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Rudolf Nissen. 
1h• :<i~ta dagarna af Mars m<ln::.d 1H9G spred sig inomlandcb sjii

man~kret;;;ar ett sorgebud, lwilket allesiiides lllÖttt'f' nf ett siilbn1t 

allmiint l>eldagandr och följdes af Ul enstiimmig saknad. Det miiidc, 

att in~pcktiiren för rikets navigationf'r:;];:olor, kommendörkaptcn<'n 

af b1 graden m. m. Johan Rudolf' Emanuel _j\Tissen elen 2(i:r i 

samilla månad stilla och lugnt aflidit i Htockholn; . 

Ett lif, fddt af det varmaste intresse, den fullstiindio·aste hiin-
. b 

gifw•n het för ~veriges marin, så kofferdi- som natmligtvis ii n ni i r-

man~ ;·,rings-marinen, ,·ar denned lyktaclt. 

Fiir Kong!. ()rlogsmannasiilbkapet, hnm.; ledamot han varit 

st·dan den 4 Xovf'mber 187-±, iir cli't en kiir plig-t att hiir rista 

hans minnt' t'rnna. 

Johan Rudolf Emanuel Nissen fiiddes (1('11 :!H ~cptembcr 18..J-L 

i ( ;(itcborg inom en gammal anseeld sjömanssliigt. Hans fadn, 

då,·ar;lndr kofferdi-kaptenen, seelennem hamnkaptenen j {;-ii

tl'boq.!' .fohan Eric Xissrn, haclt> redan vid to lf ar;-; ålder så:-;om 

kadett :-;bit t ,-id si n faders clödsbiidcl i J\Iaeao ombor·d ~l det far

t_,-;r tlPnrw, kaptenen i Ostindiska kompaniets tjunst Eric ~issen, 

fiird(' och derifrån fi'1ljt honom till hans sista ]l\·iloliigur i den ::.f

]iig,-rw orienten;;; jord. T,·ennc g·encrationer:-; minnen från fjerTan 

.A11111. Denna clötl~runa., p<"t uppmaning Wrfatta!l a. f Ni~oo ns medarbetare 
liiHlcr han~ senare år· D:t' C. G. I•'inema.n, n pplliste" vid högtidsclagr n ~ n
rand c den JG nO\'embcr· lSDG, men kunde af flem ~l;:äl t•j rt'h<'illa plat.< i 
Ti(bkriften~ (i:te hiifte för 18DG. 
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liindt'r ot:h haf fdlllc tidi~t dl'n Yiixandc yn)!;lingcn~ ;;inne J!lC'll lc•c

katH.lc uiJder neJ~ amnwdc det iikta ~ji'mlanna,.:innr, >'Om hela Jihc't 

iu'l'llO!ll blcf ett af Hudolf ::\i,.:,.;ens lllCt:it utmärkande karaktcrsdr:I~
"' ~iilla n torde man ock i våm dagar finna en natur, ll\·ilken 

..•. 1 , - 1• ·s~ 11 " t•o·c r l'i'n·kroJ>l)f-lio·:Hlc den sren;.;ke RJ' i'nn::mncu,.; \·avk-
:--d:--( lll ... ' ;"' \._ ' h t"'t • 

rnstt• egeu,.;kaper, han,.; pu<•,.;ifylda beundra n för ;.;itt .\Th'. hans 

obr~riin,smle ,.;jelfuppoifring fi'>r ,.;in pligt, hans ,-,tlmn intc lligc·n,;, 

11:111,,.; ,.:hu·kt Htpreglaclc ;;:innt· fö r pr,rcllighet och ordning, han,; rid

derli~l!('t nch okon;.;tl:JdL' 1-.d iidtighet, han,.: inn<'rliga kiirlek till :!llt, 

~o 111 . med lih·et inom reliJ tgarna :-tår i niirmare eller fjcrmarc· ,.:am-

hnnd. 
Hccbn rid U il1·,.: :!iller ,.:attc" han på Tacb·lbriggen i (;;·,te-

lwt·g, och följamlc :lr, 1RöG, gjorde han ;;in för::;ta J'<·~n ;.;;I>'Olll jung

IIlaii pil :lng,.:kunerlen » lLnnburger Paquet», kapten X. ~.iiilwrg. 

