvilka öfverlemna<1es åt 
Staaff må följande här nämna::;: 1864 var han ombud för de 
förenade rikena vid den kongress i Geneve angiiende neutra
litet för sjukvånlen i fält, hvilken, ibland annat, kraftigt bi
droo- till spridande i olika länder af cle s. k. "röc1a korsets" 
före~1ino·ar för frivillig vård af sjuke och sårade i fält. 

Ha~1 var 1867 medlem af kejserliga franska militärkom
missionen för årets verldsut:-:;tällning. 1868 åter ombud för de 
förenade rikena i Geneve vid en kongress af "röda kor::;et,.:'· 
viinner. 1809 om bm1 vi el "j ukv{trdskongres::;cu i Berlin. 187 4 
ombud Y id folkri1ttskongressen i Bryssel. 1875 juryman vi(1 

· fi'ka J·o11o·1·es::;en i Pcui::;. 187G Yar han acljungerad ge-"eoo-la ~ < ~ b ·• 

~er:llwmmissarie vic1 året:> verldsutställning. 1879 ombud för 
svenska geografi;olm s~illskapet vid Pariserkongre,;,;en för genom
brytning af Panamanäset. 1884 åter ombud vi(1 allr~ änn~ kon
gressen i GeneYe för fri villig vård af ::;åracle ocl~. S.J nk e 1 fä H. 

Staaff invaldes 18G4 till lec1arnot af Kongl. Orlogsmanna
sii.lbkapet ,.;n,mt 18Gö till lor1amot af Kongl. Krigsvetcnskaps-

akadorniou. Han var iiJveu leL1a.mot af l\:. Nor:·d~LL ViLleu:olmb::;
::;ebkabot i Tron(lltjcm. 

Af yttre ntmtirl;:e],:etecken hade han riddarekors at Svänh
orr1en och Y ar kom mendör af S:t Olafsorr1en; han var kom
mendör af franska Hederslegionen och officier do l'.instrnction 
]JUbli\} u o, och v n, r ell a f de förste främlingar, som erhöll denna 
utmärkelse; de::;sutom Yar han ri<1r1are och kommonr1ör af ett 
stort antal utlitn(1ska ordllar. 

Då i Sverige i början af 1860-talet det franska artilleri .. 
systemet i priHcip antogs, för att inom flottan ersätta de älclro 
sliitborra(1o pjeserna, öfverlemnaclos till Staaff mångfaldiga npp
Llrag, aLeonde del;; att anskaffa erforderliga upply:mingar eller 
ritningitr, r1els att göm upphandlingar för svenska statens riLk
ning af s<'t.clana kanondelar m. m., som icke ii.nnu kunc1e till
verkas här hemma. Han ntförc1e alla des"a uppdrag med a l
drig tröttnande omsorg och nit, och han.~ vinnn.nde person
lighet oc\1 behn.gliga umgängessätt gjorde hans visiter hos de 
hanska myndigheterna mottagna med nöje och nnL1erlättaLle i 
hög grad den beröring han hac1e med dem. 

U n der Stan.f{-; vistelse i Frankrike inträffar1e el e verld,;
histori:Ska tilldragelser, h varigenom ett kejsardöme störtades 
och ett annat uppstod breLlvic1 en republik I olikhet med sii. 
många anc1ra, stannade 8tn,1ff p<'L :>in post. Han förblef i Paris 
både um1er l:a belägringen, cH :>taden bragtes niira hnngers
nöcl, och undor den 2:a då fransmän mi\ste från egna förvillade 
lanelsmän i\tereröfra don st9lta hnfvucl.stac1, som nyss förut 
tvingats att öf,·odemna :-;i g åt fienden. Staafi före~;tod näm
ligen svenska be::;kickningon i Pari,; under kommunen från 
Mar,; till Ilraj 1871. Han delade under c1e;;,;a sorgliga dagar 
faror och försakelser mell det folk, lnrars gästfrihet han så 
länge åtnjutit, och häfdade sålundn. både sitt ego! och sitt 
lands an!::ieende ibland Frankrikes folk. 

Vid hans bcgrafning hedrades hans minne derigenom, att 
franska republikens president lät sig der representeras och 



att ett infauLeriregomento paraderade för rlon gamle i!fver::;tens 

stoft. 
Staaff var två gånger gift, första gången med N ntaJie Bnch

holz fr<'tn Litbeck, andra gången med Amnie d'Hermigny från 

Pnris. Han sörjes nännnst af enkn och tre bam rtfförsta gif

tet, :;amt broder. l\långa YtLnner, icke min:ot i hnus anclm fäder

nesland, sakna den ähb·änle och viLnfrt'-'to gnmle lwdennnanne11. 

Axel Ferdinand Reinhold Ludvig Lind afHageby, 

född i Stockholm elen 22 Aug. 1829, död i vVie:;baden den 21 

Maj 18:'8. 
Då ett land i nära en mansålder njutit fredens välsignelse, 

kunna få af dess söner i krig mot rikets fiender ha förvärfvat 

elen praktislm erfarenhet, hvarfömtan krigets konst ej kan till 

fullo inhemtas. 

Icke dess mindre finnas, bålle ibhwc1 armens och flottans 

officerare, flern,, hvilka b~Lra utmärl;:eb;etecken för ta.pporhet i 

krig. De hafva då vunnit denna belöning för i utlämlsk krigs

tjenl::>t utförda bedrifter, under det de der sökt den erfarellhet, 

som icke stått att vinna uneler egen flagga eller egna fanor. 

Deras tapperhetsmedaljer äro att anse såsom bevis på hllor

uoi::>lamlets förbindelse till cle män, hvilka icke skytt att våga 

lif och heba för att. inhemta krigets konst, i ~Ln(lamål att i 

farans stund bättre kunna gagna ett älskadt fo:;terlaml. 

Lind af Hageby var en af.,dess~ m ~in. I-hn var son af 

kammarherren O. A . L. Lind af Hageby och hans mrtlw, A. 

L. E. de la Grange. Antagen till kadett vid k krigsakade

mien 1843 blef han sekundlöjtnant virl Kongl. l\Iaj:ts flotta 

1849; a vanceracle vid flottan 1868 till premierlöj tnaut, 18GG 

till kapten, 1875 till kommendörkapten, 1880 kommeudör

lmpten af l:a klass och 1886 kommendör. 

Under denna tjenstetid af 3G <lr var han c;åsom subaltern

officer och kapten nästan h varje år kommenderad till sjös 

'3-ll -

1802 var han uhef pa <'mbo·fartvo·et "Balller" l ou-·7 l):, "Gl 1 " 
' • b , O '" Hl an 

1"871 pf1, _briggen "Nonhmskjöl(l", 1876 på lwrvctten "'l'hor< 

1heu t:S tG_- 78_ var han afclelningschef för f'kepp,gossebrig

g~l:na .. 18t8- 'tfl var hnn. chef på korvetten "Gefl.o " pft expe

ditlOn t1ll lVfedelhafvet. Aren 1832 och 188.3 chef på korvetten 

"N l .. . " 188- l . l 
orr \O]Jlng . o u ssa( e han för si>:ta gtmgen sitt befäb-

tecken s8som afclelningschef och chef ]Xt monitorn "Tirfiug". 

Han hacle äfven många upp(lrag i hnd. Ifrån 1867-- 76 

var han chef för matnJi::>kompanier; 1873 var han ledamot i 

komite för a:gifvan.lle af fö.rdag till nytt reglemente för sty

reben och forvaltmngeu v1cl flottans stationer· 1874 ledamot 

i k?mi.te för. afgifvande af förslag till nytt ~'eglemente för 

Amuahtetskngsma.nskassan. 1874 och 75 var han l::>tatsrevisor. 

Samma år var han ledamot i komito för ordnande af flottans 

pen:;ionsväseucle. 187ö- 78 chef för :;keppsgossekf1ren. 1881-83 

chef för sjötruppema i Oa.rh;luona. 1883-84 ledamot i komitc 

för afgifvancle af förslag till ändringar i flottans reglemente. 

Från 1884 till siu död \·ar han kommendant i Oarlskrona. 

~an fick äfven utom Ritt yrke mottaga. beYis på medborgaros 

förtroenJe; ;_;å var han stacbfullm~Lgtig i Oarbkrona under fl. era 

år, och qvarstod vid sin död i denna egenskap. 

Lind af Hagoby genomgick 1865-56 k. gymnastiska. een

traliu::;titutet, samt giuk föjjanclo ar i eugelsk örlogstjenst hvar

e~t l~an börjac:e i::>iu bana. ombord på N ebonl::> gamla .±!ag~skepp, 

da tyma.nde sal::>om vaktskepp, för a.it derifrån öfvergå på fre

gatten "Shannon", hvilket fartyg snart blef nästan lika om

talad t, l::>Om "Victory" varit på dess tir1. 

~ed llenna fr-egatt gick han först till China, hva.rel::>t krig 

h varJe ögonblick väntaclec: utbryta. 

1\ien under ticlen hade i Indien 8eapoyt>-upproret utbrutit 

och antagit en utsträ.ckning, hvilken ett ög0nblick allvarl::>amt 

hotade Englaucl" välde i denna clos~ största och rikaste koloui. 

Pregatten fick då order att g?L till Oalcutta. 

l\Ien kriget fördes här på land. "Sllannons" chef den be-
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kante sir \V. Peel var emellertid icke clou man, som ville nöja, 

sig med att :;örja för Galouttas säkerhet. Han bildalle (1erför 

af freg·attens befäl unelerbefäl och besättning elen ::;edermera 
' ) 

' 

~åväl i Indien som i England s{t högt ansedda och ärade ~.iö-

brigaclen; och Lind fick lyckan att c1ennec1 göm ett c\rslfmgt 

fillttåg från Calcutta till Luclmow, i hYars eröfring han äfven 

deltog. 
Linels högt aktade och älskade chef samt många af hans 

kamrater stupade under detta år för de re\·olteraclc seapoys 

kulor, eller föllo offer för de ansträngningar, hvilka de måste 

underka:;ta sig på Indiens jord i dess för europeer så ytter::;t 

ohclso:;amma klimat. Han sjelf gick dock mec.1 en underbar 

tur o:;;\rad från en milngc.1 heta :;trider; men han som de ctnc.1nt 

fick dock känna klimatets skadlig<1 inflytltm1e, och mi\:;te ofta, 

mö(losamt släpa sig framåt, nära uppgifven af feber och mnt

Lighet, förorsakad af de oerhörda evarigheter, hvilka äro för

anade med ett fälttåg i Indien, och hvilka voro jemförelsevis 

större för sjöbrigac1en, euär den m<iste framskaff<t de tuuga 

08-1/.:ga och 24-(6'.:g<1 kanonerna. 

Af naturen utrustad med en stark kropp var han också i 

basittniug af en ovanlig förmåga att öfverviuna kroppsliga 

plågor och göra sig till herre öfver c1em. H vem vet flock om 

icke c1e pli\.gor och sjukdomar, han d~t undergick, lade grnm1en 

till den s1nygamle och a± honom obealdade sjnh1om, som, 

men;:;ldigt att döma, i förtid änc1ade hans lif? 

I striderna vid KaJa-N acli och vid Ramgnnga, men fram

fur (tllt uneler do många ytterst blodig[l, och envisa strider, som 

:·uregingo Lucknows eröfring, samt vid stornmingarna af clo 

olika försvar;:;liuier, hvilka omgåfvo denna seapoys-upprorets 

centralpunkt, utmti.rkte sig Lind af Hageby för mod och l~:all

blodighet; han blef derunder flera gånger med loford omnti.mnd 

i de till engelska amiralitetet insända rapporterna, hvarför ho

nom ock tilldelades den engelska fälttågsmedaljen med sär

skildt utmärkelsetecken för stor::;.ningen af Lncknow, samt 
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c1eu längt ;:;älbyntare utmärkelsen af cleu sveut>ka tapperhets

medaljen i guld. 

Efter Lucknow,.; eröfring var upproret i det närmasto slnt. 

t:ljöbrigadon :Her vände till "Shaunon", h vilken fregatt, unc1or 

en ny chef efter elen i on under convalescens efter en sv~tr 

blessyr ådragen sjukelom aflidne sir \Villiam Peel, gick hem 

till Eugland för att afrustas. 

Lind af Hageby gjorde derefter en expedition på uågra 

månnder till l\feclelhafvet, samt återvände seelan till fädemes

landet. 

I uttryck vittnande om clet lifliga intresse, hvannad Lind 

af Hageby omfattade allt som hörch~ till hans yrke, ocl1 icke 

min:; t om hems vanna förkärlek för den nation, und or h vars 

~irorika flagga han hac1e kämpat mot cle::;s fiender, har hau 

skildrat ,:;ina ".l'lfinneu fråu en treitrig vistebe i engebk örlog:;

tjenst", och många äro l1e, ::;om af detta på sin tid mycket 

lästa arbete hemtat icke endast ögonblickets tidsfön1rif, utan 

äfven nyttig kun::;kap om Indien::; natur och folk, samt engels

männens förhällande till detta, det stör;:;ta af Great Brittaiu's 

lydländer. 

Lind af Hagoby invaldes 18Gl till ledamot af Kongl. Ör

logsmammsälbkapet och blef 188G dess heder:-:lec1amot. Hans 

varma intresse för alla till sjövapnet hurande frågor föran

ledda honom att ofta yttra sibo· här dels i läno-re skriftlin-a a11-
. ) b . b 

förauclen, dels i kortare framställningar af hans åsigtm·. 

Sedan flera år var han sällskapets ordningsman, och erhöll 

ofta dels i denna egenskap, dels S<lSOm i öfrigt en sii.llskapcts 

fö rtroendeman, uppdrag att utreda frågor af vigt fur sällskapet, 

hvilka ::;tundom ganska beflvärliga arbeten han utförde sa,m

vetsgrant och med aldl'ig svikande tålamod och nit. 

Liml var ridebre af Svärdsorden, samt hac1e dm;sutom de 

två ofvan nämnclc1. utmärkelsetecknen. 

Han sörjes närmast af enka, född Aschan, en son och tre 

döttrar. 
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Han:; alltför ovänta<1e och hastiga bortgCmg iuträffttde, då. 

han vistar1e::; vid badorteu \Vie::;baden för att sölm bot för en 

::;jnkdom, som han ej anst'lg mycket farlig. Han <1og i en :Uc1er, 

då hans krafter icke ännu hnnnit af ti rens tyngc1 för::;vagas, 

eller hans intresse för vapnet förminskas. 
Kamrater och många vänner deltaga ock i L1en ::;org, :;om 

haus bortgång förorsakat hans närma:;te, och Kungl. Örlog::;

mannasällskapet lät på hans sista hvilorum nedlägga en min

neskrans såsom ett uttryck för dess af hjertat gående: Tack 

för god vakt! 

Gustaf Erik Hylh~n-Cavall ius, 

födll den 13 Juni 1816 pi Espemoen i Bmåland, d öl l den G 

Juni 1888 i Lund. 
Hylt€m-Cavallius var en af vårt ln.ncls mera framstående 

och dugande söner. Om han än med sina stora kunskaper 

och sin sällsporda energi till följd af omständigheternas magt 

kom att mera gagna Österrikes och Preus::;ens flottor än V<ir 

egen, så har l1an dock för os,; haft den ::;tora betyLleisen att 

bland andra nationer hafva höjt vårt anseende och aktningen 

för svenska flottans män. 
Hans föräldrar voro kontraktsprosten, magister C. F. Ca

vallius och dennes hustru Anna Elisabeth Hyltenius . 

Efter att under åren 1822-32 hafva genomgl\.tt Vexiö 

skola och gymnasium ingick Hylten-Cavallins si:;tnämnda år i 

handelsflottan. Seclau han såsom extra-kadett deltagit i kor

vetten "N ajadeus" expedition 1836 och s. å. aflagt ,.;jöofficer:;

oxamen med högsta betyget i nästan alla läroämnena, ut

uämndes han kort derefter till sekunc1löjtnant i Kongl. :Maj:ts 

flotta. 
De närmast följande åren vidgade han sin erfarenhet ge

nom tjenst dels å handels- dels å örlogsfartyg. J!'örsedd med 

kongl. stipendium, afgiok han 1841 till England, der han un

der 3 år deltog i expeditioner till närmare och aflägsnare far-

- 'l.J.)-

vatten. Under alLt de::;::;a sjöresor gjorde HyltEm-Cavallius be

tydliga c1etaljstn<1ier jemte samlingar af anteckningar och rit
ningar. Han tog likväl till sin hnfvudnppgift att student 

sjelfva andan i elen engelska flottans organi::;ation samt c1e för

hållam1en, som bestämmande inverkade på denna. Redan vid 

clenna til1 hade nemligen Hylten-CaYallius uppstii.lt såsom sitt 

lefnad;,mi\1 att genom grundliga studier af det samband, som 

bör finnas mellan ett folks politiska, statistiska och nationella 

förhillanden sam t organisationen af dess flotta, söka förvärfva 

~ig ;,adan kunskap och erfarenhet att han blefve i stand att 

på ett rigtigt sätt bidraga till höjande af svenska flottans 

duglighet. 
Efter att ~Lr 1844 hafva t,jenstgjort å franska 90-kanon

~keppet "l'Inflexible'' och under tiden sökt lära kt-tnna förhål

landena viLl franska flottan återvände Hylten-Cavallius till 

fäderneslandet. Följamle år befordrades han till premierlöjtnant. 

Bland hans kommenderingar under de närmaste -J åren 

ma nämnas endast hans deltagande i fregatten "Eugenies" ex

pedition till Jl.iedelhafvet 18±6, emedan den kunskap, som 

Ll. v. H. K. H. Prin~ Oscar uuder clenna sjöresa fick om Hylten

Cavallin~' ogenskaper för denues lif och verksamhet blef af 

on afgörancle betyd.ebe. 
I Januari 1850 vardt HyWm-Oavallius permitterad i ö"tor

riki~k tjenst, Ller han utnämnde~ till linieschiff~llentmmt den 

10 Mars. Nitgr::t L1agar derefter beonlracles han till tjenst.göring 

8, ö"tenikislm korvetten "C ::tro lina". U mle1· expedition med 

donna till Öo;tersjön räddaLle han genom sin kallblodighet och 

r~Lllighet detta fartyg fn"tn en annars säker undergång. 
Aterkommen från denna sjöresa, blef han equipagemttstare 

vid sjöarsenalen i Venedig 1851. Vid denna tid var amiral 

Dahlerup öfverbofälhafvare vid österrikiska flottan. Do sdi.rig

heter, som L1enne hade vid att hålla de striclanclo och intri

gerande partierna inom flottan i tygeln, kommo honom att 

önska att i sin närhet hafva en kraftig och kunnig man, hvil

ken clerjemte egde hans fulla förtroende. Hans val föll på 

• 
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Hylten-Oavalli ns. FC>r denne inrättar1e Dalllernp i ijfverkom

mandot ett öfverequipagemästareembete och gaf hon om i upv

drag att utarbeta ett pit system grnnc1a(1t tacklingsreglemente 

j ör alla fartygscerter. 

Till belöning för korvetten "Oarolina.s" rädclning samt för 

visad duglighet i tjensten föreslogs HyltEm-Oavallius med förbi

gående af flere äldre kamrater på sommaren 18!)1 till c;orvett

c;apitain. l\1en innan förslaget hnnnit erhålla kejserlig stad

fästelse, nödgades Dahlerup genom sina motst.åndaros ränker 

att lemna öfverkommanrlot; öfvereqnipagemästareem betet in

L1rogs, och HyltEm-Oavallius sändes till Pola. Dervarande vart, 

till hvars chef han förordnats, befans vid hans ankomst i deu 

största oordning, men HyltEm-Oavallius satte det inom loppet 

af några månader i ett sådant skick, att öfverbefälhafvaron 

efter sin inspektion på våren 1802 icke blott personligen ut

ta]acle sin bel<ltenhet öfvor stationens och varfvets förträffliga 

ordnande, utan ä.fven genom en generalorder tillkännagaf dot.ta. 

t:lamtilligt utarbetade Hylten-Oavallius förslag för elen nya till

ämnade va.rfsanläggningen på samma plats. 

Senare p;, våren 1862 inträffade den väntade befordringen 

inom flottan. Dahlerups förslag hade ej blifvit följdt och 

Hylten-Oavallius var icke bland de befordra.cle. Kort efter 

förslaget::; offentliggörande erhöll han befallning att meddela, 

om han ville Jefiniti v t inträda i österrikisk tjenst. Samt.idigt 

fick han på icke officiel väg veta, att öfverkommandot tagit 

till princip, att blott definitivt anstäh1e officerare kunde be

fordras sam t att provisoriske officerare, till h vilka hörde i k. k. 

tjenst icke definitiv t anstälcle utländske, skulle rangeras efter 

alla andra af samma grad. 

Dessa grundsatser samt den omständigheten, att Hylten

Oavallius med säkerhet visste sig blifva kommenderad såsom 

sekoml under sin förre chef å "Oarolina", grefve Oaroly, h vars 

allt för summariska sätt att behandla folk han ej gillade, för

mådde honom att söka befrielse från sin förbindelse att stanna 

3 år i österrikisk tjenst. Hans afskecl tillkännagafs genom en 

- ::J-!7-

generalorder, i hvilkeu hans ådagalagda knuskat1er och cluO'-

lighet med am p la loford framhöll os. b 

"V_iL1 .demm ~id . behöfcle Preussen utländska officerare för 

orgamsatwnen af sm nya flotta Prins Adalbert f p 
• · .C~.. < a renssen 

hade ~f d(i.varande Prins Oscar Legärt att denne skulle utse 

3 .h~Lrför lämpli~e. En af de1>se blef Hylten-Oavallius, och 

tradcle han ller_för den 5 Juni 1852 i preu::::sisk t j ens t såsom 

korvettkapte~1. Han anstälcles i öfverkommanclot och blef adju

tant hos pm:csen-öfverbefälhafvaren samt mottog "'o"l' l · 
• 
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bef~ttl:mgen såso m chef för flottans stab och t. f. elirektör för 

anurahtetets tekniska afdelning. 

Då han erhöll de mest fördelaktiga anbud. om han ville 

definitivt ing~L i preussisk t j ens t, och förgätves' anhållit 0111 
3 

års förhlngning af sin vermissien mot afstående af lön samt 

dessutom ansåg, att grundandet af en preussisk flotta skulle 

~~ra för Sverige fördelaktigt, en mening, som konung Oscar 

afven hyste, och följaktligen äfven i Preussen kom att gagna 

fosterlandet, begärde och fick Hylten-Oavallius 1854 nådiot 

a.fsked ur svensk tjenst, der han s. å . blifvit befordrad till 

kaptenlöjtnant. 

Efter att i Februari, vid ej uppnådela 39 års ålder, hafva 

utnämnts till Oapitaiu zm See blef han i Oktober definitivt 

anst~Lld vid preussiska flott.an. 

. Rigtniugen, omfattningen och betydelsen af Hylten-Oa

vallms' verksamhet torde allra bäst framgå utaf en kort skil

dring af ny;:;snämnde flottas ställning sn.mt organisationen af 

dess öfverstyrelse vid denna och närmaste tid. Flottan sna-
' 

rare ansedel såsom en del af armen än såsom ett sjelfstänc1iot 

~~pen och dessutom ytterst styfmoderligt behandlad, erh~l 

fo-~·st .genom en kabinettsorder af elen 13 "Juni 1853 mera sjelf

;:;t.andlghet genom en, hufvudsakligen af Hylten-Ca vallins upp

gJon1 organisation af dess styrelse. Det nya amiralitetet som 

trädlle i verksamhet mot ~trets slut, besto<l af tre afdelni~war 
l b ) 

en _ wmmando-, en teknisk och en ekonomiafdelning. Befäl -

hatvare för l1ell fiirstnämnda var öfverbefälhafvaren och lmns 



närmaste man var chefen för flottans stab. Den amlra afJ.el

ninO'en förestods ock af Hyltim-Cavallins si\som t . f. direktör. 
b . 

Han blef s[tlnmla, hvilket af han;,; ställning kan inse,-, elen 

egentliga sji:Llen i flottans öfverstyrebe. 

Att här utförligt ;:;kilcha den rastlösa och omfattande verk

samhet Hylten-Ca vallins utvecklade för organisationen afPreus

sens flotta förmå vi ej. Det skulle cle::;sutom lllifya alltför Yid

lyftigt. Vi inskränka os;,; ded'örA till omntLmnandet af hans 

förnämsttt arbeten. Efter antingen af honom personligen eller 

nästan uteslutande af honom ul_)pgjordn, förslag utarbetacles 

en ny stat fö r marinen samt allmänna af K.ongl. Maj:t ::;auk

tionerade reglementen för ;:;tationernas styrelse, per;:;onalens 

organi,;ation, rekryteringsväsendet t illika med flera special

reglementen. För att s~t mycket som möjligt höja ntbilclnin

o·en af de ]}l'eussiska SJ·öofficerame utverkade Hylten-Cavallius 
b . o 

att sådana skulle få anställas i engelsk örlogstjenst. At Prens-

sen, som sELlmacle lämpliga öfningsfartyg, förvärfvacle han efter 

svåra underhandlingar från England en fregatt, hvilken äfven 

skulle tjena till moclellfartyg. Han vinnlacle sig clessntom om 

flottaus nybygguad genom att låta uppgöra plamitningar od1 

förslag till varf;;anläggningar i J ahcle. Sjöartilleri'3t erhöll ett 

. nytt kanonsystem efter hans ritningar och bertdmingar. 

Under en så viLlt omfattande vorbarnhet måste Hylten

Cavallins nödvändigt erhålla mlnga och mägtiga fiender . Af-

. umlsjuke öfver hans, en utländings, ställning och stora infly

tande, gjorde de allt för att bringa honom ur vä,gen . Deras 

ansträngningar vållade honom så många obehag, att han 

till följd deraf i :Maj 1857 tog afskec1 sam t återvänlie till 

Sverige. 
Samma år ingick han iLktenskap med Henriette Eleonore 

Gyllenkrok och bosatte sig ;;åsom landtbrukare för flera år i 

Smålaml. :Mot slutet af 1870-talet började han en verksamhet, 

högst ovanlig för en gammal militär - han egnade sig åt 

botanik. 1882 flyttade han med do sir,a till Lund, der han 

s. å. grnm1mle cm intcrnatiom•l botanisk bytesfi\roning, '·Lin-

• 
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urna", h vilken han ::>eclennera omorganiserade till ett inter

nationelt förbund af nationella och speciella botaniska bytes

föreningar . Mecl hela sin ;;tora energi egnade han sig åt 

clenna verk::mmhet, och han efterlemnade derföre ett bland de 

:;törsta och vackraste enskilda herbarier i Skandinavien. 

Vår korta teckning af Hylten-Cavallius' lefnadsbana bn,r 

nogsamt vittne om hans framstående begåfning, h ans benä

genhet att alltid upp;;tälla stora mål för sina :;träfvanclen och 

han;:; förmåga att i dem iulägga kraft, beslut::>amhet samt ett 

otroligt arbete. Att hans bemöLlanclen utomlands icke kröntes 

med den framgång, ;;om man kunnat \· änta, berodde dels af 

yttre förhållanden, hvilka han såsom främling ej kunde känna, 

dels af hans karaktär. Han;:; öppenhet, häftighet och ärlighet 

samt förbiseende af enligt hans mening obetydliga omstän

cligheter gjorde, att han ej alltid iakttog nödig försigtighet. 

H ans fiender begagnade :;ig häraf för att skada ooh störta 

honom. 

Hylten-Cavalliu;; var kommendör af storhertigliga olden

bmgska Hus- och Fört,jen:;torden samt riddare af prenssisl;:a 

Röda Oms-orden. Han kallades 1878 till hedersledamot af 

Kongl. Örlogsmanru-L:;ällskapet i Carlskrona. 

Berndt Oscar Stackelberg, 

fötld i liebingborg elen 12 December 1824, död i Siiclertelj e 

elen 4 September 1888. 

Hans rikt begåfvade personlighet, samt det betydliga in

flytande han inom olika verkning::;omr;tden utöfvade, gör fri

herre Stackelberg till en af de märkligaste ;,;venske män, som 

uneler året måst lyda förgängelsens lag. 

Vid sin bortgång hade han redan lemnat det yrke, hvilket 

tagit i anspråk den långt iifvervägande delen af hans lifs

verksamhet, f.ör att, efter uppnåeld pensionsålder, egna sig åt 

Rtrhfvamlen, hvillm med större magt lockade hans håg, än de 

dagliga, mer eller mindre rutinmes:-: iga t.ienstegöromålen: inom 
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iiottan hade s~tledcs hans direkta ingripande upphört, der var 

hans långa tjensteförteckning t>annolikt afslutad. 
H vad han verkat till vapnets förkofran må i en framticl 

historieskrifvaren bedöma, icke den anspr~tkslöse minnesteck

naren. Men friherre Stackelbergs inflytande på hans omgif

nings åskådningssätt var stort, och han stäldes af meclborgares 

förtroende ofta på platser, hvarest hans ord hördes vida om

krino· och hans åhörare lyssnade alltid med intresse, sällan 
b) . 

utan att i någon mån påverkas af hans åsigter. Derför synes 

det icke osannolikt, att han ännu kunnat verka för vapnets 

nytta, om icke hans lif.':>tråd blifvit i förtid afskuren. 
Följande äro de vigtigaste tilldragelserna i hans lefnacl 

såsom medborgare, militär och tjensteman. 
Hans föräldrar voro landshöfdingen i Malmöhus län, ge

neralmajoren friherre G. B. M. Stackelberg och dennes maka 

O. A. L. Lind af Hageby. 
Han blef kadett vid kongl. krigt:>akademien 1837, sekund

lö.itnant vid Kongl. Maj:ts flotta 1845, premierlöjtnant 1853, 

kaptenlöjtnant 1858, öfvert>tlöjtnant i k. skärgårdsartilleriet 

vid detta vapent:> stiftande 18ö6, kommendörkapten af l:a gra

clen vid k. flottan vid vapnens sammanslagning 1873, kom

mendör 1878 och konteramiral 1886. H an erhöll följande år, 

1887, afsked med kommendörs pension, på grund af uppnådd 

åldersgräns. 
Åren 1845--49 var han årligen pit sjöexpeditioner, dels 

till hemlands, dels till afhLg:mare farvatten. 1861-52 for han 

på handelsfartyg till China. Efter hemkomsten var han åter 

p <'L flera sjötåg; var 1862-G3 sekond på korvetten "N aj ad en" 

p[t expedition till Medelhafvet, sam t 1871 eskaderchef. Sista 

ai\,no·en han var kommenderad till SJ.ÖS var 1880, då han som 
b b 

eskaderchef under en kortare tid ledde krigsöfningarna i Stock-

holms skärgård. Många och vigtiga voro de tjenstebefattniu

gar han innehade i land, vittnamle lika mycket om styrelsens 

som medborgitres förtroen<le för och nppskat.trtnde af hans för

mitga och clnglighet. 
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Se<lan han åren 1840 och 50 genomgått k. gymnat:>ti::;ka 

centralinstitutet, tj enstgjorde ha,n åren 1860-51 och 1834---GG 

:>å::;om aJjutant i kongl. ::;jöförsvarsdepartementets kommando

expedition. U t::;åg::; 18t-iG till ::;tatsrevi::;or; bl e f 18G7 lerlamot 

af krigsundenisning:okom_ mi::;sionen, 18G!J - 187 4 var han chef 

för k. sjöför;;varsdepartementets kommandoexpedition,. 1871-72 

var han ledamot i komite för organisering af sjöförsvaret" 

militärpersonaL 1873-7 4 var han ordförande i komite för 

uppgörand e af nytt för::;lag till sjötjenstgöring,;reglemenk 

Samma år deltog han äfven i komite för granskning af för

slag t ill härordning, grundad på ut::;träckt ~tllmän vämepligt, 

,;amt var äfven 1874 ledamot i komite för sjöförsvarets ord

nanLle, gnmdaclt på utstr~Lckt allmäu värnepligt. 187 4-75 

leclamot i komitr för granskning af för,;lag till ny vämepligts

lag. 187iS-78 var han chef för underofficerspersonalen i Stock

holrn. 1876-81 ,;uppleaut i k. krigshofr~Ltten. 1875- 77 mili

tärledamot i k. förvaltningen af sjöärendena. 1878 ordförandP 

i statsrevisioneu. 1879 -80 ledamot i komite för uppgöramle 

af förslag till fartygstyper. 1880-82 onlförande i komitc för 

sjöförsvarets ordnande. 1882- 83 ledamot af k. krigshofrätten. 

Samma år chef för k. marinförvaltningens militärafdelning. 

1883 till sitt af.<>keclstagancle 1887 var han chef för k. marin

förvaltningen. 
Friherre Stackelberg var kommemlör af K. SvMdsordens 

l :a klass, riddare af k. danska Dannebrogsorden, af k. ryska 

S:t Anna-ordens 2:a klass och innehafvare af tnnesiska Niehan 

Iftikar-orden. 
Utom hans redan nämnda uppclr·ag att vara statsrevisor, 

hade äfven 8tackelberg flera andra bevis vå sina medborgares 

förtroeude. Mångårig stadsfnllmägtig i Stockholm, valdes han 

1878 till riksdagsman i andra kammaren för hnfvudRtacleu: 

detta val upprepades ater vid flera följande valtillftLllen, och 

han a.nsågs at b.\de partivänner och motsUmdare för cm af de 

talaugfullaste representanternn på St.ocl;:holmsLänken. 

'J.itlsh· . . ,; Sjiir. 1888. :24 
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Redan 185\:J invaldes t)trwkelberg till ledamot af K oHgl. 
Örlogsmannasällskapet, och blef 1878 dess hedersledamot. Till
bringande största delen af sin tjenstetid på annan ort, hade 
han inga tillfällen att här låta höra sig; ett anförande af 
honom på sällskapets högtidsdag 1878, då h::tn var föreclra
g::tncle i dess första vetenskapskla,ss (taktik), vittnar dock bårl c · 
om hans förmåga att föra pennan, och om insigt i Lleu llelen 
af taktiken, som han deri afhandlacle. 

1875 kallades hau att vara ledamot af k. krigsvetenskaps· 
akademien, samt var vid sin död dess andre styr8sman. I (1en
na egenskap ålåg det honom att författa minnesteckningarna 
öfver akademiens under året afl. idna ledamöter, och många äro 
de lifsbilder , som han med sann pietet och stor vältalighet 

skildrat. 
lVIen äfven såsom föredragande i sjökrigsvetenskap hade 

han ofta att redogöra för årets vigtigaste tilldragelser p:\ sj ii
vapnets område inom och utom fäderneslandet, och hans fram 
ställningar voro då både intresserande och lärorika. 

Tyngdpunkten för Stackelbergs, i alla afseenelen sjelfvalr'la, 
lifsverksamhet fi\,r man dock sök a på ett helt annat områrlc, 
än de nu nämnda. I grunden iclealistiskt anlagd, varmhjertad 
och mycket känslig, drog han i härnad mot det , som han an
såg orättvist eller gnmdadt p~t. fördomar; i honom harle de 
först under de sista decenniem a mera allmänt framträdande 
i'tsigterna om qvinnans likställighet med mannen en af deras 
varm aste och mest talangfulle försvarare. För qvinnofr~t gRn 
stre<l han, en sann ridelersman utan fruktan och t adel, och i 
elen striden ingrep han med hela kraften af ::>in begåfning; 
skarpa voro de humorns och det mördande skämtets vapen 
han dervid använde. L ycklig diktare framstäide han sinrt 
åsigter i ett litet häfte "rim" benämnd t "'l'räkol" af Olof Stig, 
hvarest, han med ledighet i fo rmen förenar elen tanken:o; rike
Llom, hvarförntan versen vanler enelast ett skal utan känm. 
Hau lyckas rlAr med fäng~lamle sfl,tir och hjertevärmanlle Mver-

tygelse, trots clikteus bri st både pi't dramatisk sitnation och 
intrig, bibehålla läsarens intresse så att man utan att triittn~~ 

med nöje fö ljer författaren ända till slutet. 
Summan aJ hans der framstälcla åsigter är fordran p;L fnll

stänclig likställighet mellan man och qvinna pi't alla områ<l en 
- utom i llet afseenclet, att han anser att qvinnan biir fri
tagas från skyldighet att göra krigstjenst. 

I egenskap af riksdagsman väckte han motion om g ift 
q vinnas eganclerätt och om framHyttH,ncle af qvinnaus my n<lig
hetsålcler; hau gaf ock sitt erk~innand~ åt. clet berättigade i 
ett gjonlt förslag att gifva rösträtt :'t t t)_ vinna, som betala1: skatt 
till stat och kommun. 

lVIen äfven andra frågor af filantropisk eller hum anitär 
natur uppkallaLle honom. 

s;L deltog han i elen motion, SOm anses Såsom upphof till do 
nu pågående arbetena för att åstad komma en af stH,ten regla
rad arbetareförsäkring och ålclen1omdörsörjning för arbetar<'. 

Han yrkade Mven vatten och brödstraffets upphöran<l<', 
och var en ifrig motståndare mot vivisektion, hvilken hfln 
ansitg såsom ett kunskapens missbruk af dess magt. 

Af Stackelberg finnes ~ifven ett arbete på prosa, om J olm 
Ericsson och hans nppfinningar, samt flera. tillfällighetsdikter, 
hvariblancl kn appast inför detta sällskap behöEYer påminnas 
om det stämningsfulla talet vid aftäckandet af Vegastenen. 

styrelseledamot i F öreningen för gift ClVinnas eganclerittt 
från dess stiftande, var han vid sin (l ö<l denna fiirenings ord
förande, - och der lemnar han ntan tvifvel ett tomrum, som 
icke så lätt fylles af någon lika varmt intresserad och lika 
rikt begåfvad vän af föreliingens syfteu. 

Kort efter sitt afskedstagande 1887, hemsöktes Stackol
berg af on sjukdom, som läHge hotade med dödlig ntg;utg. 
I 11 ågon mån förbättrad, Hyttacle han tilllandet vi <l Södorteljc, 
för att söka att der återvinna helsa och krafter. Det var rlock 
allnorluncla beslntaclt ; när t rärlons bla<l biirjaclP v1:::sna, när 
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hö,.;ten med dess !1immor och öfver land och vaiJ,en 1~t,brecld: 
gro\ fiirgton visat lo sommarg~isternn. a, t t tiden V<tr. 111118 ~b 
·, t .. '1-a tl'll Vl.Jlter·llemmen rl.~ flvddo llMlS n,mlo tJ ll en lJn-a ~erva.nl <: , ·' • saro boning och hi1.ns stoft öfverlemnatles till 1.:\gorna, rnh gt 
lutns i hfst.itlen ntJ,n,la(lo vil.ia. 
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Ordningsmannens årsberättelse 
vid Kong l. Örlogsmannasällskapets högtidsdag den 15 Nov. 1888. 