.\rd d<·rpå ,.;eghtde han p:"t ilng,.;konerten » London ~ o<.:h li t' 1~;)7 

på hrig12·en :: ~npcrb , hr:trdter följd<' hans li) månader,.: li"tllf!T<' "a 

<>nth<>nl :1 ,.:kc·ppet ».\ tinntic·" t ill Auf'trnlieu och O,.:tn:;ien. 

l )et rnr tmcler dc' IIn:t n•,.:a, :"O !Il han <' Il nntt under hånlt Y ii

der vid rc•fning af föt'lltiir:-:,.:c·~l<'t f<ill uccl från f<)nniir,;r~tn, IIH'll 

liaiil ll<HI<· i miirH'Il, h1·arp:t lian åter iintradc 11pp och af,dutaclr "itt 

adwtc•, ,. 11 ltiinclel,.:<', ,;om g:d' I'II aE cle iilclrc matro;;cmn anleclnittf!: 

:ttt ;.:p:t honom, ll<'t lian nog ,;kulle Ht leh·a, till,; h:tn konnnit 

,..ig upp i f!:I':Hll't'lla ». 
\'intcm dt<·r he itlk <>tn,.:tcn 

( ~()t\'bol·u·s ll<t\·iu·nt iuns,;kola f':llllt ;-. ;-::, 

fnln denna re;;a lii:;te ::\i""<'II i 

aHnde prt y:it·en 1(-)lill rm,r;(iu'f!J.'I'-

kr t J l fr ' /ls- c,,·runcn u e Ii kapte/Is-en t me 11. 

p d 

Extra kmlctt å fn·gatten .)o.-cphinc ' snmt :l .-krurliuic,.:kep

~tockholm > nnder sntlll'annt 1HGO o<.: h 18li1, aflade han dtl'I' 

h\·nrtnnnat ,;amtliga utHlc ·rufficPr"cxamina och clPn 10 .:\Iaj 18li:2 

"ji'>offieet':i<'xatnrit ,-icl liiro:tn,.;btlt<·n fi:>r oHicer:n·e Yid Kong!. l•'lot

tatl i Cad,.:kn>na, alla tllC<l :;iirclcles yackra Yitsonl. 

eti lwt_,·get i'd'w·r ,.:i,.:tniimnda ('.'\<llllC'Il fi'>rklnrntk;; );'j,.:,.:en 

haha dtl'r ' Cnlig:t Bt•fiilh:th·aiHie ,\.mirakn ,; <>rtlc r anstiilld oH'l'nt

[ i g ;.;j ;·,oniecr"n::tm<·n b l i h· il , 111<'<1 <·um pet<' n~ t i 11 ofiil'<' l'>' l IC'fordr, t n 

,1 

., .,-

approlwnuh . Ju tet llll(lel' dcrf<\r, att han Yiintadc• ('Il saclan be
fo rdran. 

Fi'n·h:llla nclr ua fiiriindrml cs <'lll<'ll crtid; dem ,-iintadc utniimnin

gt•n utrbld och en n_,. förordning bcstiimde, att fii 1· framtiden inga 

a,-pira11tr r ,;kulle till offic<'rHL't' Yid Kongl. ~Inj:t~ Flotta uttJiitllll<L:" 

utan att hnf,·a f!:<•nomg·ått Kongl. Krig~nkadrmien :'l C'ar1lw1·g~ 
._Jott. 

Under tid<'n hack ~[,.:,; e n i ah·:t!.::tan LHl officer,;utniimnino·en ,... 
tn.u:it h.n'<l R<t;;<OJ!l ;.;t_nnmn p:l ilng.-konertcn •> Gns!.:tf \\' a,.:<t ' , samt 

fo rt,.:atte sc·clan nii.rmare tnl :'i r att 'wgla ti ll kofferdi:-; ;.:i\sont "tn

man, dd,.: il ;.;keppC't >> Thcti>:< , <lcb å ;.:keppet o> Edgan. De1;na 

tj<' n,;tgi'>ring till kotl'erdi,.: ~<tf ::\i,.:;.:en c•n erfn r<•nhet i det renn ;;;jö

lllilll~;lrbctet, ~om ,.:edan bkf ltonom af ;;ti)r,.;ta gagn . Ocb.;n hi'•rdc 

lll<In l!Oillll!l ofta lwniimna des:;;] ur :-;in bii.-tn sji)man,.,.;kula. Han;.; 

nop:i!rannhet och i dd:dj g:lemle omsorg,.;fttl lhct kommo dc•r oftn 
till !t e drr~. 

FeJ,.,J:'Iendet af fi',rlwppniugen om att blih·a niimiiLl till officct· 

i '" <'It~ka flottan grep ::\i:-;,.:pn djupt, och :lbkilliga han ~:> brd t ilL 

hcmn!('t ttncler denna ii<l bmo priigcl deraf, likasom han ofta un

dPr ~itt H'nan• !if i fiirtroligme "amtal ilterko 'll t ill denna hiin

dcl,-c•. lTndr•r elentJa ticl umgickc; han derför ock med tnnkar pi'\ 
att ,.;i)ka intr:ide i amcriknnf<k örlog,.;tj e n~t. 

Kiirlcken t i Il hem !:t n det" i'•rlogsmm·in :-;cgr:td<· el nellcrtid, •>CI I 

,.i återfinna ::\i~H ~ n, kort eftP r hans ltPmkom;;t f rån <leu nn;;.; 

niit!liHia l:"tngr<',.;a 11, på Carlbergs slott :-;åsom btdett. Enligt ett 

kungl. h1·d hade lt:111 ncmligen blih·it utan intriicle,;priifning anta

i-:·en til l kaelett Y id Kong·!. K rig;.:nkmlcuti<:n den l XoYetnber 1864. 

KadPttkorpraL elen ~il _ \ pril 18Gi1, nflnclc han officersexamen redan 

dt'II l .\f:tj HH55, iih·cn drnna med utmiirkta bet.'-~· 

Su fi'>ljdc fi'>r honom i hnm: C')!.'C' nskap af kacl<·tt CII ;;ommar

n·,.:a p:l kadettkmTettcn '·af ( 'hapman", en resa, h vil ken i fl era 

hii tt f'('Cilllc' n blcJ ;d' djupt inp:ripandc bct.wlelse fi)r Si;.;senR senare 

l if. ( 'hef på koryettcn v:tr nemligen kummcmliirkaptc11en, ,.:eder

tnern kommendörett och Kungl. ~jökrigsskolans fi'm<tc chef, A. Her

k<'p0, hYilkc•n, enligt ett \'i ,.:,.;<·n "enare tillrleladt >:jötjc•n;.;tgöring,.,betyg 
' 
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med anledning af ·'det 11tmiirkta siitt, hYarpå denne fullg-jorde sina 

.()fningar·· och ··dt'n bekantskap lllecl ;;:jötjensten han redan cl'1 \·i

;.;adc·, till ::\i,.:sen Fattade sit stort förtroende, att han Hit ho110111 

"sköb1 o-:in egen Y<lkt i likh c·t med fartygets kommenderade offi

<'C'rarc•", w! got fiir t' l l bd ett högst ovanligt. Hiirigenom fiifltadc;.; 

komn1erHiör Herkcpc,; npprniirk:.;amlwt \·id Xis::;en iifven för fralll

tidc•n och det förtroende han c•n gång Rkiinkt ::\issen fick dcnnC' 

lwh i'tl la un(ler kommendi.>r Hc·rkepro-: återstående lefnad. 