Sdlskapet har nnclor detta är, (let 117:e :;ecbn Llo:;s l:ltif
telse, l:lammanträclt till 8 ordinarie sammankomster, vid hvilka 
följ ande anföranden hållits , nämligen: 
af onlj(imll(/eu, !.:rmteramimlen, friltel'!'e F. vV: oun Ottrr: 

Om svenska sjövapnets nt.veckling och förkofran under de 
senaste 18 åren ; 

lfj' aruetrrnrle leclrrmoten, konnnendö1· O. Lu.r;erber.r;: 
Om tyfonbanor i .Japan, j emte nnderrättel:ser för mauöv
rering; 

qf lt PdeJ·sletlmnoten, i!foerkommissariell A. K. Grrssl wuler: 
Om förf<tttningon angående ntbilchnrle af reservbefäl för 
flottan a.f (len 18 .J nli 1887; 

af aruefwtde ll:'damoten, förste bataljoJtsläkaren A. H ud very: 
Nflgra orrl om helsovården i flotta.ns fartyg: 

of ad;rdrmd" ledamoten, !~jtncmt l'. J . Daltl,r;rr1t." 
Kunna nndervatten~båtar blifva, af någon betyclebe för 
sjö,·apnet; 

aj'11ructuwle ledamoten, kom.-krtJ!feu A. Brt'ckdriim: 
Profl:lh:jutniug rtf l ö cm. pansargranater af stal clou 8 -- H:i 
Januari 1888; 

af rw/;etwule ledmnu fe'/1 1 l~jtllmtf C. F . .1Likcr: 
Om N ordenfel t::; undervattensbåtar, och 

af arbetande 1eclumoten, kom.-kaptrm G. JJ. Littieliööl.:: 
Utdrag ur ~ldre bestämmelser angående allmänna bevä
ringsman::;kapet, jemte några ord om nu varande vtirupligt::;
förhålla.ndeu, särskilclt mecl af~eenc1c på cle i flottan in
l:lkrifue vämpligtige. 
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S~tsorn inneh,Ulancle sakrika upply::~ningar jcmväl af all
mänt iut ressc, h afva fl ertalet af ofvan nämnda anföranden 
hlifvi t offentliggjorda i sällskapets tid::;krift. 

För beredandet af tillfälle till clisknteranclet af sjömilitära 
i:Lmnen, beslöt Kongl. Örlogsmannasällskapet elen 4 sistlidne 
.J auuari att, i likhet mecl föregften<'le år, inbjuda S.iöofficcl·s
sällskapets medlem mar till dislw.~sinnsm iiten, och i följd häraf 
cgcle sådana möten rnm um1er· våren. Vid desamma afhanc1-
la<1es först " Jli111Hit.~taktik ", hvilket ämne inledde::; af h:om
menclörkapten A. B ::ec;k;;tröm, och s.edermera "De f'ön"indrade 
{örhc1flrmden med hinsyn till manska pet, hvilko var do en föl;jd r(/ 

8
c

1
wst antuyna or.r;rrnisafiou af .~jiiman.~hlnm '', h vi lket ämne in

leddes af kommenc1örkapten F. Lennman. 
t-1 echn ett af lmpten grefve M. RamiHon till sälbkavet 

iugifvet fors la.r; till ii11dring uti j{ottmzs signalsystem blifvit å 
sammanträdet ::;istlidne April månar\ för er1raget, tillsatte säll
::~kapet en komitc för fttt närmitre taga del af fördaget och 
med yttrande deröfver inkomma. K omiterftdes utlåtande, som 
å senaste sammanträc1et framlades, hvilar för närvarande på 
säll;:;kapets bord för vic1are behandling. 

Biblioteket har <1eLta år, liksom månget föregående år, af all
männa verk och enskilda personer hugnats med flerfaldiga 
gåfvor af tryckalster, h varför tackstttnhetsskrifvelser behörigen 
afgifvits till c1e väl villige gifvarne. För iifrigt har Kongl. 
Örlogsmannasällska11ets värdefulla. boksamling öl;.ats såväl ge
nom inköp af åtskilli ga böcker och maritima tidskrifter, som 
ock genom utbyte af rridskri±t i Sjöväsendet emot anllra iu
och ntlänclska tic1skrifter. Boksamlingens ordnande efter en 
ti\1senligare och lämpligare plan, hv[l,rmec1 bibliotekarien, kom.
kapten H.iellll, för två. år tillbaka började, fortgår och torde 
i11stundande vinter hinna a,h;luta::;. 

Det af K ongl. Örlogsmannasälbkapet upprättade och vicl-
maothållna B esiithlillf)Ct1'Ji es HiMiotek, numera inry mr1t i rnm n 

b 
vestra gafveln af räkenskapskontorets hus, synes uppfylla sitt 
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itndarnal att lemna flottans manskap tillfälle att på. ett gag
uando och nnderldllande sätt använcla mången ledig ::;tnnd. 

Tidskrift i ,~ju väsendet, h vars första årgång trycktes 183ti 
utgifves fortfarand e efter samma plan och uneler enahand~ 
förhållanden, som föregående år. Sedan kommendören J. Ostor
man, hvilken från elen l .Jannari 1882 varit redaktör för tid
skriften, mel1 ftn ledning af sin förflyttning till Stockholm o: 
::~tation , afsagt sig reclaktiirskapet, rnå ett tacksamt erkännande 
egnas honom , ty under längre t idry md än någon tillförne, h ar 
komm endör Ostorman på ett fört.ienstfullt sätt skött ifr<'lga,
varande stundom ganska sträfsftmma befattning. 

Bland .~iil/skrrpets eml!dsm(i}l hafva nerbnnämnda förändrin
gar egt rum : 

efter förre ::;ekreteraren, som på egen begäran fråuträdde 
befattningen: vfLldos kom.-kapten A. B::eck::>tröm att från och 
med inne varande år vara ::;ällskapets ;.:ekreterare: 

med anledning af sällskapets beslut om tills~ttamlet af en 
biträdande sekreterare har löitnanten P . .T. Dahlgren härtill 
blifvit utser1d ; 

efter afl icL e orclniug::;mannen, kommendören A. Lind af 
Hageby, har kom .-kapten G. B. Lilliehöök blifvit vftlcl till 
sällsimpets orclning::;man för nästkommande trenne år. 

Bland siillskrtjiefs ledcu11 iiter hafva föl.iam1e föränr1ringar in
träffR t : 

med el öden äro afgångne: 
Hedersleclamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . 

., 
o, 

Korre::; pom1erande ledamot .... ... ......... . .... ... ..... . 1) 
ler1amöter :'tminnebetal å dagens sammanträde öfver h vilka 4 

blifvit uppl äst.; 
genom val äro tillkomne 0 ledamöter , nämligen: 

Arbetande ledamöterna, mariniugeniör .T. Pihlgren och kap
tenen vid k. flo ttan L. f-lid ner samt K orresponl1eranc1e leda
moten, fransyske öfversten de Bange, hvarjemte, på grnncl af 
stadgarnas bestämmelse, tvenne arbetande led[l,möter, kom
mem1örkapten F. A. Fack::; och marindirektören J. Frykholm, 



vid afskecbtagamlet ur tjcustou öfvergått ti ll korresponderande 

ledamöter. 
Kong!. Örlog:mumnasällskapet, som har uådon att ega 

Uans 1\'Iaj:t Konungen till beskyddare, består för närvarande af: 

Förste Hedersledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 

Heclersleclamöter. .............. · ... . .. · · . 38. 

Arbetande leelitmöter .............. · .. · . · . 50. 

Korresponderande ledamöter: 
Svenske nch norske ................. 35. 

Utländske . ....................... · .. · . 7. 
Tillsammans 132 ledamöter. 

Vid aJslntanclet af denna korta årsberättelse nttahs deu 

förhoppning n.tt Kongl. Örlogsmannasitllslmpet, umlcr vå r ädle 

kommg,; h~i.gn , ll"lc\tte, till främjandet a.f fäLlernes:anclets uytta, 

fortfamnLic l>ornma att utöfva en för sjiikrigsvetenskapen gag

nclio· verlu;n,mhet, :;åluncht. häfaancle s~i.lbkavet::: gamla vabJ)l'fll;:: 
b 

Förd(tnd otl1 sf!Jrlw. 
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Anförande vid presidii nedläggande 
Örlogsmannasällskapet 

Kong l. 

1 H;]\\r•t ;\ .<i J J., \(;l prts hiigtidf<<bg· <lr•n Fi )JrWI'lll hrr 1H88 n f krrnt.•rn111i ra lP n 

frihrrrc }'. lr. 1011 ott .. r.) 

l\Iina Herrar! 
Kongl. lYlaj:ts nåcligft beslnt, merhleladt genom k. kungö

rebenm den 13 .Jnli :::ist,!. år, om båtsmam;hållet:;; sättande på 

vakans och uppsättande i dess ställe virl sjömanskå.ren af en 

:;ärskilrl värtvad stam, m:=mar mig, med hänsyn till den bet.y

tlelse, som <leuna föränclring kommAr att merHöra i ;:;amman

:-; ~i ,ttningen af vår flottas bemanning, rlå jag nn går att ned

lägga elen befattning inom Eder krets, lt vannedjag nncler det 

nu ändade presidiiåret fortfarande varit, hAdrad, att kasta en 

lmstig blick ut öfvAr bätsmansinstitntionen, dess uppkomst, 

utveckling och upplösning ,;amt de or:=::aker, som led t . härtill. 

Rkyldigheten att "laml värja", jemväl på sjön, har fråu 

nrminncs ticler i ~verige ålegat egame till jorden. Redan de 

gamla Iandskapslagarne angåfvo huru m~mga skepp hvarje 

lanelsort var skyldig, att, n ilr krig utbröt, utrnsta, bemanna 

och proviantera. H var. i e yngling, som var vapenför, var äfven 

sjelt:-;krifven krigs::-..an, och ,.;kylcligheten att deltag[t. i försvaret 

upphörde ej förr än ålderdomen hindrade härför. Till försvar 

emot anta.llaiHle fiende skulle "fara båclo boude och träl" o·å )b 

man nr huset . Utskrifuing till krigstjenst be1·oclcle ursprung

ligen af konungen emmmt. Men efter hand fingo Riksens 

::)tänder bestämma antalet, umler det att verkställigheten be

rodde af konungen. Vid flera tillfällen klagadeLlock allmogen 

öfver godtyddighet h~i.r-.-id af konungens tjenstemän. Detta 

föranledde den 4 Januari 1577 till utfärdandet af en ordning 
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för utshrifniuga.rna,, gttllaude för både knokte- och skepps

höfviLlsm än, hvilken författning var den första, genom hvill;:en 

ntsl~rifningarna blefvn ordnade efter bestämd plan. I culighot 

med densamma skulle bofasta bönder, som icke hat1e någou 

legohjelp , eller icke sntto flere på ett hemman, förskonas fråu 

krigstjenst, samt dertill tagas "bondsöner, legoclrR,ngar ::;amt 

tjenstlöst och kringstrylmnde folk". Grunden för det stitmliga 

båtsmanshållet som uppstod, likasom clc t. stitncliga knektehflllet, 

ur clessa utskrifningar, lade~< genom den af konnng CfLrl IX 

uneler elen 9 Febr. ifl02 ntfänhcle ordning för Fog1la.rne i Fin

land, deri det heter att allmogen måtte lmfva en vif's onlning 

och veta hvad hjelp cle skulle lemna konung och kronan "när 

uthtndsk här, heden eller kristen, ville riket förclerfva eller ock 

inhtndsk lägga sig upp emot konungen", och enligt h vilken 

båtsmännen clerstitdes skull e för de af dem innehafela hemman 

förskm1as från gälder och ov issa be::;vär. Stäclernas båtsmans

håll eller, sås')m detta manskap jemvä.l kallade~<, "By::~seskyt

tarne" räknar ock sitt ursprung från L1enna, tic1. Vid Riks

dagen i Örebro 1610 meLlgaf borgerskapet, att i hvarje stad 

skulle af ti0 borgare förskaffas en <1uglig karl till båt,-nwu, 

och vili Riksdagen sammastädes Pn· 16l7 medgaf.<:: ytterligare 

att i alla städer skulle h var tionde man ntskrif\·as, samt, j emte 

de förra båtsm~innen, försörjas af konungen, så länge "le voro 

i konungens t.ienst, men af sina meclborgare nä.r cle hemförlof

vades. Sedan Gust<tf II Adolf i sin konungaförsäkran förklarat 

att han "till rikets fönwar icke ville påb.iucla några ut::;krif

niugar utan Riktlen,.; ltåLls vetskap och råd samt vederbörande~ 

samtycke" erhöll nn det ::;tiimlig>t Mtsma.nhållet för s<'tvällands

bygden som städerna bestämdare form. Ar 1G23 kom befall

ning att hvarje gård uti skären sknll o sätta upp en b:'ttsmau 

och instruktiouer utfitrdades för la.mlshöfclingame i Finlaml, 

Uplancl - lwilket län di\ omfattade jemväl Roslagen och Aii

dertörn - - samt tör ståthållaren på A.Jand, att der i lands

ortörna uppsä-tta båtsmanskompanier om 400 man, två i hvart

dera af de båLla länen och ett pa Alaud. Enligt dessa m-
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strnktioner skulle vederbörande begifva, sig ut i skärgårelen 

och der socken för socken "tingta" mec1 allmogen, hå.llauL1e 

dem före, att pa. det Kongl. Maj:t och kronan måtte hafva, 

stadiga och vissa båtsmän och landet deremot för de idkeliga 

utskrifningarna bl ifva förskonat le, Kong l. Ma.j:t funnit för god t 

att åt alla dem, ::;om ville hålla en båtsman åt Kongl. Maj:t 

och kronan, öfverlåta ett hemman fritt, som räntade 18 daler 

i vissa och ovissa persedlar. Den bonde, som toge båtsmannen 

till ::~ig, sk ulle blifva fri från all ntskrifning, gäld, landshj elp 

(en allmän bevillning\, byggningspenningar m. m. Hvad stä

tlerna anginge beviljade de vid 1G24 års Riksdag, emot åtnju

tande af frihet fdn lancbhj elp, båtsmanspenningar och utskrif

ning, en summa af 33888 cla.ler kopparmynt för två år, till 

underhåll af ett båtsmanskompani och förbnndo sig vidare 

elen 28 .Tam1fLri 162D at-,t, emot frihet från ntskrifning, årligen 

hålla ett bestämdt antal goclt och dngligt sjöfolk, hvarigenom 

sålecles äfven städerna fingo utgöra sti:i ncligt båtsmanshålL 

Öfver detta manskap klagades dock mycket, såsom framgår af 

ett yttrande af dåvarande riksmarsken .Jacob de la Gardie, att 

"städerna hålla intet deras full>t mantal eller så dugligt folk, 

,.;om de borde, ntan c:äncla. ifrån sig en hop meLl ln7cklar, 

intet be::;innancles, h vacl ädelt klenodimn, ::;om flottan är, och 

huru högeligen är alJgeläget, att den icke med en hop af 

benglar må blifva ~kär"atter. " Danskarne kallade det "boncle

clrcenge, <lyppec1e i vand". Hnru lciftet om frihet från utskrif

niug hölls hör icke hit, men anmärkas bör clock att i riksda.g~

beslutet 1624 heter tlet att "alla Riksens innebyggare, ::;~t 

många som hemma sitta i st~tclema och på landet, skulle låta 

sig mönstra och skrifva i rotar, ~amt förskaffa sig efter ämne 

värjor och bössor, och ingeu vara der fri före, eho han ock är" 

och beslut om ut:;krifuingen forekom fortfttramle viLl nästan 

hvarj_e riksdag. 
Ar 1634 föreLogs ytterligare ett vigtigt steg till båtsmans

hållets befästande. Då föreskrefs att uneler bil.Lsmanshållet 

::~kulle lä-ggas och rotera::; de utmed sjö~idait belägna socknar 
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och lancl::;delar , der lmektarne skulle tagas till bat::;mäu. Fyra 

bönder skulle hålla en duglig båtsman samt, cH\ lmn under vin

tern vore hemförlofvad, gifva honom hemkall emot skyldighet 

för honom att n,rbeta hos sin rotehållarP. På detta sätt blefvo 

da Yissa knstst.räckor i Uplanrl, Aörlermanlaml, Östergötla,ncl, 

8målanr1 med Öla1Hl, VestPrgötlancl, Helsinglancl, Metlelparl 

och Ångermanlanrl ~tfvensom Åbnd och åtskilliga ortPr i Fin

land inroteracle till ständigt båtsmanshål l. Åren 1 (i43 och 

1ö44 åtogo sig städema att. först till hälften och seelan till 

fullo fördubbla, antalet n.f sina b:'ttsmän, (lock nmler förbehåll 

tttt vi<l inträffande frerl befria< från demta tillökning, ett åta

gamle som ,c;eclerrnera vid olika tillfällen förnyades. 

Batsmanshållet, som Yirl rl enna. tirl nppgick till 5160 man, 

af hvilka 2723 tillhörde lrmrltroteringen oeh lle öfriga voro 

dels städernas, llelf' värfv:ule bil tsmän, var l l å indelat l t på tre 

regementen. 'l'ill rlet fiirsta hörde Mtsmä1men från Stockholm, 

Vermdön, sjösocknfl.ma i Södertöru, samt ställerna och sjö

:Socknarna i Södermfl.nlfl.ud, Östergötlaml, Småland och Öland. 

Till det. andra, bii.tsmännen från Aland sttmt ställerna och 

båtsmanssocknarna i Finland, ntom Österbottell och till clet 

tredje båtsmännen ±rån Roslagen, städerna i Upland, Ve::;t

manland, N e rike och V ermland, V estergiitlancl , Hedemora stad 

::;amt städema och båtRmam:socknarna i Ve:o:ter- och Ö:>ter

botten. · 
Genom k. resol. Llen ~~ Januari 1ö4G blef i:i.fven Uotlaml 

lagclt till båtsmanshållet, uneler hvilket, metl unelantag af en 

kort mellantid åren lGGO - Hifi4, <l ~ i1n var tills1ftgen lancl

militien, ön förblifvit roterarl. 

Kommer sa den vigtiga tidpunkt, när det ::;venska inclel

ning::;verket fullständigt ordnades och bc"ttsmanshållet pa Iandet 

fick den form det ända intill våra dagar haft, h varför ock 

Carl XI:s ord i sitt testanteute den 15 Aug. 1693 att indel

ningsverket skulle förblifva vid derorn gjorda föronlningar och 

fa::;t och oryggligt hållas till eviga tider, så::;om menni::;koord väl 

för::>varat ::;in plats. Ett vite ffl.::>t::>tälcle::; ock i:iamma ar af 1000 

- 'l(i'l-

<laler silfvermynt för den som i indelningsverket sökte ändring. 

8eclan Carbkrona blifvit flottans hnfvnclstation beslöts elen 18 

Febr. 1681 att bcltsmansrotame i Ve:,;terbotten samt Vester

norrlaml och el! del af Finlan<l skulle ::;ättas på vakans, emot 

en årlig afgift. af 50 'claler kopparmynt i fred och clubbelt i 

];:rig, som anvisades åt amiralitetet, samt att manskfl.pet skulle 

iifverföraR till Blekinge och Södra Möre, för att till under

h:'\.llamle rlerstäLles indelas; men då tillråckligt antal hemman 

till inrättande af rotehåll, der icke fans att tillgå, föreskrets 

att båtsmanshållet i dessa. 0rter skulle ställas på rustning. 

Båtsmanshållet här blef således iuke indeladt efter vissa hem

mantal på hvarje rote såsom el.iest, utan efter den hemman en 

asatta jordebohrtinta, hvilken den rustningsskyldige slapp att 

ntgöra.. I Sö(lra lVIöre visalle ::;ig allmogen motvillig, men dit 

befalrles att "derom noga och viJ.l inqvirera och s;"t laga att 

K. lVI:t med det forderligaste kunde komma under väder med 

slika hlttfärdigheter", så att de som "controcanerade Kong l. 