~o1nnwn•n,; öfnir1g-ar af:·dntadt•s med en ·kort sji)miitning,.:

t'-"Jl<'dition i Stockholn1,.; skiirgård, och den 1G ~eptemlwr 18():) ut

niirnrltks Sio-;sen om,.;idcr till sekundlöjtnant Yid Kong!. l\faj:t,.: 

Vlott; l rned tmberiikning från den 1 :\Jaj S<llllllla ar, hYarjcmtt· 

lwn <• rhiill 1'-""pcctansliin. 

Knappt hemkommvn ovh ntniimnd, konuucndemdc.~ .:\i:;,.;cn 

:-<i'J,.:om !'xer<'isofficl'l' på ."tng:fr('gatten "\Tana di:.;", chef komrnencli">r

k<l)ltl'IICJI K. L. ::\att och Dag, oclt embarkerade den ~O 8eptem

lwr. l "ndc•r dc•u1w expedition cr:;attco-: för för::;ta gången ansnn·s

,.:t\TJIW n n c• n med en ··nn \·igation:.;officcr", h vilkt•us tjcnst .t\issen 

fick ,..ig· anfi">ltrodtl. ()her det, om "utmiirkt skickl ighet, nit och 

omtnnh·, :-;a Yiil hn1cl tle tcoreti,.;ka ,;om praktiska dclam:t af Jl<l

Yig:ltit>n>: \·eten~kapen hetriitri:u·", vittmwclc siitt, hntrpil Xiso-:en Jlll 

Jör~ta g;imgc'n bestr idd<· denna post, hYilkctJ ,;edau skui!P ,;;'\. oft:1 

bekliicbo-: :1f hollulll, lC'Jun;u· det knmnwnclörkaptcn ::\att och Dag,.; 

;.;jötj<•nstgiiringo-:het.\-g, h\·:~n1r oh:m stående ord lånats, det biist:J 

intyg. 

I )d kan \"am af dt yi,;st intresse att hiirtill anknda mcd

ckbwdd af c·n liten anekdot fn"lll denna expedition. Xissen, ;-;o111 

hmlt • ci.t fint t>c-h bC'hagligt yttre och hYars utpriiglade ;-;iune fi"11· 

pr_nllighet och enkel clcgan,; iihen tog sig C'tt utttyck i hans pl'r

H>nlig·a upptriiclm1cle, hade fiir~t af sin chef, dc•n n:'\got kiirl\·e, lllCII 

cluglig·c· ,.;jiimannen, mött:-< nwcl ett Yisst misstruende, ll\·ilkct c·mcl

lcrtid ,;nart fiirbyttc" i det hJlJ,.,tiiucligastc förtroc·ndc. En cla;.>;, ci;1 

('hcfPn \"ar \·icl siir . .;kildt godt l.nmc, tog sig ock~:!. cl('lllla Fi">i·

ii nclri Il g' l'tt E ör pcr:-;onl ighotcl"lla ganska karakteristiskt u ttr.n.:k. 

('lwfC'n kom nemligl'JI frmn till '\i:-;;-;en, slog hon OIJt pil axeln uc-h 

:-<:1de: ··,fag 
:-'0111 g'(ll' -, 

nrig·" . 

Ocbå 

trochlt: fi">J·:.;t, aU li">jtn;llltC'n c·nclast \·ar ('Il ,..[Idan clN,. 

kuli"nta halsc1nkar, mC'n j:1g finnl'r , att jag mi,;:-;tagit 

hade :1\i,.;sc• n i konunell(liirknpt<•n "\:~tt och D<~g: !'tiin-

dio't ('Il Yiih·illig fiirnwn. 
,. . .., \Tid flottans cleluing; plaC'eraclc•:-; Xis:;en d('ll l ( >ktolwr 18!1() 

\"i(l Kungl. !•'lottan :-:ilo-:om unclerlöjtmmt. Yintern l8!Hi - !il upp

tog~, 11tom al' yanlig;a kommenclC'ring;ar i exerei:.;,.;kolan m. nt., af 

dt fiimrclnancle silo-:om informationo-:offic-c•r Yicl Kong!. l'lott:l ll~ 

ltm·ig;ltions:-kola i Carl:.;kron:J. Egendomligt nog \"<Il' eld llll'cl c·J t 

Yio-:,.;' olwniig;l'nhct oc·!t hekau um :-in liimpliglwt J"i"H. d<'lt<l ,.:]ng .... 

Yrrko-:amhct, ,.;om "\is,;pn tilltriicltlc denna ,.;iu fiir>'ta liinm·hdatt

ning. H:tn y;11· ll('lll lig;cn g;enon1triingcl af <">f\·<·rt.'·gi'IH·n nJn, att 

ha1;>-~ ]ifsnppgift Llg inom dc•n r<"nt praktiRkn >'ji">tjcn~tc·n,.; nJuracl!•. 

Emrllcrticl gick hn11 nwcl Y:mligt allY<ll" och ,.:f!JII\"I'L:-;gr:mnhd 

till Ritt Yiirf, oelt result:ltC't nf hans nrhl't<' fi">rl'l:lg ,.;nnrt uti en 

o\·anligt lyc·kad l'xamcn mecl hnno-: clf'n'r. 
Följelen hiin1f hlC'f e1.t <:'rbjucl:lltclc frrlll kwnntC'JICli"ll· l l!·rkepl-, 

h\·ilkct mccl ett :.;lng; fiiriinclralle ::\i;-:-;cn,; lwla lif,_;riktnin;..r ,.:;'1som 

officer. I början af il r 1H68 fiek :\i:-;;.:en nemlif!,'C' Jt fnl n denne, h\ ilkcn 

blihit ntniiumcl till chrf fiir elen il r 1 HG7 nyinriitt<lcl<' KcJIIf!l ~.iii

krigsskolan, l'mottaga ett erbjucbude att hlib·a fiirc:-;hlgC'n till 

kaclettofficC'r och liirare Yid sji">krigs;;kolan ::;amt till konu1li'Jli1Pring: 

a kadettkorvetten undc'l" ;;omm<lxen 18()8. 
Oaktaclt den yamw t:lC'ksanlhC't han hdt naturlig-t 111~1~te 

kiinna fiir elen Yiih·iija och det fiirtroencle, S!JIII i och IIICcl niinmch1 

(•rbjuclanclc Yio-:aclc:-: honom, och elen ,.;mickn1nde 11ppo-:katining af 

h:wo-: fi"n·cgåC"mle wrbamhct detta anbud till ('11 så llll i!: offic·er 

in11ebnt, t\·ekadc '\i..;scn iih·c n 1111 >'bll·kt att :-;[illlmla ;.;!:\ in Jl<l en 

fi"n· honom c•o·cntlio·c•n helt n\· och, silsom det :-<yntl's hnno111, för 
b .:"') . 

hans 11 atur<'l friimmande bana. Ett :llltagande skullC' dock hereda 

1\IJIIOill åtskilliga ckonom io-:ka fiin ldar nch ciC"nnccl mi·>.ilig-hct<'n :1tt 