Maj:ts goda förordningar". androm till varnagel derför kunde 

,;;traffas. Slutligen faststäides indelningsverket för S . lVIöre 

rlen 23 Okt. 1 ö94 och för Blekinge elen 22 April 1G96. Det 

imlelta eller bem::>tade båtsmanshållet blef härigenom bestätnclt 

till 2301 nummer, eller tillsammans med de i rlessa orter för

lagda frälserotar till 2343 unmmer fördelade på 6 kompanier. 

l Bohus län, hvilket straxt efter dess införlifvande med sven

sim kronan lades under amiralitetet, inrättades ständig båts

mansrotering 1()85, :>om dock e j faststäides förr än den 16 J an. 

1739. År 1726 roterades krou.o- och luonoskattehemman en i 

Hallanll till stänclie:t båtsmanshåll hvilken roterino· 1'emväl 
~· ' b. 

fa8tstäldes den l ö J an. 1739. Det roterade båtsmanshållet 

riiknade nu 3343 mau på 22 kompanier och hela det rustade 

och roterade b~tt::;man::;hållet sålede::; 6(18() man eller sammfl. 

antal, som i elen dag· som är. numera ::;edan Blekino·e dittills 
l ' . b 

ntrando 3 komp. 1845 blifvit dela<le till ö, på 31 kompanier. 

Några, egentliga kontrakt met'l. rotehållame om .:diggandet att, 

i stället fiir nt~krifninbo·arne. hvartill de förut voro l)liotio·e 
l 

h J b ' 
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hålla visst manskap, uppgjordes endast me<l innebyggarne i 

Norrland. För det öfriga rotehåll et, med unelantag af Bo hu~ 

läns, reglerades frågan genom k . förordningen elen 23 Maj 

1690 samt för rusthållet i Blekinge och S. Möre genom en 

dylik af elen 27 April 1686, hvilka författningar ~i.nnn i dag 

ega tillämplighet. l\fot slutet af Carl XII:s regering delades 

de förut befintliga tre bi'ttsmansregementen, hvarpå hela båts

manshå.llet var organiseraclt i flera mindre, under olika benäm

ningar, såsom "sluproclda.re-regementet" , "sjögast-regementet", 

"entergast-regementet": "enterlmrls-regementet" m. fl. 1\'fen 

denna sönderdelning förföll ,:;nart. Sti:iclerna<o båtsmän voro i 

allmänhet a,nslagna: närgränsande rotebåtsmanskompanier utom 

skånska och blekingska städernas, uppstädernas och Stock

holms stads kompanier, h vilka utgjorde hvart sitt särskilda 

kompani. Stadsbfttsmännens antal enligt indelningsverket 

skulle vara 892 i fred, samt ytterligare 877 man fördubbling 

i krig. 
Den nya ordinarie roteringen och extra roteringen inom 

vissa af riketR län förbigtts här clå ingen man deraf nftgonsin 

varit nppsatt. 

Då man rifver en institution, som -- man må gerna säga 

det - med heder bestått mera än två selder igenom och 

hvarom, såsom redan anförtR, rlen store konung, som gjonle 

så mycket för krigsmagtens bättre ordnande, sade, att den 

skulle förblifva vid clerom gjorda förordningar och fast och 

oryggligt hållas till eviga tider, måste det gifvas goda skäl. 

Visst li::an det sägas att el en nu beslutade vakanssättningen 

icke i och för sig innebär en rifning af institutionen, men 

praktiskt blifver det väl så. 'l'y vakanssättningen skall fo rt

fara så länge riksdagen, såsom nedan kommer att anföras , 

anvisar vissa anslag, och de komma nog ej att indragas. De 

skäl , som ledt till rlet rustade och roterade b;t,tsman shållets 

sättande p:1. vakans, äro t ill en fl el af social, men för öfrigt. 

af rent sjömilitäri::<k natur . Den vakanssättning, som 1872 
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påbjöd,; i Blekinge oeh Södm 1\iöre härad af Kalmar li:in hade 

siu grund i <len dryga fattigvärclstunga, so m genom det in

delta båtsmanshållet pålades kommunerna och denna tunga" 

rlemomliserande inHy taude. Det befans nemligen , att j emte 

det antalet fattigunderstör1njutanc1e inom dessa byggeler va.r 

i fiirh ållancle till folkmängden betydligt större än å någon 

annan inom riket, antalet fattighjon bland båtsmi:innen och 

deras familjer var i 8 . .!\före omkring 4 11., och i Bleki1we om-
. • - b 

krmg 2 1/~ gånger större än i något annat län. De Rjömilitära . 

skälen åter lå.go och ligga uteslutande i sjelfva institutionen -

uti svårigheten , för att icke säga omöjligheten, att ur en insti

tution , som i regeln icke medgifver manskapets öfvande annat 

än periodvis, med mellan tider då detsammas både håg och 

fnJlenhet draga det åt helt annat håll, utbilda manskap, skick

ligt att hancltera nutidens fulbudade sjökrigsmaterieL Om 

bät::;mannen ock, hvilket ju gerna meclgifves, efter afslutanclet 

af elen ett-åriga rekrytkurs, t:~om under de senare fjorton åren 

vari t ordnad, utgar derifrån Råsom ett lofvancle ämne, befinnes 

han , ni.ir han nästa gång återkommer, hafva glömt en stor del 

af hvacl han under rekrytkmsen brt. Encla»t få blifva båts·

miin af kallelse och håg för det sjömiliti:ira yrket. Det stora 

flertalet betraktar oaktadt all den omvårdnad manskapet nu

mera erhåller, tjenstgöringen och i synnerhet tjenstgöringen 

till ,;jös, elen tj enst för lwilken han egentligen skall danaR, så

t:~om ett verkligt ondt. Yrkandet på båtsmansinstitutionem 

utbytalH1e mot n~tgot annat framträdde på allvar först på 

lRöO-talet. Meu det gick långsamt att vinna anhi:ingare <1erför. 

I börja.n af 1870-ta.let kom dock fi'f1gan så till vida pi\ rlagord

ningen att yttrande infordrades fi·ån de officera.re, som under 

närmast föregående fem år fört befäl R, våra fartvo· under ni'wot 
<.1 b - b l 

längre expeditioner, angående båtsmännens duglighet och an-

vänrlbarhet så väl i allmänhet för de ombord förekommande 

göromi\1, ~om ock till de sär~kilrla befattningar, hvartill <1 e 

ombord an vändas. I svaren a. uttalades nästan enhälligt att 

bå.tsmänne11 anså.gos ntgiira. ett godt material, hvaraf genom 
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lämpliga öfningar förträffliga faltygsbesättningar lmu_cle vinnas .. 
Men lika enhälliga voro uttalandena om nöclvänchgheten a± 
rekryten.,; förberedande utdaning med i:i t?rre om~org än dittills 
egnats honom. Alla de egenskaper, hv1l~za. nt_g,Jorde gn:nden 
för en god trupp, såsom lätthet att chi:implmera, sedhghet, 
ihärdighet, oömhet, arbet,svana, uthållighet och villighet egcle 
de. Den ko mi te, som elen 27 Januari 1872 afgaf betänkande 
och förslag angående organisationen af sjöförsvarets militär
personal yttrade om båtsmännen, att "da icke någon har vel~t 
påstå, att icke en båtsrnansstyrka, i:iOm genomgått en ordenthg 
rekrytkurs, hvarunder fått inhemtas så vii.l något ~m vapnens 
bruk som disciplin, vore att föredraga framför hv1lke!'-' ann~u 
styrka som helst, vare sig sjöbeväring eller förhyrc:e, som v~d 
ett krigstillfälle skulle ersätta denna fasta trupp, sa vore skal 
att väl betfi.nka sig innan man afhände sig hvad som kunde 
o·öras goclt, och vid hvilket tillfälle som helst stode att få, 
b o l l t .. " mot hvad man i farans stund måste taga sanant Cte ar . 
Som man finner blef frågan icke bragt till mognad den gån
aen men komit(ms förslag om en genomgående rekrytbildning 
:kulle snart bringa den dit. Den skulle bringa till klarhet 
omöjligheten, så8om jag ny,;s antydt, att ur båtsnunsir~~tit~l
tionen framdraga det antal dugliga förhanc1::;män, som for var 
lilla flottas bemannande erfordrades utöfver hvad af matros
samt eldare- och handtverkskompanierna erhålles. 
. Stäclernas båtmanshåll stälcles redan år 17 48 tills vidare 
på vakans med unelantag af Stockholms stads kompani af, ~f
fektivt 100 man, till hvilket äfven hörde båtsmännen ±ran 
Södertelge, lVIariefred, Strängnäs, Thorshälla och Eskilstnna, 

och som först 1842 upplöstes. 
Den k. förordningen angående båtsmanshållets sii.ttande 

på vakans stadgar hufvndsakbgen: . 
att rust- eller rotehålla1·e vid båtsrnanshållet, hv1lkens 

ru,;thåll eller rote ii.r vakant, må i stället för att uppsätta ny 
båtsman erlägga vakansafgift, allt i enbghet med jemväl med

delade bestämmelser ; 
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att under vakanstiden rust- och rotehållare äro hia från 
skyldigheten att underhålla rotetorp och rotehus äfvensom för 
alla öfriga naturaprestationer eller utgifter för båtsmanshållet 
ntöfver den stadgade vakansafgiften; 

att vakanssättningen fortfar så länge riksdagen anvisar de 
af 1887 års riksdag beviljade anslag till sjömanskåren m. m.; 
skolande i händelse vakanssättningen upphör, skyldigheten att 
tillhandahålla torp m. m. ånyo inträda; samt att i regeln all
talet årligen meclgifua vakanssättningar icke finge öfverstiga 
en åttondedel af den 1887 befintliga nummerstyrkan. 

Om elen bemanning, som är atsedd att träda i båtsman
nens ställe, är förtidigt ännu att fälla något allmii.nnare full
giltigt omdöme. Ett torde dock kunna på goda skäl uttalas, 
nemligen att det nya manskapet i intelligens och lätthet att 
utbilda, lemnar det gamla långt bakom sig. 

'lidskr . i .~j?ir. 1888. 
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Arsberättelse af föredraganden i artilleri. 
(Föredrag i Kongl Örlog;;mannasällsbpet af lcdamotrn knmmen[ijrkapten 

.T. Christerson.) 

Vid fullgörande af uppdraget att inför Kongl. Örlogs
mannasällskapet redogöra för de betydelsefullaste tilldragel
serna inom vårt vapens vigtigaste område, artilleriets, under 
arbetsåret 1888, hade det varit särdeles tillfredsställande, att 
kunna framhålla något på samma gång nytt inom det egent
lio·a SJ. öartilleriet och af intresse i militäriskt hänseende. Så 

b • 

är tyvärr ej förhållandet. 
Sedan den nyaste tidens kraftiga, alla hinder besegrande 

ut,veckling inom kanonfabrikationen, som det tyckes, tillsvidare 
nått sin höjd under åren 1880--1886 och åstadkommit sådana 
pjeser som Kruppoo; 120 tons (för italienska kustförsvaret vid 
Spezzia) och elen engelska 111 tons ( Armstrongslm) kanonen 
(för några engelska fartyg), står man efter all anledning, hvad 
kaliber och vigt beträffar, vid elen gräns, som ej på länge 
kommer att öfverskridas*J. 'l'värtom, flera omständigheter 
tyda på en

7 
om ej uttalad, dock lifligt känd önskan att med 

frambringandet af verkligt goda stålprojektiler, egande stora 
utgångshastigheter, kunna erhålla tillräcklig effekt med min
dre kalibra.r än de ofvan nämnda, och man kan ju ej förbise 
hurn ofantlio't vio'tig faktor ]Jl"O].ektilens hastiohet är vid strider . b b ' .~ 

på sjön, ofta kanske vigtigare än dess tyngd och storlek 
Såsom exempel på de lysande framsteg, som i denna rigt

ning blifvit g,iorda, och hvilka ej obetydligt bero på ett i hög 

*) Kr11pp liir n11 lwfva lindor tilhorkning rn 140 tun :> knnun l'iir itali enska 
flotbns rii,kning. rlylib kanrlllr'l' liira ,·ara al'se.<lrtl fiir »Ile 1T111hnrh >·>, »Sanlrgna · 
rHoh »Bieili a». 
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grad förbättradt projektilmaterial och en genomgripande för
ändring i beskaffenheten af det till de kraftigare kanonerna 
begagnade krutet, kan anföras en i början af Mars detta år 
verkstäld skjutning på Krupps skjutplats vid Meppen. 

Man sköt 2 skott med en Krupps 21 cm. stålkanon (af 
35 kalibers längd), projektilerna voro af stål (3,;; kaliber långa) 
och af 138 kg. vigt; (laddningen utgjordes af 4 7 kg. prisma-

. k l ( c.
182 

) · k 'l h · h hs ~t uut 21_ 30,
5 

; pro.Je ~tl ens ast1g et var vid myn-

ningen 556 m. och vid anslaget mot taflan 550,o m., motsva
rande en effekt af 2138 m.-tons. 

Taflan bestod af en 39,;; cm. tjock Cammells componnd
plåt (3,35 m. X 2,75 m), som var fästad vid 20 cm. ekbackning, 
hvilken på baksiclan hade ett innerskinn af 2 st. 20 mm. plå
tar. Båda projektilerna gin go rätt igenom taflan; den l:a åter
fans 40 m. bakom taflan, och hade blifvit stukad 8 mm. på 
längelen och utvidgad 2,s mm., men var i öfrigt hel; plåtens 
öfra venstra hörn bräcktes loss och föll ned framför taflan. 
2:a projektilen återfans, äfven den hel, 670 m. bakom målet, 
stukad resp. 5 och 1,a mm. 

Detta utomordentliga resultat med en jemförelsevis liten 
kanon skulle man för enelast ett par år sedan ansett oupp
hinneligt. 

Det mest framstående försök inom artilleriets område under 
förlidet år var onekligen })rofskjntningen i Februari och Mars 
med en 111 tons Armstrongskanon af.sedd för engelska pansar
skeppet "Benbow", som, i likhet med de engelska "Victoria" 
och "Sanspareil", skall föra 2 dylika pjeser. Man hade be
rälmat att med en projektil af 816 kg. erhålla en lefvande 
kraft af 19000 m.-tons; vid nämnda tillfälle erhöll man dock 
endast 17900 m.-tons med ett gastryck af omkring 3000 at
mosferer. 

V erldens f. n. största och tyngsta pröfoade kanon, den hos 
Krupp tillverkade 119 tons kanonen, som i 4 exemplar eges 
af Italien och bestyckar ett af fortena utanför Spezzia, har 
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ej gifvit mera ~Ln 15700 m.-tons, då den 920 kg. tunga projek

tilen hade en utgångshastighet af 579 meter ; engelska flottan 

eger således nu i sin 111-tons kanon verldens kraftigaste kanon. 

Lefvande kraften per ton kanonvigt är hos denna 51\:1 m.-tons; 

hos Krupps 119-tons kanon uppgår den endast till 427 rn.-tons. 

Dessa ofantliga framsteg på artilleritelmikens område hafva 

ingalunda. berott enelast på ökade insigter rörande metallens, 

numera endast uteslutande stålets, rätta behandling eller mera 

rationela principer för kanonernas konstruktion; det finnes 

nemligen en annan ytterst vigtig faktor , hvars beskaffenhet 

vid all skjutning måste tagfts med i räkningen, nemligen kru

tet; tillverkningen af detsamma torde man dock munera i det 

närmaste kunna anse sig beherska. 

Hafva kanonerna på de sista åren, såsom ofvan är nämnclt, 

tillsvidare liksom intagit en stationär ståndpunkt, är förhål

landet helt annorlunda med de i bestyckningen af såväl de 

stora som de små fartygen ingående mindre skjutvapnen. Med 

fästaclt afseende på den utomordentliga vigt dessa fått, torde 

några uppgifter om dem ej sakna intresse. 

Under inbördeskriget i norra Amerika sågo talrika bak

laddnings- och magasin-gevär dagen, och derjemte ej mindre 

än 25 olika slags kulsprutor (i England kallade machine

guns); af dessa är Gatlings den enda som, om än förän

ch·acl, ännu finnes qvar. Några år senare pröfvades Gatlings 

system i Frankrike och framkom förbättradt i Montigny

mitraljösen, af hvilken armen under 3:e kejsardömet väntade 

så mycket. Det var ett j emförelsevis. föga kraftigt vapen och 

begagnades ofta vid t illfällen , då det aldrig hade bort använ

das, under det att man, för att knuna hålla dess konstruktion 

hemlig, omHorgsfullt hindrade servismanskapet från att f~L den 

kännedom om vapnets mekanism, som behöfdes för att af det- , 

samma kunna taga hela den effekt, som verkligen kunde or

hållas. Emellerti<1 visadP sig under r1et. han~k -tyska kriget, 

att r1et.ta slags vapen, hnrn ofullkomligt det än rlft var, harle 
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framtid för sig, och sedan dess hafva månget system af kul

sprutor (ma::;kinkanoner) blifvit uppfunna; af dessa. hafva on

dast Palmcrantz', nu N ordenfelts kallad t, och Gardners system 

haft någon betydligare framgång och äro jemte den vön1uac1:-

värda Gatlingskanonen, de enda kulsprutor, som ingå uti ll<O

clerna bestyckningar med små snabbskjutande vapen. 

Af dessa tre system har Gatlingssystemet, såsom bekant 

är, piporna rörliga och roterande omkring en mi cHaxelmedelst 

en vef, och lwardera af dem skjuter, när den under rotationen 

kommer till en viss bestämd punkt af mekanismen ; i N orden

felts system äro piporna fasta i ett horisontalt ramstycke och 

a:f(yras medelst en fra,m och tillbaka horisontalt rörlig häfarm, 

h varvid salvor, men ej en jemt fortgående eld afgifves; i Gard

ners system åstadkommes genom en vef en kontinuerlig eld 

frå.n de fasta horisontalt bred vid hvaram1ra liggande piporna. 

När Gatlings pjeser först kommo i bruk i F örenta Sta

terna, försöktes ett slag af dem , som hade en kaliber af 25 ~ 
' 

mm. (en eng. tum) och sköt kulor af bly, men vapnets stora 

tyngd, jemförd med desR verkan, talade så emot dem, att Gat

lings system i"nart började hänvisas till gevärska.libern, och i 

regeln hafva de länder, som begagna Gatlings vapen, gjort 

dem passande för infanterigevärets patron. 

N orden felts kulsprutor hafva med stor fördel blifvit kon

struerade för jemväl en större kaliber än infanterigevärets, och 

elylika vapen af 25,4 mm. kaliber, afseelda hnfvudsakligen för 

skjutning (med sttt.lkulor) mot minbåtar, ingå derföre i många 

fartygs bestyclming. 

Garclners system är knappast användbart för större kali

brar och förekommer derför endast med gevärskaliber. 

Dessa 3 system, med gevärslmliber, hafva fl ere g[mger 

blitvi t profvade medelst jemförel::;eskjutningar; h vartdera har 

sina anhängare som påstå dess öfverlägsenhet öfver de båda 

andra ~ Men dessa. j emförelseförsök torde ej hafva varit fullt 

uttömmande för att framvisa de data, som erfordras för att 

bilda ett sitkert omdöme. I England t. ex. har man .iemfört 
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vapnens skjuthastighet och rörlighet, utan att samtidigt pröfva 
deras ballistiska effekt, och man har använc1t, med samma am
munition, vapen med 26 och 32 tum långa pipor o. s. v. 

Följande försök har föreslagits, men har aldrig blifvit ut
fördt. Vapnen förses med manskap, som äro lika förtrogmt 
med de resp. maskinerna, 5000 skott tagas med hvarje pjes, 
kulsprutorna färdas tillsammans genom kuperad mark till ett 
ställe på 10 eng. mils afstånc1, börja derefter elden uneler 
skydd, som blifvit uppkastadt af servismanska pet, mot 6 taflor, 
3 vertikala på 700, 1000 och 1200 samt 2 horisontala på 1800 
och 2500 m. af.gtånd, hvarefter 1000 skott afskjutas mot hvarje 
tafla. 

Enär elen största skjuthastigheten enelast för en kort stund 
kan komma till användning till följd af ammunitionsförbruk
ningen och ansträngningen vid mekanismens skötande, synes 
det som om hastighetsprofven borde jemföras med afseende 
på antalet skott på l selmr'.cl per pjes och per pipa. 

En i denna rigtning på grund af verkstäida skjutningar 
(af löjtnant \V. Kimball) uppgjorrl jemförelsetabell medde
las här. 

Skott per sekund från kulsprutor af gevärskaliber: 
per pipa. 

Gardner 2-pipig... . . . . . . . . . . . . . . . 4,z 
Gatling 10- . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,s 
N ordenfel t 1- . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,u 
Gardner 1- , . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,u 
N ordenfel t 3- , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,n 

" 5- . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,4 
Gardner 5- , . . . . . . . . . . . . . . . . 2,~ 
Nordenfelt 10- , . . . . . . . . . . . . . . . . l,!l 

Vigten af de lO-pipiga vapnen med 1000 
gasin och 9000 i ammunitionslådor är: 

per pjes. 
8,4 

38,o 
3,u 
3,o 
7,s 

12,u 
ll,o 
19,o 

patroner 1 ma-

Xonlenfclt. (jatling. 
Vapnet . .................. . . . . 105 kg. 103,:; kg. 
Afläggaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 , • 
Magasin för 1000 skott . . . . . . . . . . . 50 , 66 , 
1000 skott . . . . . . . . . . . . ...... 453 , 453 , 

~--~~~--------~~~~ Sammanlagclt 6lfi kg. 632 kg. 
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Gatling erfordrar l man för ::~igtning, l för skjutning, l 
för matning, l för (yllning af magasin. N ordenfel t l man 
för sigtning och skjutning, l man för matning och när maga
sinen äro tomma åtminstone 4 för att fylla magasin. Nordon
felts senaste magasin göra::; dock af papper förstärkt med kan
fas, i hvilka patronerna levereras och fyllning behöfver ej verk
ställas; magasinet är inuti incleladt i rarler af afdelningar sva
rande emot facken i ledaren. 

På grund n.f den ringa tyngden synes valet af kulspruta 
för infanteriet vara emellan elen 3 .. pipiga N ordenfel t och den 
:Z-pipiga Gardner, eftersom de ännu lättare kulsprutorna skjuta. 
för långsamt och de mera snabbskjutande äro för tunga. Den 
förra väger 32,2 kg. och den senare 34. Rörliga vigten blifvor: 

.Nonlenfrlt, 8-pip. (hmlnrr, 2-vip. 
32,2 kg. 34,o kg. 

3,1 " 2,2 " 
18,1 " 18,1 " 

266.s 266,s , 

Vapnet ..... . ....... .. . . ... . . 
Magasinet . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . 
Underlag...... . . . .. . . . . . . .... . 
5000 skott ......... . 

280,2 kg. 281,1 kg. 
Flera omständigheter in verkade snart att man om bord 

kände sig behöfva en kraftigare kulspruta än den som sköt 
med gevärspatroner. Också dröjde det ej länge, innan det 
enda af ofvannämnde system, som var lämpligt för tyngre kul
sprutor af större kaliber, nemligen N ordenfelts, tillämpades på 
vapen, hvilka till följd aJ Jen ökade tyngden ej hade flera än 
4 pipor, sedermera äfven endast 2 pipor, och snart uppträdde 
en ny mecltäflare, Hotchkiss revolverkanon, som ådrog sig 
stor och välförtjent uppmärksamhet Detta vapen, som har 5 
rörliga pipor a± 37 mm. kaliber omkring en fast, central axel, 
skjuter spränggranater och rigtas af skytten medelst en kolf, 
mot h vilken axeln stödjes, under det att N ordenfelts 4- och 
2-pipiga kulsprutor af 25,4 mm. kaliber endast skjuta massiva 
härdade stålprojektiler och rigtas meclelr:;t 2 rattar. Båda vap
nen anväml as i ::;tort antal ombord å fartyg, hufvudsakligeu 
såsom bestyckning mot minbåtar; N ordenfelts system är an
taget af England, Italien, Spanien och 8verige. 
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Det har mycket talat::> om de relativa fördelame ho::> N or-· 
denfelts 4-pipiga 2G mm. lml:;pruta och Hotchki:;::>' 5-pipiga 37 
mm. revolverkanon med afseende på deras användning mot 
minbåtar; mfmga jemförelseförsök dem emellan h af va egt rum 
och ofta hafva olika resultat erhållits i olika länder, så att 
det är ganska naturligt, att många ej veta, åt hvilkendera cle 
skola gifva företrädet. Anhängarena af de förra framhålla de 
massiva stålprojektilernas större genomträngningsförmåga, elen 
större skjuthastigheten och fördelame af att kunna skjuta 
salvor, under det vännerna af Hotchkiss kanon förmena, att 
dess kontinuerliga eld, dess explosiva projektiler, dess rigtning 
utan särskilda apparater, på grund af dess makliga rekyl göra 
det mera verksamt mot minbåt~tr än nR,gon sal vskjutancle eller 
annat slags kulspruta. 

Eldhastigheten beror ju på oafbruten affyrning och om
laddning, och lättheten att rigta vapnet måste alltid anses 
såsom en vigtig faktor vid afgörandet af fördelame hos 8tt 
::>nabbskjntancle vapens konstruktion. Denna, som i synnerhet 
i början grundade sig på vefningsprincipcn, afser ju alltid i 
första rummet hastigt förnyad eld, tlen lutr mera eller mindre 
komplicerad mekanism och förutsätter oftast at.t ett förråd af . 
projektiler medföljer pjesen i ett s. k. magasin eller behållare. 
Här af hafva uttrycken repetergevär, magasinsgevttr, maskin
kanon, revolverkanon, snabbskjutande kanon m. fl. konunit i 
bruk, för särskilda vapens}ag, men lle hafva begagnats utan 
nrskiljl'1ing, så att de lätt förorsaka förvirring i begreppen. 

Snabbskjutande kanon, "rapid-fire-gnn", kallas vanligen 
hvarje en-pipig bakladrlninw~kanon, som begagnar gastätande 
enhetspatron. 

För att med fördel kunna an vänelas mot opansrade fartyg, 
och mot uppställuingsplat::>er, der tuniut plåtar förmådtle ::;kydda 
mot kulsprutor, ökades kalibern ytterligare; pipa1~ blef mycket 
tyngre och vapnet blef enpipigt, och blef kalladt :-mabbskju
tande kanon; clesB projektiler blefvo .iemförelsevis tunga och 
fingo stor utgångshastighet; många olika kalibrar kommo till 
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användning, 38, 47, 53, 57 och 63 mm. De konstruktioner, 
som fortfarande ttLfla om företrädet äfven i af.-,;eende på de::>sa 
vapen , äro Hotchkiss och Nonlenfelts; Hotchkisskanoner till
verkas, utom i Frankrike, hos Armskong i England ; N orclen
felt::> dels i England, dels i S\·erige vid Stockholms vapen
fabrik -på Carlsvik 

Genom sina utmärkta egenskaper i afseende på snabb 
skjutning, stor utgångsl1astighet och deraf beroende genom
trängningsförmåga samt välskjutning i förening medlätthancl
terlighet och enkel mekanism hafva dessa ::>nabbskjutamle pje
::>er viJ bestyckaudet af nutidens fartyg i alla länder erhållit 
en förut ej anad betydelse, och till och med fartyg, hvilka"' 
hufvuclbestyckning utgöres af 111 tons kanoner hafva, utom 
uågra mimlre, (vanliga,;t 15 cm.) kanoner~ ett betydligt antal 
dylika småpjeser placerade så väl ft däck, som ock utanför 
relingen och på högt belägna platser. H vilka kontraster ! en 
111 tons kanon och en liten snabbskjutande s. k. 6:<11.-ing om 
57 mm. kaliber! Den förra har en längd af 13,• m. (45,:; fot ), 
eller 5 gånger längden af undra batteriets kaeoner på Nelsons 
tid ; den väger ensam hälften så mycket som hela breelside
bestyckningen på en förra tiders tredäckare om 120 kanoner, 
och dess projektil (8 16 kg.) , hvilken väger 300 eng. t/l. mera 
än hela den jernmassa., som på en gång kunde utslungas från 
en sådan bredsida, autages kunna, 1000 m. från mynningen, 
tränga genom 32,;; tum massiv jernplåt, och man har räknat 
ut, ~ttt an.~lagsmomentet skulle motsvara det, sonY uppstår, 
när 2 mötande ban tåg, bestående endast af 60 tons lokomoti v 
stöta tillsammans mer1 en sammaulagel hastighet af 100 eng. 
mil i timmen. 

Den i engelska flottan antagna s. k. sexpunc1ingen, en 
::>nabbskjntande kanon (Nordenfelt) af 57 mm. kaliber, är ett 
Stirdeles kraftigt och v~tl skjutande vapen, elen väger 343 kg. 
och har vid försök i Frankrike skickat sin projektil hel ge
nom 15 cm. jempli\t. Som bekant är, begagnas i de snabb
skjutande pjeserna s. k. enhetspatroner, hvilkas hyl::-:a äi· af 
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messingsplåt. Med de växande laddningarna och kalibrarue 
hafva dessa patroner nu fått en ganska stor vigt och längcl. 
Redan för 6-punclingen är patronen 48,r, cm. (l,o fot) lång. 

Med elen feberaktiga ifver, med hvilken man söker full-. 
komna och öka kraften hos hvarje ny sak, hvars nytta i ett 
eller annat afseende är tydlig, har man ej stannat vid de förut 
omnämnda kalibrarna på snabbskjutande kanoner; vid Elswick 
till verkades redan i början af förlidet år 12 cm. kanoner, som, 
försedda med enhetspatroner, förmått skjuta 10 a 12 välrigtade 
~kott pi't en minut och skicka sina stålprojektiler genom 5 
tums jernplåt på 1000 m. afstånd ; dessa kanoner kunna ma
növreras af endast 2 man ; elylika pjeser af mera än 13 cm. 
kaliber*) försökas redan i engelska flottan; endast svårigheten 
att lumdtera patronerna utgör ett hinder att f. n. tillämpa sy
stemet på ännu gröfre pjeser. 

Armstrongs snabbskjutande s. k. 40- och 70-punelingar, 
elen förra af 12, elen senare af 13,~ cm. kaliber förete tvenne 
egendomligheter i afseende på konstruktionen, clels dernti, att 
kammarskrufven har konisk form, så att vid la<'l.J.ning skrufven 
ej behöfver dragas ut utan kan elen, sedan elen blifvit öppnad, 
genast vridas åt sidan, hvilket medför ej obetydlig tidsvinst 
och enkelhet, dels deruti att lavetten för att så mycket som 
möjligt förminska arbetet vid kanonens vridning och elevering 
är försedd med, förutom ratt, en kolf ("kulderstycke), och en 
aftryckare, så att den rigtande kan ensam både med axeln 
rigta pjesen, liksom en Hotchkiss re vol verkanon, och affyra den
samma. Rekylen är så anordnad att den rigtande kan göra 
ändring i pjesens läge ända intill affyrningsögonblicket, hvil
ket är en högst betydande fördel under de vexlande förhål
landena i en sjöstrid. Efter a:tt:yrningen återgår kanonen till 
bords. 

Den langa messingshylsan, som innesluter laddningen, är 

*) 2 under l1yggn;Hl va.mntle myeket ;;tora hyssare i Englantl , »Blake, •wh 
>>Blenhcim», iin• ;lfRI'dda att hf' Rtyekn R 1111'([ R!1ii!JhRJijllbilltl1' k;lllCII11'1' af l~ <"lll , 

kaliber. 
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dragen i ett stycke ; man har skjutit med samma hylsa ända 
till 10 gånger, utan att den behöfver pressas om. A:tt:yrning 
:>ker ttfven med elektricitet, oclt är då så inrättadt, att huru 
hastig eldgifningen än må vara, a:tt:yrning ej kan ske förr än 
kammarshufven är fullt till vriden. Laddningarne väga resp. 
6,-1 och 13,o kg. Projektilens utgångshastighet är omkring 610 
m. och skjuthastigheten resp. 12 och 10 skott i minuten. 

Dessa resultat, i sig sjelfva ganska vackra äro slående, 
om man tänker sig den effekt, som i krig bör med dessa pje
ser kunna erhållas. Antag t. ex. att en anfallande minbåt på 
1600 m. upptäckes från ett fartyg, som har en bredsidebestyck
ning af 3 st. 15 cm. kauoner, hvilka kunna skjuta 2 skott i 
minuten, och att minbåten, för att vara säker om träff, behöf
ver kom ma på 300 m. af..:; tån d; den skulle då hafva att pas
sera 1200 m. utsatt för fiendens eld, el. v. s., med en fart af 2U 
knop af omkring 2 minuter. Fartyget kan under denna tid 
hinna skjuta tolf skott med endera sidans 1.5 cm. kanoner, 
men om det i dessas ställe hade haft 3 Armstrongs snabb
skjutande 40-pundige skulle det under samma tid kunnat skjuta 
72 skott mot minbåten, hvarvid derjemte är att märka, att 
för hvarje pjes förändringen i höjdrigtningen emellan skotten 
är betydligt-. mindre än elen skulle vara för 15 cm. kanonerna. 

Äfven Krupp i Essen tillverkar numera snabbskjutande 
kanoner (med tillhöran<'l.e lavetter ), af 4, 5, 6, 7,5, 8,4 10,r, och 
13 cm. kaliber. 

I omstående jemförebetablå finnas upptagna uppgifter rö
rande N orclenfelts, Hotchkiss, Armstrong::; och Krupps snabb
skjutande kanoner. 
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Huru storartade än framstegen varit i afseende på utveck

lingen af dessa olika snabbskjutande vapen, huru lysande vit

nesbörd rle än bära om snillrikhet i uppfinningen och full

ändning i tillverkningen, hotas de alla inom vissa kalibrar att 

med ens sättas i bakgrunden af ett nyligen konstrueradt vapen, 

om hvilket man visserligen de sista åren hört talas, men som 

först nyligen genom skjutning visat sin praktiska använd

barhet och storartade öfverlägsenhet öfver sina föregångare. 

Det är en kulspruta efter en ny snillrik ide; va p n et laddar 

och affyrar sig sjelft under oafbruten eld; den till h varje skott 

använda kraften är rekylkraften vid föregående skott, och när 

elden börjat, fortgår den af sig sjelf, så länge den automa

tiska matningen fortfar, utan att någon annan person än den 

sigtande, tages i anspråk 

För omkring 5 år sedan pågick i de tekniska tidskrifterna 

ett lifligt meningsutbyte om de relativa förtjenstema hos olika 

konstruerade kulsprutor i det några för mekanismens hand

terande förordade vefven, under det att andra ansågo häfarmen 

fördelaktigare; resultatet bl e f emellertid~ att både ve f och häf

arm förklarades hinderliga för noggrann skiutning. 

Vid samma tid började man erhålla mer eller mindre till

förlitliga uppgifter angående en af en amerikansk uppfinnare, 

Hiram Maxim, konstruerad kulspruta, utan både vef och häf

arm, hvars hufvuclprincip, i olikhet med alla förut varande 

kulsprutor, var att begagna elen vid ett skott uppkommande 

rekylkraften till att ladda och affyra nästföljande skott. 

Efter talrika experiment och tid efter annan vidtagna än

dringar i konstruktionen har Maxim nu åstadkommit ett fruk

tansvärclt vapen, som med sin säkra mekanism och 0erhörda 

eldhastighet öfverallt har väckt ett stort och berättigadt upp

seende. 
Maxims kulsprutesys!em började snart tillämpas på större 

kalibrar än gevärets. Heclan på 25 mm. kanonen blefvo än

dringar i mekanismen vidtagna, utan att pjesens vigt behöfde 

derigenom ökas, så att kanonen till storlek, form och tyngd 

., 
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närmar sig en vanlig snabbskjutande kanon af motsvarande 

kaliber. I Maxims 47 mm. kanon, en s. k. trepundig, är ladd

ningen O,ao . kg., pat.ronen är 31 cm. lång och projektilen, som 

har en utgangshast1ghet af 610 m., har vid försök gått genom 

10 cm. compoundplåt. Kanonen kan uneler fortsatt hastio· eld_ 

gifning skötas af 2 man. o 

Efter det Maxim ingått i det af N ordenfel t i London stif

tade stora "Guns- and ammunition-company" tillverkas af 

detta numera äfven 57 mm. automatiskt snabbskjutande ka

~wner (6-~)0U~1clers), hvilka vid försök i England hafva skjutit 

DO skott 1 mm u ten; mekanismen är enkel och stark; laddnin

gen sker dock i denna pjes för hand; kanonen begagnar samrna 

slags patroner som den äldre 57 mm. N ordenfelt-kanonen och 

skötes af 2 man. 

Några uppgifter rörande Maxims nu grundligt profvade 

kulspruta (för närvarande tillverkad äfven vid Stockholms 

vapenfabrik), torde derföre ej sakna intresse, så mycket mera. 

som ännu foga är känclt, angående de resultat, som erhållits 

vid skjutningar med de större kalibrarne af samma .system. 

A~t här ing~ i en detaljerad beskrifning af vapnets kon

strnktwn torde e.J vara lämpligt. Det består, i korthet sagdt 

af 2 afclelningar, den rekylerande (pipan och mekanismen) 

och den fasta ; den senare, h vars inre delar äro orörlio-a vid 

skjutni.ng, med unelantag af en häfarm och en spiraf~jeder 
med tillh.örande länkkedja, består hufvudsakligen af en låda, 

som omgrfver mekanismen, samt en vattenreservoir omkrino· 

pipan;, lådan hvilar på tappar, samt har handtag för rigLnin~ 
och aftryc~;;,are för skottlossning; dertill kommer höjclrigt.nings

apparat, sigten m. m. Vid skottlossningen föres elen rörliga 

delen af rekylen ungf. l tum bakåt, men återtager sitt förra 

läge .for ~kjntning, efter det att rekylkraften blifvit motvägd 

af spiralfJedern. 

Patronerna äro uppträelda (tvärsför) på en remsa bestående 

af 2:ne linneband förenade genom ::>ammannitade ;;må messino·s

bleck; vid skjutning framdrages remsan af mekanismen tvä~s-
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öfver vapnet, så att den ena patronen etter den andra kommer 

på lämplig plats för att vid rekylen af mekanismen gripas 

och införas i sitt rätta läge. 

Pipan är omgifven af en låda innehållande vatten (water

jacket), i hvars öfre del sitter en tub, i hvilken en metall

stång glider fritt; denna stång har till ändamål att hindra 

vattnets utrinnande, när annan rigtning än horisontal begag

nas, och verkställer detta genom att glida nedåt . och täcka 

den nedre öppningen på vattenlådan under det att den vid 

tillfället högre varande öppningen lemnar utlopp åt ångan. 

Endast obetydligt vatten förbrukas. Ett motsatt förhållande 

skulle vara en stor olägenhet för vapnets användning. När 

man vid hastig oafbruten skjutning a:flossat 600 skott, börjar 

vattnet koka, och för hvarje följande serie af 1000 skott afgår 

O s5 liter vatten· efter det 2000 skott a:flossats um1er snabb-
' ' 

skjutning behöfver vatten fyllas på: om skjutningen skall 

fortgå med samma hastighet. Men det måste medgifvas, att 

en så långvarig skjutning med största hastighet måste sällan 

ifrågakomma. 
Den dåliga skjutningen efter 1000 skott med snabbeld 

hos andra kulsprutor uppstår, som ju bekant är, till följd af 

pipornas upphettning, men pipan i Maxims vapen upphettas 

ej ntöfver 100° och dess träff;:;äkerhet är oberoende af skjut

hastigheten. 
Den beundransvärda enkelheten hos elen senaste typen af 

Maxims kulspruta ~Lr en af dess största fördelar. Föga anled

ning finnes till att något går sönder eller att annat hinder 

uppstår; inträffande af kilning i loppet är praktiskt omöjligt. 