Lriida i iiktcnskap med sin ti"IJlohadc; allt nog, efter 11 ~gon tids 

iifycn·iigandc antog han nwd taC'bn1nhct clrt gjorda C'rbjucl:m<lC't. 
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Dell 27 April 1868 konmtendcrades han nu ,.,;t,.,nm mtvigatinns
officcr p:1 ko1Tctton ··af Chapman··, :-;mnt bc·ordradcs den :?-± Sep

tember att fr~lll ueh med den l Oktober Fot:unma [tr tjcnstg-öra ,-id 
Kongl. Sjökrigsskolan som kadettofficer och förordnade-,_ under 

samma dag att Yid uiimnd:t "koLt be,.,tridn liiran·hefnttninu·cn i 
excreisr eg·lcnwnten och signalbrcf :;amt bitriidamle liir;trC'bcfnttn in

gen i JJaYig;~tion med dertill hiirande Eiroiim;wn, ll\·ilka befattnin

gar Xis~en innehade till elen l Oktober lt:\7:?. Till dem kom, dtcr 

ett tillfiilligt fiirordnande i "amma iim11e under \intern lt:iU\:J - 70. 

l1östen l t-l i l liir!'lrebefattningcn i geometri Yid Kong!. ~ji '•krig,.;~ 
skobu. Romrama tillbragte 1\i,.;sen under de:;sa [n· p[t kadettkor

Tetten .. af Chnpman·· ,.;;lsum kaJC'ttoffieer oe b bitriidande n;l\·iga
tion:oliirare ,.;amt J 810 s~tsOill mtYigation,;offieer dcrjemte. 

P~ hösten 187:? beonlt-mlcs Si:-;:;en att tj cnstgiira Yid sjii
krigsskolnn ~i\,:om extra kadrttoffieer och förordnade,;, efter C'tt 

k ort Yikarint, att be:::tricla liirnrebdattningama i mt\·igation. pbii 
oclt ~feri,;k trigonometri, sjökorbr itning, skeppsbyggeri och ,.;l;:epp,.;
b.q!:geriritning ,.;mnt analytisk gconlCtri. 

Hiinncd Y~u.· steget taget, och ~i;;;;cn definitid fii,..tad ,-jd 

sjökrig,;,.;kolnn, åt ln·ilkcn han sedan egnade sinn bii:ota krafter. 

. . \..nun 1871 hade hnn hyst alh·nrliga plane t· på att söka er
h;'l lla hefiil å någon ~ngaro för ett eller annat Gi'•teborgsrelkri. 
Iek{· heller sakmtde Xi:o:-;en ;.;enarr, d[t lmn:-; fiinnftga bld kiind i 

Yidare kretsa r, :11Jbud på understundom gan;-;ka fön;1ånliga anstiill 

ningnr, men hans hiingifnmh et fiir sitt kall och för flottnn tilliit 
honom idw att ly,.;~na till något af dessa. . 

Med endast E afbrott tjen;.;tgjordc Xis,.;en i ohan niitnncla 
cgew,;kaper Yicl sjökrig,.,skolan iincb till hi)sten 1891, om man 

undantager, att han :h· 1880 afgiek frim liirarcbefattningen uti 
skeppsbyggeri. Större delen af flottan;.; nm·aramlc officcr,.:pcr,.:onnl 

skyller honom derför en Yiiscntlio· del af sin officcr,.:utuildning. N . o ~ 

~ ' y;-;;;; antydda afbrott i Ni::;::<en,.; tjcnstgöring ,-id sjökrig~-
skolan orsakades af hans t \·å kummenderino·m· i't frcQ:atteu "Ya-o L' 

nadis-·, den ena 1~80 - 81 tmder befiil af ],ommendör Th. (-!ner 

till ~Icclcllu1 tvct, (len nndra l 883- 0~' llltdc·r bc.fiil af kuulmcndiir 

O. L:t.gcrberg p~ en cxpeclitiutt omkring jorden, båda ml'd H. 
K. H. Prins Oscar ombot·d. Till bålb l'xpecliti(>ll<:l'lla ,-nr Kis:-<en 

kommenderad :o~ISOtn ua\·igcring;:;offieer nelt chefens acljutnnt. 