Vapnet föres till lands på ett tvåhjuligt åkdon, hvilket är iör

sedt med skyddsplåtar, som fällas upp till skydd för vapnet 

och skytten; det uppställes äfven på en lätt transportabel 

trefot o. s. v. 
(Forts. ) 
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Om undervattens-minering. 

Af L1:eut.-Colone1 Bwlrni11 R. E. (R et.) 

(PortR. f"r. png-. 3l:i.) 

Det är naturligtvis vigtigt att rigtiga uppfattningar äro 

gällande beträffande det sätt, h varpå undervattensexplosioner 

ega rum, på det att de formler, som tillämpas för bestäm

mande af verkningar, frambragta af olika ämnen och ladd

ningar på olika af.gtånd och under olika förhållanden, må er

hålla högsta möjliga grad af fullkomlighet. 

En undersökning af gjorda experiment kan visserligen 

ofta vara tillräcklig att handleda elen vane utan nåO'ra formler· 
b ' 

men enär nya sprängämnen alltjemt komma i marknaden och 

nya omständigheter framträda, blir en noggrann formel nöd

vändigare än någonsin, om minorna skola anordnas på et.t 

praktiskt sätt. Tydligen måste initialtrycket bero på mängden 

af hastigt utvecklad gas af hög temperatur. Det blefve yt

terst svårt-, att bestämma mängden af plötsligt utvecklade per

manenta gaser samt temperaturen dervicl, och ännu svårare 

att införa en funktion för ökad effekt uneler vatten, beroende 

på den hastighet, h varmed det ena eller andra sprängämnet 

fönandlas i gasform; men försök hafva gifvit några fullt på

litliga data, beträffande olika sprängämnens kraftutveckling 

under vatten och förmodligen ingriper denna kraftutvecklings

förmåga under den mest praktiska form, såväl mängden af 

utvecklade gaser som deras temperatur och den hastighet, 

hvarmed detonationen försiggår. 

Under antagande att en explo::~ions maximitryck står i 

(1irekt förhållande till sprängämnets kraftntvecklingsförmåga, 

.iemförd med andra ämnens, och fnnnen genom försök med små 
'lidskr. 'i Sjör. 1888. :21! 
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laddningar under vatten, måste det äfven direkt bero af den 
mängel spritngämne, som användes i en laddning, eller vara = 

() X I , der C betecknar laddningsmängelen i cU. och I är äm
net::; relativa kraftutvecklingskoefficient (dynamit = 100). 

Redan 1874 framstäide författaren den åsigt, att en under
vattensexplosions tryck, på hvilket afståncl som helst, vore om
vändt proportioaelt mot afståndet till laddningen. Antages 
giltigheten af denna teori, som af major English, R. E. senare 
blifvit grundligt undersökt och närmare förklarad , kommer 
man till den slutsats, att trycken förhålla sig närmelsevis såsom 

C ~ I X k0nstant; D varande afståndet från laddningens mi d t 

till en för den::>amma exponerad tryckmätare. 
En undersökning af de tryck, som angifvits af tryck

mätare på olika afståncl och med olika sprängämne bevisade, 
att på måttliga afstånd satisfierades eqvationen: 

C I 
P= -D~ X konstant, ganska väl af en konstant = 9. 

Men denna eqvation, grundad på teori, håller ej streck i 
verkligheten, Llå afstånden äro små. Det blir derför nödvän
digt, att till ofvannämnda enkla formel för trycket foga en 
qvantitet, som närmare bestämmer de i hög grad ökade tryck, 
som konstaterats vid kortare afstånd. Det synes troligt, att 
denna term äfven måste variera direkt såsom C X I och att 

den skulle antaga formen C~./ X konstant. Efter mycket 

arbete fann författaren att vackra resultat erhöllos i horisontal
planet, då x sa t tes lika med 3 och konst. = 225. Ecrvationen 
blef då : 

] 'J _ 9 . C . I + :225. (). ' . I ll _ .9 . C_:_! ( 1 + 25) r4) -- D Dl e er - D D1 .. . . ' . 

De amerikanska experimenten utvisade att medeltrycken 
1 vertikal led voro störst emot zenith och minst emot nadir, 
samt att dessa differenser varierade nära nog omvändt med 
sprängämnets kraftutvecklingsförmåga. Nyssnämnda formel 
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gäller endast för beräkning af trycket i hori::;ontal led. Ar 
målet öfver eller uneler horisontalplanet ökas eller minskas 
detta tryck med ett procenttal , som beror på det använda 
sprängämnet: för bomullskrut, dynamit N:o l och andra ämnen, 
h vilkas intensitet är omkring 100, ö lm 0ller minska med 20 °/0 

i lodrätt led och med förhållandevis mindre qvantiteter för 
[tnc1ra vinklar mindre än 90° från horisontal planet. För Bla
stinggelatin, h vars intensitet är omkring 142, öka eller minska 
med 12 °/0 , eller mindre procenttal, beroende på vinkeln med 
horisontalplanet. För kanonkrut antager författaren I = 25 
och procenten till 35. 

Ofvanstående förut::;ätter att laddningarna äro tillräckligt 
inneslutna eller nedsänkta, d. v. s. på åtminstone 4 fots djup 
för en laddning af 100 r/t. sprängämne. På mindre djup under 
ytan kunna trycken ej beräknas, isynnerhet ej för krutladd
ningar, emedan så stor del af kraften då förslösas vid upp
kastandet af vatten i luften. Af liknande skäl lemna Je be
räknade trycken ej någon rigtig anvisning, när laddningen 
placerats nära intill en bräcklig fartygssida. 

Skall man sålunda beräkna det tryck, som kan förväntas 
af en sprängladdning, mot ett mål~ som ej är beläget i samma 
horisontalplan, erhåller förutnämnda formel följande utseende: 

P 9. C. I ( 1 + 25) (t --j (J X e ) (-) 
= D Jr. , --= 90 100 ..... ' ' ' 0 ' 

hvarest fJ = vinkeln mellan horisontalplanet och den linie, 

som kan tänkas förena laddningens mic1t med målet, och 1~0 
den procent, som beror af det använda sprängämnet. (Plus om 
målet är öfver horisontalplanet genom laddningen och minus, 
om under). 

De värden, som äro antagna för I och c angifvas af fäl
tande tabell : 
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t)prii ltgiiillllL'. 

Binsting-gelatin . 

Forr.it

Grla.tin-llynamit n:n l 

Dynamit n:u l 

Bom11llskrut. 

Krnt .. 

14-2 

B3 

128 

100 

100 

12 

14 

l(i 

20 

20 

el!) 

I början af 1870-talet företogs, bland andra, en serie expe
riment med stora laddningar. Tillämpas ofvanståencle eqvation 
på rlenna serie och resultaten jemföras med de enligt Abbot.s 
formel beräknade tryck, erhålla resp. värden, det. utseende, 
som nedanstående tabell utvisar. 

c j) 

n rnt 

l 500 30 

l 
i 
: 500 38 

l 
500 .J.;) 

! i\00 (j() 
1 

l ! 

Tryck por qv. -tnm i 

Enlio-t l Ab hut';; 
tryr.kmii'tare. formel. 

183GB 
( a = ] :10" 
l 88:21 

f = IJ3" 1J784 " t G50fl 

Ll09(i f " - 150" 
t :mo 

8:)12 l " = 130° 

' :·B44 

l 
lming·ar. 1-

skålp111Hl. l 
l 

l 

l 
Anmiir 

Hudmill ' >< l 
furmel. l 

-
l fl = + ,10°

1 

B omull s kr 
16791 Engelskt 

~~1 
n t. 
experiment i 

' l .. 3" 1873. p= T;): l I 11 . 
1 34()4 ,al' n m ge 

pd 1 va 
n uppho- l 
ttnrt . 

(J = + GO" l r = 1 oo. 
11460 

fl = + 40"1 
l 8224 l 

111 . tl. 

En jemförelse mellan analysen af "Oberon"-experimenten 
och nu angifna beräkningar, leder till antagandet att ett mo
Llernt pansarfartyg ej skall kunna motstå ett hastigt utveck
ladt tryck af 12000 rft. pr qv. -tnm. Det bör llerför vara af in
tresse att beräkna rle laddningsmängeler af olika :;prängämnen, 
som erfordras, för att under olika förhållanden frambringa 

(J C I ( :.J:-) detta tryck. N n är P = · · D· 1 + ; 2 i horisontal-led; 

och följaktligen C 
P. D 
u . l 
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( 
Dl ) genom h vill; e u fun11 el 

D2 -t- :25 ' 
följande vii.rcleu funnits för olika sprängämnen. 

~~~~==~~~~==~~~ 

i fntT 2·; 1 :i ! 10 \2o \3o \ Jo ~ -;- ---J [orisonbllafst;lnrl 

8prii_n_g,-il-lll_W_Il _. ----~-.. _-'-l-J_: !ltlnin ,t_;"ar i 11) niir T= 12000 J 

(f. rfi.' l rff. l (f. l a. l rf/.. 1 (/~ ~ 
HlnstiJJg-gelntin 

Forr it-

l< c l n ti n-dyna mi t 

Dyn<~ mi t od1 H<Jmullskrut 

Kr11t ..... . ..... . 

4,7 2;),:, 7.) 177 274 'l69 -±65 142 

ii, ! 2!) 
1 

so
1 

1881 293 l 3051 4DG 183 

6,-1 27 87 l l 9GI 31GI 427 1 5371 12:1 

l 6,1; 33 107; 2i.i1 1 389 l 525! fiGO 100 

1

2G ,-I :32 428 l OOJ l :)56
1

1
2100 26401 25 

: l l 

Genom att afsätta dessa värden på ett rntadt pappor er
hållas relationslinier mellan "af.:ltån:l" och "laddningsmängd", 
med tillhjelp af hvilka lacldningarne för alla mellanliggande 
af::;tltml lätt finnas utan beräkning. 

Författaren visar tvenne elylika diagram, det ena nppgjon1t 
efter egen formel och det andra efter Abbots, kritiserar det 
senare, som författaren anser mindre godt på grund aJ elen 
Abbotska formelns otillförlitlighet vid bestämmande af ladLl
ningsmängcler på kortare afståml och enliot hvilket ett trvck o .; 

af 6000 rf!. pr qv.-tum skulle vara förderfbringande för ett pau-
sarfartyg med clubbel botten samt exempelvis en laddning af 
4 (f. Bb:>tinggelatin på 5 fots afstånd skulle Vftra. tillräcklig 
a,tt svårt skada ett modernt örlogsfartyg. 

Härefter ingår författaren i en beskrifning af de mera 
vanliga häftiga sprängämnena och återger en tabell, i hvilken 
man finner koefficienten E för de:;sa :;amma ämnen; men :>om 
dessa uppgifter i allmänhet i'tterfinnas i Cronqvists "De häftiga 
sprängämnena", förbigås denna beskrifning. Dock torde ham' 
yttranden om nitroglycerin och roburit fört,iena särskild upp
märksamhet. 
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Beträffande nitro,ql!JCCrin, var utgången af de med elen

samma i Ameriktt företagna försök under vatten högst ovän

tad, i dot att dess kraftutveckling understeg dynamitens med 

19 proceHt. Abbot förklarar detta sålunda, att nitroglycerineu 

är till sin verkan för häftig, att lämpa sig för umlervattens

minering; ty vattnet har en viss grad af spänstighet och på 

elen grund är det troligt, att en explosion bör erfordra en liten 

bråkdel af tid för att sprängämnet må utveckla full kraft. 

Ar denna förklaring rigtig, ligger måhända häri äfven orsa

ken till vått bomullskruts öfverlägsenhet öfver torrt. 

Roburiten tillhör den klass af sprängämnen, hvars ingre

dienser i sig sjelfva icke äro explosiva, och som af detta skäl 

ej heller t illblanclas före det tillfälle, vid h vilket de skola an

vändas. Dess kraftutveckling vid bruk under vatten är ej känd, 

men den har blifvit antagen till bruk för elen Lay'ska minan, 

och på den grund får man antaga elen vara ett kraftigt spräng

ämne. I Chatham har man försökt roburiten på det torra, men 

dervid visade sig dess effekt betydligt underlägsen bomulls

krutets. Den detonerar hvarken för slag eller friktion och 

man kan ostraffadt stinga en rödglödgad jernten genom mas

san; lagd i en smidesässja förbrinner elen långsamt. Robu

riten har den olägenhet att vid explosion alstra mycken rök 

(på grund af blancl delarna ingående kolhaltiga ämnen.) 

Beskrifning af vid undervattensminering lämpliga sprängämnen. 

Dessa äro enligt författaren: dynamit, bomullskrut, spräng

gelatin, "blasting"-gelatin" *), forcit och gelatin-dynamit. Be

träffande dessa ämnens relativa kraftutveckling vid explosion 

under vatten, har författaren utarbetat en koefficient (J) in

gående i förutnämnda formel, och som i det följande vid 

hvarje ämne jemte Abbots koefficient (E) angifves. 

D!Jnamit. I= 100; E= 186; sp. v. = 1,a. Då detta ämne 

under så många år varit i marknaden och är så väl kändt, 

*) Svårigheten att finna Ptt liimpligt srcnskt ord har gif\it nnlruning till 

bibehållande af <let engelska namnet. 
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torde det ej fordra någon närmare beskrifning. Sakta upp

hettad till 160" C., har den benägenhet att explodera med stor 

våldsamhet. Om frusen, bör den upptinas i ett k~trl omgifveL 

af vatten, af en temperatur ej öfverstiganrle 37'1 C. Den till

verka::; såväl i Europa, som Amerika och säljes till skäligt 

pris. Den är kraftig, detonerar lätt - kanske alltför lätt -

och förlorar endast 6 procent af sin kraft, då laddningen är 

genomdränkt af vatten, men Abbot förklarar, att v-attnet icke 

förorsakar nitroglycerinens utsvettning, då laddningen är kor

nad och ej heller då den förekommer såsom väl packade pa

troner; den lmn förvaras under lång tid utan att förlora sig, 

m8n den stelnar vid 5° C. och bör upptinas före begagnandet; 

rätt behandlad är den fullkomligt säker; i kornaclt tillstånd 

kan minkassen laddas med densamma genom en helt liten öpp

ning; olika profver förete högst obetydliga skiljaktigheter och 

på det hela taget kan den betraktas såsom ett pålitligt spräng

ämne. Dess kraftutveckling per vigtsenhet är emellertid nu 

öfverträffad af såväl blasting-,r;elatin som forcit och enär dessa 

sprängämnen icke äro i lika hög grad öppna för beskyllningen 

att framkalla nitrohufvudvärk hos dem, som handtera dem, 

och ej så lätt detonera, hvaraf följer, att de äfven äro mindre 

känsliga för sympatetisk detonation, eller explosion genom 

olyckshändelse, särskildt i fruset tillstånd, anses de i många 

vigtiga aft>eenden vara dynamiten öfverlägsna, utan att vara 

underlägsna i några. Dynamiten antogs till begagnande vid 

undervattensminering inom Förenta Staterna, men lär nn 

komma att undanträngas af blast.ing-gelatin. 

Bomullskrut. I = 100; E= 135. Äfven detta har under 

så pass lång tid stått till allmänhetens förfogande, att det ej 

erfordrar någon närmare beskrifning. Dess hufvm1förtjenster 

bestå uti den stora säkerhet, med hvilken det i vått tillstånd 

kan förvants och handteras och i det vigtiga förhållande, att 

det i samma tillstånd kan brukas såsom sprängmedel. H var

förutom det våta bomullskrutet är synnerligen okänsligt för 

~1etonation och följaktligen äfven för sympatetisk explosion 
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genom närliggande laddningars sprängning, hvarnti ligger ett 

s~Lkert skydel mot olyckshändelser af mållga slag. 
J emförclt med nyare häftiga sprängämnen är dess största 

underlägsenhet att finna i elen ringa kraftutvecklingen (vid 

bruk under vatten) per vigtsenhet eller per kostnad. Här

jemte är det svårt och dyrbart att tillverka och om äfven elen 

största omsorg blifvit nedlagd vid tillverkningen kan dess 

maximikraft aldrig erhållas efter längre tids förvaring, utan 

att denna skett i torrt tillstånd. Af detta skäl och emedan 

det vanligen i England förvaras vått kunna stora qvantiteter 

ej hållas i reserv och det är derför troligt att uneler krigstid 

en i förhållande tillbehofvet tillräcklig qvantitet ej skall kunna 

erhållas. Vid förvaring i vått tillstånd blir det gradvis svamp

aktigt, beroende på de förnyade anfuktningsprosesserna. 

Sir Fred. Abel har alltid betonat nödvändigheten af att 

bomullskrutet behåller samma grad af täthet, som då det lem

nar fabriken, men Abbots experiment synas utvisa att samma 

verkningar erhållits under vatten af lika vigtsdelar bomullskrut, 

antino-en detta förekommit i form af skitvor eller det varit 
b 

kornadt. I sjöminor har man numera vanligen en luftkam-

mare omkring laddningen och på den grund synes det vara 

oväsentligt :om bomullskrutet intager formen af en mindre 

solid massa eller en större kornig, blott man håller sig inom 

gränserna af samma vigtsmängd. 
Beträffande bomullskrutets relativa kraftutveckling vid 

detonation uneler vatten synes man ej kunna skaffa sig ett 

pålitligt mått härpå, genom att experimentera med bomulls

krut i fi.-ia luften. Sir Fred. Abels försök med små laddnin

gar i fria luften mot jernpiåtar uppstälda pa kortare afstånd, 

huru intressLtnta de än ma vara för öfrigt, gifva ingen ledning 

till finnande af samma arbete under vatten. Lika OYigtiga för 

undervattensminering äro hans experiment med små laddnin

gar, anbragta i borrhål. För utredande af detta arbete är det 

absolut nödvändigt att hopsamla, ,iemföra och undersöka ett 

t>tort antal omsorgsfullt ledda experiment uneler vatten. Nitro-
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glycerinens låga effektivitets- koefficient vid bruk under vatten 

i oförtunnadt tillstånd lemnar ett liknande exempel, och Abbots 

förklaring öfver den synbara regellösheten har redan blifvit 
omnämnd. 

Såsom förut nämnts äro de amerikanska koefficienterna 

för relativ kraftutveckling företrädesvis grundade på några få 

experiment med små laddningar af hva.rje sprängämne och 

koefficienten för bomullskrut, d. v. s. 87 °;., af den för dyna

mit, skiljer sig betydligt från den, som erhållits genom försök 

i England, hvarest den befans snarare öfverlägsen dynamiten. 

Möjligen var det amerikanska bomullskrutet af underlägsna 

egenskaper eller den engelska dynamiten nnderlägsen den , 
som pröfvades vid vVillet's point. 

Sprän,c;gelatin, 1881. I = 117; E' = 259; sp. v. = l ,5~. 

Sammansättning: nitroglycerin 89 n;"; nitrerad bonmll 7 °/0
; 

kamfer 4 °/0 • Redan 1867 komponerade professor Abel ett af 

honom benämdt sprängämne, glyoxilin, som bestod af trinitro

cellulosa och nitroglycerin. Detta sprängämne var praktiskt 

sed t endast en mekanisk blandning, men N o bel fann senare, 

att när bomull af lägre nitreringsgrad användes i stället för 

trinitrocellnlosan, inträdde en förändring, och preparatet fick 

"nästan karaktären af en kemisk förening" (Abel). • Genom 

att upplösa 10 till 7 ".'0 lösligt bomnibkrut med 9U till 93 % 
uitroglycerin erhölls sålunda ett gulaktigt, plastiskt preparat; 

från hvilket hvarken bomullskrutet eller nitroglycerinen var 

lätt att skilja. 'l'illsatsen af 4 °/0 kamfer g,iorcle detta spräng

ämne ytterst okänsligt för stöt, uock endast sit. länge det 
kunde hållas i ofruset tillstånd. 

Lång förvaring i vatten fiirorsakar blott ringa eller ingen 

utsvettnin-g af uitroglycerinen. Vid antändning förbrinner det 

liksom torrt bomullskrut eller dynamit. Det blir m.iukt och 

något fettaktigt viil 42" C. och t>telnar vid omkring 5" C. 

Det kan skäras med knif Närvaron af kamfer hindrar det 

från att detonera, som det eljes skulle göra, om det sakta upp

hettas intill 150° C. För att försäkra de::>s detonation brnka 
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österrikarue _on ::;är::;kild primer, hvars tändsat::; består af 40 n;n 
nitroglycerin och 40 °/0 uitro-hydro-cellulosa. Den sonare bil
das genom att först behandla bomullmed svafvelsyra och der
efter med salpetersyra. Blanclad med nitroglycerin bildas en 
hvit tvåJaktig snbstan::;, af hvilken 20 gram äro tillräckliga 
att med säkerhet detonera en laddning af spränggelatin. 

Koefficienten I för kraftutveclding är beräknad efter de 
amerikanska experimenten under 1881, vid h vilka ämnet var 
af mindre god qvalitet, på grund af längre tids förvaring, 
bevi,;ande att nitrocellulosan var oren. De::;sutom använde::; 
primers af bomullskrut eller dynamit, hvilka under::;tundom 
alldele,; förfelade att detonera de an vända spränggelatinlacld

nmgarna. 
Bta8ting-.1Jelatin, 1884. I = 142; liJ = 375. Samman::;ättning : 

92 % nitroglycerin och 8 °/0 collodium-bomull; sp. v. = 1 ,öa 

a l •''"· D ett& sprängämne beredes liksom föregående af N o bels 
explosive company och genom behandling med kamfer kan 
det förvandlas till förutnämmb sprängämne. 

De af general Abbot utförda experiment, som legat till 
grund för bestäm mandet af I, utfördes med spränggelatin, ej 
behandlad med kamfer, och sprängdes dervid de flest& af 1ftdel
ningarna med ett koppartändrör innehållande 24 grän knall
qvicksilfver. Några laddningar aWyrades dessutom med en 
3-uns tonit-primer, hvarvid resultaten angåfvo att full verkan 
endast erhölls med förstnämnda tändrör. Vidare utfördes för
sök för att pröfva dess känslighet för sympatetisk detonation 
under vatten, hvarvicl man inlade qvantiteter af sprängämnet 
i kautschukpåsar, placerade på olika afstånd från en laddning 
af l rtl. dynamit, som bragtes till explosion. På afstånd inom 
5 fot exploderade gelatinet, men ej så på 5 fot 9 tum och 
cleröfver. Det hade varit mera tillfredsställande om uti den 
primära laddningen använclts gelatin i stället för dynamit. 

Öppna laddningar upphängda mot en brädvägg beskötos 
med gevärskulor på 30 stegs afstånd. Gelatinet fl&tmnade upp, 
då det träffades, och i ett fall skedde en liten explosion, som, 
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kringkastade oantäncla fragment af patroner. Antäm1L mecl 
täncbticka förbrinner det med intensif hvit låga. 

Abbot s~tger: "Spränggelatin utan kamfer lämpar sig benn
dransvärdt väl för undervattensminoring, hvad styrka och au
dra fysiska egen::;kaper beträffar. För militära ändamål på 
litnd bör man deremot ej förbise att tillsätta en ringa procent 
kamfer." 

Spränggelatin, v&re sig det rtr tillsatt med kamfer t)ller 
ej, kan hållas nedsänkt i vatten under en längre tid, utan att 
undergå någon väsendtlig förändring. "Man har följaktligen 
föreslagit att så::;om komparatif säkerhetsåtgärd vid förvaring 
af biasting-gelatin och dess sammansättningar, hålla dem under 
vatten tills de skola användas" (Abel). Detta förfaringssätt 
syne,; väl strängt beträffamle spränggelatin, ty det innebär att 
detta försigtighetsmått skulle vara nöd vändig t för att göra 
denna förvaring endast "jemförelsevis säker". Så vid t man 
för närvarande känner, kan spränggelatin förvams torrt lika 
säkert ::;om krut, blott svalt och mörkt förvaringsrum kan er
hållas. Gelatinets försämring vid magasinering, hvilket intritf
fade med de första profven, som sändes till Amerika, härrörde 
synbarligen af oren nitrel·ad bomull, men detta har man nu 
försäkrat sig emot med stor noggrannhet vid beredningen. 
Icke desto mindre är svårigheten att framsti:tlla ren nitrerad 
bomull väl känd och detta leder oss till forciten, med hvilket 
sprängämne denna olägenhet undvikes. 

F'orcit ~it?. 1, extra. I = 133; E= 333. Sammansättning: 
nitroglycerin 95 °/0 och cellulosa 5 %. Sp. v. = 1,51. 

J.'orcit .AJ. 1. I = 124. Sammansättning: nitroglycerin 
75 %, cellulosa 7 % och 18 °/0 salpeter. Sp. v. = 1,o. 

F'orcit .M. 2. I = 95. Sammansättning: nitroglycerin 
40 °/0 samt 60 °/0 explosiva b&ser (?). Sp. v.= l,aa. 

F'orcit .Ni. 3. I = 88. Sammansättning: nitroglycerin 
30 % jemte 70 % explosiva baser (?). Sp. v. = l,ou. 

De kunna alla bringas att detonera med ett tändrör, inne
hållande 24 grän knallqvicksilfver. Ingen ökning i kraft er-
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halles geuom användande af kraftigare primer. Beträffande 
symptttetisk explo;;ion förhåller sig extra-forcite~1 yl\. ::;a~mna 
sätt som spränggelatinet, i det att elen exploderar pa mom o fots 
afstancl från den primära laddningen ·-· l tt. dynamit, uneler 
vatten. Det bör ihågkommas att dynamiten sjelf exploclemr 
på 20 fots afstånd uneler likmmcle förhållanden. "N:o l extra" 
forcit eller forcitgelatin innehåller hvarken bomnUskrut eller 
nitrerad bomull, utan blott och bart onitreracl cellulosa jemte 
nitroglycerin. Bomullen behandl~s om vexlancle med syror och 
alkalier, liksom materialierna vid pappersberedning, lemnancle 
ren cellulosa, som förvandlas till pnl ve r och derefter utsättes 
för ånga af högt tryck i slutet kärl, tills den blir en gele
artad massa. Denna kan förvaras i vatten under hur lång tid 
som helst; om 95 °/

0 nitroglycerin tillsättes bildas ett synner
ligen häftigt geleartaclt sprängämne, mycket liknande spräng
gelatin såväl t ill utseende som egenskaper. Dess tillverkning 
på~;tås vara billigare än liknande sammansättningar af nitro
glycerin, och detta troligen med rätta. A.fven påstås att nitro
glycerinen är sa fullkomligt inkorporerad, att den ej kan sär
skiljas äfven genom behandling med alkohol eller svafvelhaltig 
ether; äfven att vatter1 ej har någon verkan på det ; att det 
detonerar med elen störstf\ häftighet ; att det ofarligt förbrin
ner i fria luften. Abbot af.'Slntar rap]10rten om en serie för:Sök 
med 8må forcitlacldningal· p i\, följande sittt: "Dessa nu dersök
ningar visa, att forciten bör räknas till de sprängämnen, som 
äro värda vi'tr uppmärksamhet, då det blir nödvändigt att för
svara våra kuster med undervattensminor. Dess stora kraft 
är fullständigt ådagalagd; att den ej undergår förvandling vid 
längre t ids förvaring, återstår att bevisa." 

Enär ren cellulosa är htttfLre att åstadkomma än ren nitre
rad cellulos~t, kan det tyckas, som om dess oföränderlighet 
vore lättare att ernå än spränggelatinets. H vad deras kom
pamtiYa kraftntveclding beträffar är skilnaden till fördel för 
N o bels sprängämnen. 
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Gelatindynamit .Ni. 1. I = 123 ; E = 254; sp. v. = l,r,;;, 
.Ni 2. [ ej känd. Samm.ansättaing af .AJ. l: 65 delar A-sats 
och 35 delar B-sats; d:o af .M 2: 45 , A -sats 
och 55 delar B-sats. A består af 97,,, 0/ 0 nitroglycerin och 2, r, 
0 / 0 lösligt bomullskrut. B = 75 °/ 0 kali salpeter, 24 °/0 cellulosa 
och l 0

/ 0 soda. 
Gelatin-dynamit har ej försökts af Abbot, men synes väl 

lämpa sig för undervattensarbete. 1'illverkarne af o·elatin-b 

dynamit - Nobels explosive cornp. - a1~gifva att elen är kraf-
tigare än dynamit, be q vämare att hancltera och mera ekono
misk; det senare dock tvifvelaktigt. Dessutom angripes det 
ej af vatten och är mindre ktinsligt för detonation. Till ver
karne lemna särskilda gelatin-primers, som äro nödvändiga för 
rless detonation. Beträffande köld förhåller clet sig, som J e 
förut omnämnda gelatinerade sprängämnena; det tål ej att ut
sättas för en tropisk sol. 

Slutligen bör framhållas att ett ~;prttngämnes lämplighet 
för undervattensminering icke enelast beror på kraftutveck
lingen per vigtsenhet, utan äfven pi\, utvecklad kraft per enhet 
af kostnad och per volymsenhet. 

N edanstående tabell utvisar ungefärligt pris och vigt af 
hvart och ett af de för undervattensminering lämpligaste fem 
spri:tngämnen jemte deras komparativa kraftutveckling per en
het af vigt, kostnad och volym. 
~========~~~========~------
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Det ::;ynes häraf att biasting-gelatin intager första rummet 

i alla afseenden, ehuru det erhållit lägre värden än tillverkarue 

anaifva såsom de rä,tta. För bottenminor äro gelatin-dynamit 
b 

och dynamit nära nog lika ekonomiska som blasting-gelatin, 

men de erfordra större och derför också dyrbarare minkassar. 

För :flytminor synes blasting-gelatin vara flet bästa spräng

ämnet. 
När de häftiga sprängämnena i tider af trängande nöd

vändighet ej kunna erhållas i tillräckliga qvantiter, kan van

ligt krut med fördel användas, särskild t i bottenminor; derför 

är också i tabellen en rad tillagd för krut. När detta använ

des måste starka minkassar användas och antändningen ske 

genom två eller :flera tändrör, sinsemellan förbundna genom 

en "lightning-fuze", inbäddad i ytterdelen af laddningen. Här

igenom antändes denna utifrån och inåt, bildande ett yttre 

gaslager af hög temperatur, h vilket beskyddar den del af ladd

ningen , som antändes sist, från att dränkas då kassen sönder

slites. På detta sätt är det troligt, att hela. krutladllningen 

skall antändas och förbrinna. En dylik anordning är särskildt 

n ö el vän dig, då krutminor im pro viseras af föremål med klena 

ytterväggar. Det bör anmärkas, att på grund af dess billighet 

krutets effektivitet per enhet af kostnad är mer än tre gånger 

så stor som dess effektivitet per vigtsenhet; men talet 85 öfver

drifver förhållandet i någon mån, emedan större och dyrbarare 

mina erfordras då krut begagnas. 

Senare års experiment hafva nästan uteslutande företagits 

med bomullskrut i England och med dynamit i andra länder. 

Det vanliga krutet har blifvit försnmmaclt. Det vore derför 

önskligt att några större experiment företogas med detta nyt

tiga och välkända sprängämn e och kanske iifven med några 

andra af de billiga explosiva blandningarne. 
(Forts.) 
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(Insänd t) 

Om borttagandet af riggen å flottans fartyg. 

(lJtdrag 1ll' rtt j 1L\nska sji"•ul'fil·('l'SsiilJskapot ar kapten l:lclwnstrup ]J;\Jh•t Jiirrdrag·. 

Eftrr Ti•lss hift ror l:liivrcscn .) 

När jag i afton vågar tala om "borttag·andet af rio·aen & 
OM n, 

~ottans fartyg", sker tletta, icke uta,n en viss betänksamhet, ty 

Jag vet mycket väl, att jag derigenom kommer in på ett ämne 

som är alla sjömän emot, och jag väntar att få höra en stark' 

~pposition mot mina påståenden. J ag cljerfves dock påstå, att 

få. älska segel oeh rigg högre än jag, och, då jag icke de~to 
mmdre konuner till det resultat, som jag skall hafva äran 

visa, så kan jag endast säga det, att tiderna forändras och 

att vi måste följa dem åt, Mven om det kostar på. ' 

o Om man läser, hvad som försiggår i främmande mariner, 

sa skall man finna, att riggen försvinner, ja, man får höra 

yt~randen, sådana som: "det tir ett brott att hafva rigg på 

kngsfartyg och en fåfänga att öfva excercis med seael och 

rundhult". Hos oss, h varest förhållandena ställa sig "'annor

lunda än i de stora marinerna, tyckes det, som vore vi ett 

s~eg före dess~. Vi hafva icke rigg på våm stridsfartyg och 

VI kunna glädJa o.,;s åt ått hafva varit så kloka, men, närmare 

~etraktadt, reduceras det ofvannämnda försteget högst betyf1-

hgt, så länge som vi nemligen fortsätta att utbilda hälften af 

vår årliga manskapskontingent ombord å fartyg, sådana som 

"Fye11" "Jyll J" l "D "... v· I 
, anCL oc 1 agmar '"). 1 mnna icke i likhet 

med de stora marinerna med sin långa tjenstetid och sina 

höga anslag skicka vårt folk i åratal först på skolfartyg och 

sedan på stridsfartyg. · 

*) Alla trl' ilngknnrtter, b:wla. >>]•'ycn >> 1882 '":11 •le h;lda andra j biirjan 
ar 18GO-talct. 
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Frågan hos oss blifver: 