L'ndcr "Vanadis » jorclom,.;cgling hade Ni;;scn utom de ofntn 

Jtiimnda ett sär,;kildt uppdrag af ,.;tor omfattning sig anförtrudt. 
Det giilldc an,;tiillanck uncl (• r expedit ionen af mcteorologi,-ka, 

J1:·c1rngrafi,;ka oelt magncti;:lm iakttagcl:-<cr samt uhidgade;;; till att 

omfatta praktiska för,;ök med i:tkttngcl,.;er ~~ ett ,-tön·c antal tncd

fönla kronometrar, ll\·ilb förberedclscyi,.; undcr,.;iikts :"t brecnwichs 

kronometer-in >'titut, enar i n t E! t cl.\'1 ikt ,.;yen;:kt i n;:titnt fint H':-< att 

tillgil. 
:Med anledning hiiraf bld ..:\is:-;cn :-<otnmarcu 180;) komnwndc

racl till Up:-;ala för att 1mdcr profcsso t·cma Thnl6n,;, 1-Iildebrand

,'ion,; ol'h Schultz' ledning öf,·a :-;ig uti lwndhahn ndc af fi'>r ob,.;et·

yatinnernas anstiill ancle nödiga in;.;trumeut. l<'iirc denna kommen

dering hade han samma summar nu·it beordrad att deltaga i 

Kong l. Krigsskolans fältmiitningar. 
::\isscns vi;;telsc i Upsala gaf honom åtskiLliga n.,·a uppslag 

o-cnom elen tilliimtmitw l)å åtskillio·a för mwig·ations\·ctenskapcn 
~ b D '-' 

'
·iotio··l fråcro r lnn fann flera honom der mötande kuu:okap,;grcnar 

::- e/ o ' L 

kunna hah·a. Dess första följd Yar en serie siirdeles noggrar11m 

oeh intressauta maguetiska miitningar, hvilkn 1\issen samma höst 

gjorde på pansarbåten ''Fem· is" , som för detta iindamål stiillts till 
hans förfognnde, och hvilka dl förtjenadc att i störrl' omfattning 

fullföljas. 
Allt detta ~drog uaturligtvi.::; ~i s;.;c 11 en ocrhörd mas:;a arbete, 

hYilket alltmera hopades inemot tiden för frl'gattens afscgling. 

Också finner man i en hans anteckning frå n denna tid orden: 

·-aldri (f skall J·ao· <rlömma, huru J·ao· yar öfYerhO[)ad af g·öromålun-·'=" b b b u 

·dPr den si.:;ta Ycckan jag fick tillbringa i Stockholm ". 
Fiig<t anade emellertid 'Sissen då, att arbetet ombord knappt 

skulle komma att i triigenhet ge sommarens efter, och iin mindre 

.att detta sku ll (' leda till arbeten, hvilka han aldrig skulle hinna 

.f u Il t a f s l u ta. 
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i~"' r ,.lldflr (1Xpeditiol1Cil cgnnde:-: den ojPlnförJigt d t'_Yg'(l~f<· deJ<·ll :\f 

arbet~tiden ~t kronomrterarb<•ten::~, och haha d<' c·rfar<:'nhdtT 

Sis,.,rn clemucler gjorde kcHllllJit flothm mer eller 1nimln' <1i
rekt till ~oclu. De fiiranleclcle oeksti niirma;;;t den komm<·JHI <·r in

12
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\'i,.,sen pii förf'ommaren 1885 erhöll att \·id bcsiik i Kiel, IImn

burg och \\'ilhelmsha\·cn tnga kiinncclom om nyme <Inordning-nr 

till utriinancle <if kronomctrarR tcmperaturkon;;;tantc•r. Tian,: rap

port iifn·r denna rc;-;a \·ar ~iirdelrs inn eM ilc:rik och i omh<Jncllade 

iinmcn fnlJ;-;tiinclig. Likasil bkf hanR rc~a cn lingen·i,.,11in.!.t fi'n· 

andra. ch'i hans crfnn·nhetN clerifr?tn, af hvilka hnn mecld<·bt <'n 

drl Kungl. Örlogsmnnnasiillt-d.:npcts '· Ticbkrift ~ji'•vii,. t• JI(]c · t·· 
hah·:1 lockat fiE'rc' att fiilja hans exempel. 