l) Kunna vi försvara byggandet af tacklade f~trtygr 

2) Är det under nuvarande förhållanden rigtigt och nöd

vändigt att utbilda vårt folk i sådana fartyg? 

Den första frågan beror till stor del af elen am1ra, ty, är 

det nödvändigt att utbilda vårt folk i tacklade fartyg, så måste 

jn sådana byggas; men å andra siclan påstås, att om det kan 

bevisas att detta icke är nödvändigt, så skall man bygga far

tyg, hvilka förutom att vara öfningsfartyg äfven äro dugliga 

i strid. 
Det sista öfningstartyg, som är bygdt för vår marin , är 

"Fy en", och alla äro ense om, att cl.et nästan uteslutande måste 

tänkas vara bygdt med hänsyn till segling och segelexcercis*). 

J ag tillåter mig att här nedan göra en jemförelse mellan 

"Fyen" och ett fartyg af ungefär samma storlek, "Valkyrien"**), 

dock under förutsättning, att, om "Fyen" uu vore uneler bygg

nad, flere detaljer skulle förbättras~ så t. ex. skulle hon sanno

likt göra l knop större fart och hafva något större kolförråd 

m . m. 
~<Fyeu " . «Vnlkyrirn". 

Deplacement .... . .. ..... ....... . 2600 2900 tons. 

Hela kostnad med minattiralj . 2600000 2650000 kronor. 

Riggens kostnad ............. . 230000 40000 
" 

, vigt ... .. . . ..... . 142 32 tom:. 

Vigt af ankaren, kettingar, varp 

m. m. 78 28 " 
Segelkoj .... . . ... . . 2590 540 kub.-fot 

Kolförråd ... . ...... . 270 450 tons. 

Fart 13 17 knop. 

Dist. som kan ångas vid 7 knops 

fart .... .. . . . .. .. ... . . 2700 4100 mil. 

'') Detta fnrtyg ii r duck betydligt ijfverliigset k"rvctten ,,J.'rcj ,l», l) genom 

ram. 2) genom t1·it ijfnwntttensmintnbrr. 3) gPtl<llll att roret nted <less leduing·,n· 

iiro skyddadt', 4) gclliHil ett 41 11\UJ. pansardikk samt slutlig-m g-c·nom ett kr:lf

ti :,:;n·e artilleri. i det <ltt »Fycn >> utom sm:~pj f'se r fi '• r Hl st. 15 em. kanoner . 

'*) Kry,;wrc• ttn•lcr l>ygnatl i Kc'•prnltaunt. 

Underhåll och reparationer af rig-

gen efter 5 mån. expedition . . . 23000 2000 kronor. 

Större antal förhandsfolk å "Fyen" 

för riggen::; skötande under 5 

mån. expedition . . . . . . . . . . . . . . . 8000 

Af des::;a siffror framgår, att på "Fyen" offrats H:iO tons 

vigL*), 2000 kub.-fots rymd och 200000 kronor för att få ett 

fartyg, med hYilket man kan vända genom vind och excercera 

med segel och rundhult. För att få detta fartyg, som kan 

vända och manövreras som ett segelfartyg, har man vidare 

afstått cirka 3 knops fart och ett kolförråd, tillräckligt att ånga 

öfver 1000 mil. J ag tror, att vi efter att h af va sett dessa 

siffror, skola blifva ense om, att fartyg af "Fyens" typ eller 

mecl andra ord fl1llriggacle fartyg äro en lyx för vår marin, 

derest inga särdeles vigtiga skäl tala för bibehållanclet af 

nggen. 

De skäl, t:~om ::;ynas ta,la för bibehållandet af riggen, äro : 

l) Riggens betydelse vid maskinhaverier. 

2) Besparingen att segla. 

3) Frågan om ett fEvrtyg kan i storm klara sig och ligga 

bi utan segel.**) 

H vad det första ::;käl et beträffar, så licler det ju intet tvif

vel, att riggen vid en inträffad skada i maskin gör stor nytta, 

men på samma gång vi borttaga riggen från våra fartyg, förse 

vi dem med två propellrar, och dessa äro enligt min åsigt 

säkrare än en propeller och rigg. 

H vad det andra skälet, nemligen besparingen att flegla, 

beträffar, kan det tyckas vara rigtigt; med fakta skall jag visa 

att så ej är förhållandet. Granska vi "Fy en", finna vi, att 

unelerhåll och r€parationer af Tiggen efter 5 mån. expedition 

*) Deri inbeg ripet tikilnad cn i vigt af aukan·n , kcttin;prr m. m. , som p tt 

gTund nf ri ggc_•ns \•i nclftlng ~i,ro svårare på »]~'.)'('Il» iin ptl ~)Valkyr i e n » . 

**) F örf. uppgifvcr ett J:o Rldil, '•lltillrii..Jdighct nr kolfijrriJ<lcn pit l:'lngil 

r esor». h1·nrs gntn•lli'•shct han bevi sar. 

1/dskr. -i Sjö t. 1888. :!.7 
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gå till 23000 kronor, cleri icke medrälmaclt förbrulmingen under 
resan. Unelerhållet af "Iver H vitfelts" militärrigg belöper sig 
uneler samma. tid till 2000 kronor, alltså en skilnad at 21000 
kronor. Antages pri.set på en tunna kol till 3 kr., :så finna vi, 
att man för blotta underhållskostnaden af "Fyens" rigg (från
rälmaclt underhållskostnaden för en militärrigg) får 7000 tunnor 
kol. "Fyen" kan emeller till med 7000 tunnor kol ånga cirka 
10000 mil d. v. ,.;. /rån vwfvet, ltela sin JVleclellwfsresa och 1:11 

på varfvet i,qe11. /ör swnuw kostnad som nnderl111l!et of n:g,r;en, 
hvartill konuner att riggen var ny och e.i hade fått ni\gra 
haverier under expeditionen. 

Det tredje skälet, på.ståendet att. ett fartyg e.i kan i storm 
klara sig och ligga bi utan .segel, har fullkomligt vederlagts 
o·enom de senaste årens erfarenhet uti :;aken. 
b f o En annan sak är , att det är praktiskt att ha va nagra 
stag- och gaffelsegel för att stötta i sjögång, och det fins säkert 
intet hinder att anbringa sådana å "Valkyrien" eiler liknande 

fartyg. 
J ag har nu efter bästa förmåg~t um1er.sökt saken både ur -

financiel och nautisk synpunkt, och jag tror mig kunna påstå, 
att ingendera ställer några hinder i vägeu för borttagandet af 
riao·811 från våra fartyg, tvtirtom sparar man penningar och 

bb l l ' o ökar flottans stridsfartyg genom att bygga fart.yg, Ctug 1ga l 

både krig och fred. 
Nästa synpunkt, ur hvilkeu mau maste se o;ak~~1 är den, 

om rigo:en kan undvaras för mam:kapets öfi.1ing. Anda tills 
förra åt~t har allt folket uti v~tra skolor fått sin utbildning om-

l "J 11 l" "D na1" ocl·1 "Fven"· bord på fartyg, såc ana som y anc , . agr .· , " : , 
nu tycks åtminstone o;ommarl:lkolau bhfva ntb1ldal1. a. o;tnds
fartyg, men haltva kontingenten skall fortfaram1e ga ombord 

på riggade fartyg. . 
Det eo·endomli o· a vid denn et utbilc1niug::;metod är emellertH1 

b b o 

fttt alla äro ense om, att man ej på 6 mån. och än n n m m d re 
på 3 kan göra en värfvad till duglig matroo;, i sy:meJ:·het när 
man tillika sl..:a-11 gifva honom äfven annan ntb1ldnmg, och 
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hvad skola vi då med hela don :-;torn "matrosutbilc1uiug,;
tjensten" att göra'? 

Men det, är en annaa sak, som är lika märkvän1ig, och 
det är, att man hufvud;;akligen öfvar artilleriexcercis i deo;;,;a 
fartyg. l\fan känner, att exceroisen ti ll väders är något sekun
därt, och det går endast löst på excercis med kanoner och 
gevär hela tiilen, par honneur far riggen någon gång sin lilla 
omgång också, antagligen emedan det. fins bestämmelser härför. 
På "Fyeus" vinterexpedition t. ex. användes inalles e11dust :lO 
timmar af e.rci'J'r:istiden till se,r;elexcerci.,·. 

Simlie dessa öfningar drifvas så, att de verkligen gjorc1e 
någon nytta för mansh:apet, så skulle det ske på ett helt annat 
o;ätt än vi äro vana vid ombord pii våra fartyg, men dertill 
fins ingen tid under våra korta expeditioner. J ag tillåter mig 
anföra några exempel. 

Vid senaste uppvisningen med briggen "Örnen" dröjde c1et 
8 min. från det märsgastame äntrade upp och tills stängerna 
voro strukna med märsrårna i märsarna. Det var kort tid, ty 
hon hade ankrat uti hii,n1 bris. J ag påpekar, att tacklingen 
på briggen ä:· lätt och att några jernförelser mellan briggen 
och andra fartyg ej hnnna komma i frågan; men den tid, 
briggen använde till sina manövrer är ocksi\, nästan lika med 
den, som forf1ra~ t. ex. ut.i tyska reglementet. 

Å andra sidan skall jag omtala, att-, jag för några år sedan 
::;å g en dansk frega.tt, för h vi l k en det tog nästan en hel efter
middag att skifta märssegel, och detta 8 dagar före uppvis
ningen. .J ag har sett kadettfartyget hålla pA en hel dag med 
att skifta förmärsrån den 2 Aug. (således i slutet af resan), 
och många dylika exempel skulle naturligtvis kunna anföras, 
som alla bevisa, att vi ej hafva tid att på våra korta expe
ditioner ;;ysRelsätta oss med riggen, och att vi faktiskt ej heller 
göra det. Men, om denna min uppfattning är rigtig, hvac1 
skola vi då med en apparat, som kostar mycket pengar, som 
upptager en r1el af öfningstic1en, och hvars underhåll kostar 
både tid och arbetskraft under expeditionen, ja, hvilken kanske 
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t. o. m. förleder enskilda till att förspilla lleu knappa öfnings

tiden mell en excercis, hvilkeu, i hög grad tilltalande, är i 

lika hög grad föråldrad. 
Något annorlunda skulle saken ställa sig om man, som 

kapten \V andel förra året i ett föredrag betonade, kunde låta 

manskapet öfvas först under vintern (d. v. s. en långresa) å 

riggade fartyg och derefter på stridsfartyg, då kunde man 

målu'inda förs\'ara, att man öfvar excercis till väders, och be

trakta vinLerexpeditionen som en förskola: en flying squaclron 

i smått, men detta låter sig icke göra., och dessutom frågas , 

om man ve1·kli,qen vunne så mycket der på? 
Än en gång vill jag framhålla att penningarna, som spa

ras genom att taga bort riggen, säkert skola göra mer nytta 

under en annan rubrik på utrustningskontot. 

.Man måtte väl i alla fall kunna nöja sig med en mycket 

låg rigg, hvari manskapet kan få krafla för att få den vanliga 

motionen, såvida man icke skulle kunna åstadkomma den ge

nom annan excereis, ty jag kan ieke komma ifrån, att hela 

vår tid och hela vår energi måste användas till sådana öfnin

gar, som direkt utbilda besättningarna till krigstjenst; hela 

vår dagliga tj enst måste vara en di1'elct skola dertilL 
J ag vet myeket väl, att man svarar att excereisen till 

väders utvecklar fynclighet, kallblodighet oeh behändighet, 

oeh deri instämmer jag till fullo. 
J ag skall vara den förste att försvara detta - men hos 

hvem utvecklas dessa egenslmper? . Jo, hos några märsgastar, 

några unelerofficerare och kanske hos den, som leder excer

eisen, men sannerligen ej hos elen del af besättningen, som 

vid en mobilisering blir vart allt i allo, hvilka knappast på 

5 mån. och alls ieke på 3 mån. lära sig känna ändarna, oeh 

h vilka hufvudsaldigen använrlas som lefvande kraft i en brass, 

ett bramskot eller på en rå. 
Den fasta matroskåren har nytta af denna excercis, ty 

matroserna användas på sådana poster, som verka utbildande, 
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men, som jag senare skall vitia., kunna de mccl siu långa tjcnste
tid f ;L denna utbilLlning p å ett annat sätt. 

Jag tror, som sagLlt är, att vi genom att utbilda vårt 11mu

skap i riggade fartyg afhålla dem från hvarje begrepp om ett 

modernt stridsfartyg och hLra dem saker, som de ej hafva 

w'tgon anvämlning aJ. 
J ag tillåter mig framställa saken pa ett något olika ;;ätt, 

uemligen i den fråga, som kapten Wandel förra året rigtade 

till sjöofficers,·ällskapet: "J ag ber herrarne för ett ögonblick 

t~i,n):;_a sig vara de, som vid en mobilisering fördela vårt folk. 

Tror Ni då ieke, att alla skola föredraga besättningarna från 

"Iver Hvitfeldt" och "Tordenskjöld" framför dem från "Jyl

lancl" oeh "Dagmar"? 

J a, jag går lika långt som kapten W andel, då han säger, 

att besättningarna. från s:'t,clana fartyg som "J y Iland" endast 

kunna anvämlas som en reserv, såvida de icke indragas uh 

armen till Köpenhamns försvar, oeh under sådana omständig

heter kunna cle väl näppeligen behöfva någon föregående 

excerciti på en märsrå. 
.J ag vet, att man hagar, h varmed vi skola sysselsätta vårt 

folk, när vi ej hafva någon rigg. .J ag t ror doek, att man kan 

finna sysselsättning för dem uneler Lle få timmar, hvilka nu 

,;om regel au VällClas till ~egelexeerei,.;; man skulle ;'\ tminstone 

då få bättre tid ti ll sk]'ut0fnino·ar Det klcwas ].U alltid öfver 
• b . b ' . ' 

att tiden ej räeker till att utföra all reglementerad skjutning. 

Då önskligt vore, så,;o m jag redan sagt, att vår dagliga 

tjen::;t blefve en förskola, till tjensteu i krigstid , böra öfnin

gama i fredsticl gå ut pil.: l ) att. lära besättningarne att hålla 

fartyget med dess materiel i fnllt ::;triLlsclugligt skick, och 

2) att uppiifva besättningarna till den gmd, att Lle, förda aJ 

dugligt befäl, mi'L kunna i krig:::~tid uppfylla alla de rimliga 

och 01·imliga kraf, som man ställer på dem. 
H ärtill kommer , att man i krigstid ::;äkerligcn ställer si\ 

orimliga fordringar på cleras bäde f.y,;iska oeh moralitika kraf

ter, att man måste göra förberedande experimenter och öfnin-



· -404-

gar redan i frecbticl, deb för att finmt hvad man kan vänta 
af dem eu gång då det gäller och dels för att göra dem för
trogna med de förhållanden uneler hvilka de komma att strida. 

J ag tror att dessa fordringar st.älla så enorma k ra f på 
oss, att vi snarare borde förlänga än förkorta vår dagliga 
öfningstid, och jag 1 ror att det är en alltför lång om väg att 
utbilda besättningarne genom excercis till väders. .J ag kan oj 
finna något påtagligt skäl att lära en karl att beslå en fock 
eller hala ett bramskot för att nå till ett sådant mål som 
skicklighet att handtera en kanon och en mina eller skjuta 
vid elektriskt ljus. 

Ur ett föredrag hållet af captain Fitz-Gerald uti Royal 
N a val Institution tillåter jag mig meddela följande bit: 

"H ufvurlskälen för riggens borttagrtnde från örlogsfartyg 
och specielt pansarfartyg äro följande: 

Riggens vigt ökar djupgåendet, den upptager en värdefull 
plats, som bättre kunde an vändas som upplag för diverse ma
teriel. Den hindrar mer eller mindre artillerielden. Haverier 
på riggen kunna lätt oklara propellrarna. Den kostar mycket 
penningar. Det sista och måhända starkaste skälet är dock, 
att bibehållandet af master och segel på ett örlogsfartyg afle
cler mycket af både officerarnes och manskapets kraft från det 
verkliga arbetet och från studiet af det moderna sjökriget., 
samt sysselsätter dem i stället med öfningar, som äro lika för
åldrade, som sachsarnas ötningar med pil och båge. Det ä.r 
en gammal praxis i en mycket konservativ tjenst, som man 
ej kan egentligen förundra sig öfver. 

Excercisen till väders är så tilltalande och prålig, det fins 
så många effekter uti den; våra amiraler hafva alltid så starkt 
anbefalt att lära skifta märssegel eller uramstäuger hastigt, 
och lagt så mycken vigt Llervicl, och så många. sekonder hafva 
blifvit regementsofficerare genom en grundlig utbildning af 
sina besättningar i tletta slags sjömanslmp, att det synes som 
hade vi glömt, att allt detta icke har att göra med ett far
tygs stridsduglighet nu för tiden. 
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Det fins intet, som hindrar, att, om raskhet och skicklighet 
i att hancltera kanoner eller iifningar med vVhiteheads miuor 
eller det hastiga klargörandet och nedläggandet af en linie 
kontramiLor lika starkt anbefalcles af amiralen och lika säkert 
skaffade sekonden hans befordran, som en vacker märssegels
skiftning, att samma besättning också skulle utmärka sig vid 
dessa öfningar till lika stor ära för sig och långt större nytta 
för landet. I verkligheten tror jag, att så eger rum. Men 
tag i så fall bort denna förtrollande leksak, som kallas rigg, 
ty, så länge elen fins q var, så vill man leka med den." 

Det inflytande, som borttagandet af riggen kommer att 
få på våra skolor, blir ganska stort. 

Som beka.ut, göra aspiranterna till underbefälsskolan , sedan 
de tagit examen, en försöksresa nnder sommaren, så många 
utrymmet medgifver på "Örnen", resten med de stora skol
fartygen. Seclan göra de minst 3 resor med "Örnen" samt 2 
sommar- och l vinterexpedition med skolfartygen och sist l 
sommarresa me el "Örnen". På detta sätt ±å de förutom för
söksresan 20 mån. med ''Örnen" och minst 3 expeditioner med 
and ra fartyg. 

Egentligen finner jag ingen anledning att göm en ändring 
häruti, om man blott sörjer för att de med undantag af expe
ditionerna på "Örnen" såvidt möjligt är, kommeneleras på mo
derna fartyg, och om man vidare pt't rle;;sa fartyg gifver dem 
tillfälle att cleltaga uti sådana öfi1ingar, :':Om göra dem dugliga 
att hancltera mollent materiel; ty, ehnrn jag har klart för mig 
det opraktiska uti att. försöka utbilda vttra besättningar till 
matroser på våra korta öfningståg, och ehmu jag i allmänhet 
yrkar på borttagandet af segelexcerci~, så törs jag ej göra detta, 
då Llet gäller att uppfostra pojkar till sjöfolk, och, då cleras 
utbildningstid är () år, kan mau väl knappast finna någou 
bättre skola för dessa pojkar än att först göra dem till dugliga 
matroser och sedan lära dem tjensten ombord å krigsskepp . 

H vad kadetterna beträffar, sc't ställa sig fordringarna på 
deras utbilllning på flera vis likasom för underbefälets. De 
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äro unga pojkar, som skola blifva sjömän för att derefter 
utbildas till sjö•Yfficerare. 

För att uppnå det första målet, kan man ej tä11ka s1g 
något bättre än ett segelfartyg, men för clet sista målet näp
peligen något sämre. Då således deras utbildning ej kan för
siggå på ett och samma fartyg hela tiden, måst.e man dela 
på dem. Första afdelningen, som har till ändamål, att göra 
::~jöfolk af kadetterna, bör försiggå på ett segelfartyg; men 
den andra, som går ut på att lära dem, hvad en sjöofficer 
numera skall kunna, och hvarvid det skall bedömas, om de 
verkligen äro lämplige för yrket, elen delen af deras utbild
ning måste förläggas till ett fartyg, som så nära som möjligt 
gifva kadetterna begrepp om ett modernt fartyg. :M:ed några 
ord skall jag försöka visa huru jag tänkt mig, att denna ut
bildningsplan skulle realiseras. 

Om man till kadettfartyg anskaJfade ett fullriggadt min
dre fartyg af t . ex. "Georg Stages" storlek*), och ett sådant 
bör kunna byggas för cirka 130000 kronor, så kunde det rymma: 
De 2 yngsta klassernas kadetter, tillsammans . 14. 
Årets underofficersaspiranter 12. 
:>amt lärlingar (= kadettaspiranter**) 55. 

Summa 81 man, 
Det, är nästan samma antal elever, som briggen "Örnen" 

rymmer förutom offlearare och äldre manskap. 
Om man nu hvarj e år medtog 30 nya kaclettaspiranter, 

och de öfriga 25 voro sådana, som redan åren förut va.rit ute, 
skulle man komma clerhä.n, att hvarje nyantagen kadett l1acle 
gjort 3 expeditioner med segelfadyget och serlan ;;om kaelett 
fick 2 resor till dermed. Om expeditionens liingd bestämdes 
t ill 4 1/~ måu., skull e allt:;å hvarje lm<lett få 22 1/ ~ mån. med 
segelfartyget, hvilket bör vara tillrä.ckligt, i:>ynuerhet om man 
betänker, att han nu för tirlen enrlast får 10 mån. med karlett-

*) Ungcfiir = "Abrah:un Rytll!l'rg». 
**) 8jukrigR~knll'klll'S('ll iir i Jl:llllllark f' llt[:L<t el :\r. llH'll fi'•TI' g·:\ f' :11' 0 lll:in. 

t,ienst till sjo"1R Rum diirling». 
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fartyget. Vissedigen få de nu dessutom 9 mån. som "lärlin
gar", meu jag tror, att alla äro ense om att anse dc:>~a 9 mån., 
som de nu användas, fiir temligen värdelösa, då en :;tor del 
deraf tillbringas ombord på logiskeppet och dylika fartyg, 
der det är omöjligt gifva dem någon särskild sjömausutbilLl
ning. 

De två äldsta klassernas kaeletter föreslår jag, att man 
skickar ut med ett fartyg af ungefår "Absalons" storlek*), 
som i följd häraf skulle stirskildt inrättas till deras mottaganLle. 
Det skulle hafva mintuber såväl öfver som under vattnet, 
elektriskt ljus, torpedanät (i smått) och vara beväradt med 
ett par moderna kanoner i dito lavetter, förutom mecl l Hotch
ki~s och l N orclenfelts kanon och kulspruta. 

Dessutom skall under en del af expeditionen en minbåt 
,.;tällas till fartygets elisposition . 

På. detta fartyg, hvilket jag tänkt mig vara ute 4 mån. 
årligen, neml. från den l Maj till den 31 Aug., skulle kadet
terna utbildas till sjöofficerare, och, ehuru jag tycker, att 8 
mån. är en kort tid, \'ill jag å andra sidan erir:ra om, att an
talet kadetter (i de två högsta klasserna) endast är omkring 
12 st., så att de kunna antagas få rikt tillfälle till öfning med 
materielen, liksom de också under 8 måD. få tillfälle att öfva 
ångbåtsmanövrer och att lära någorlunda känna vigtiga far
leder. 

De närmare detaljema vid organi::~ation och öfningar å 
detta fartyg ::~kulle föra mig för långt Lort från mitt ämne 
och oaktadt detta kunde vara frestande nog, skall jag in
skränka mig, till hvacl jag redan sagt. Jag vill dock upply::;a 
om, att detta nya system ej skulle blifva mycket llyrare än 
det gamla, ty: 
"Dagmar" som kadettfartyg kostar cirka 54000 kr. i 3 mån. 
Kanonbitten , ,. , 6000 , , 3 veckor. 

Summa 60000 kr. 

*) Ungrfii r = l' åra 1 :a kL kanvnbiitar. 
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Ett fartyg, något ::;törro än briggeu "Ö men" 
ko::;tar cirka . . . . 34000 kr. i 4 1 / ~ mån. 

"Absalon" med 40 mans besättning cirka 27U00 , , 4 , 

Smmmt 61000 kr. 

Skiluaden är, som clet synes några hundra krOitOr, men, 

äfven om elen vore lika många tusen, ::;å är det ju en ringa 

::;umma, och jag utgår derför ifrån, att med något stiirre am

munitions- och kolförbrukning på "Absalon" skilnaclen kan 

gå upp till cirka 7000 kronor. 
I det jag nu slutar, ti llåter .Jag mig att uppläsa ett sam

mamhag öfver det resultat, till hvilket jag kommit genom att 

undorsöka frågan om riggens borttagan(1e från våra fartyg. 

1) Att vi icke skola bygga flere riggade fartyg, undan

Lagandes för kadetter och underofficersaspirauter, och då segel

fartyg. 
2) Att vi böra utbilda vårt manskap å verkliga strids

fartyg och att vi derför, såvidt möjligt är, icke mer böra an

vända riggade fartyg dertill, om vi ej äro tvungna, mon att 

vi i detta fall inskränka segelexcerci~'<en ti ll minsta möjliga. 

3) Att uti våra ntbildniugsanstalter ::,åväl för officerare som 

underofficerare, den stör::;ta vigten skallläggas på, att eleverna 

öfvas uti bruket af modern materiel, och det uneler förhållan

den, ::;om så mycket ::;om möjligt göra för dem begripligt, huru 

Ll ett~t ::;kall ske, när det en gåug gäller, h varför också det slut

liga antagaudet till officerare och underofficerare bi.ir ::;ke med 

hän::;yn till de furclringar, ::;om mau I tU för tiden ställer på 

befäl och uuderbefäl vir1 flottm1. 
s. 
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