.\ h<•n dc magnetiska arbetena lenmade en \'!ss din· k! IH·lwll

ning·, "iirskildt genom den viickciRe dc gåfvo till l'it nuggrnnn:lrP 

lK'nktancl c• af kompa~sfdlgan och nf den i ouwclE'Ibart c<:unh:111tl 

dernwcl f'tiiciJde deviationsliirnn. Att denna dckelse ntgi<'k fr:11t 

:\i,.,~ <'n oeh ~predf-i del:-: genom han,; nncleiTisning, dels gc·nom hnn:o 

pt>rso ttliga infl,,·tanclc i iifrigt, torde knappt behi.iha niim11a-. 

J)('t rikal"te utbytet af de triigna arbetena uneler wrld~<'m~eg
Jing~'C'xpcditioncn utg,i.ir enwllertid dc iinnu icke publicerade, men 

till "in ojrmförligt Yii sc ntliga~tc del för publikation bearbetade 

nwtl'orologiska timobf'eJTationcma omborcl och mai!'ndiska k<>n

"tantlJe,;tiimniJJgllrna ~å till lnndR i de bcsiikta hamll:ll'll:l "nm 
om burcl. 

Ri!Yiil höf'ten 1881 f'Om hösten 1885 efter Slll hend.:omst fnlu 
lilngn·sorna med frE'gftttCJI "Yanadis" intriiclde Xisf'cn :\ny o 

,,n tjen~tgöring Yicl Rjökrig~skolan. Dcrjcmte beordrades h:tn 

'·:1tt orcln11 , >:ammanföm och n·rkstiilla beriikningm· af dc lt!Hlrr 

,·cricl ,-omf'egl ingen nwd frco-atten Y anad i,; "'.JOrd:! maondi~k:t n<'h 
~ b ~. h 

mdl•nrologiska obscrn1tinncr''. 

l FE'bruari 181'7 inl'attes Xis;-;en ~-;å;;;om adj11ngerad Jcdanwt uti 

kommi,.;sioncn fiir "T~ill"knin<r nf rc<rlemcntet för ".Jiit"JCII"toiirin<_,.,,tl 
h M r> , . f'~ , 

för <ltt ddtaga »uti anbefHllcl grnno:kning af rcglcnwntds fiire~krif-
ter rörande navigcriugsofficet"' och p?ig:ick denn:t _gran,;kning\ "om 
i ;<jrih·a \·crkrt tn12: riitt ;;tor omfattnin!:'.·, till år lf\!JO. 

!l-

~ommrul· lHH() och 1 ~.~ / ~q;lacle ~issen <t bclettkol'\·rttl'l l' 

.. ~:1ga·· c<å,.:om nm·il-!:l'l'ingsofl-i<·l' r orh dcrjrmtc såsom liiran· i Wl

,·ig·ation; :l ren 1 SRH uch 1 8/i~l ,·ar han ,.:rkoncl :'i fregatten .. \Tana

di,.,·' , då blihen kndc·ttf:u·h·g. :-lommarcn l~!JO ,·:u· llfln chl'i' ;"; 

ki11Jonb:hcn · Hota · i e,.;kad<·r och 18()1 chef :"t clwff'fmtyget Drott . 

Den ~ . \pril lNDl <·nwtlog· Sissen förordnande att vara in

,.: pekti."· fiir 1·ikct" tl <lvi.gations,.;ko lor, lt v<~t'jcmtc han Sl'narc illblln
d<•,., till tjenstgiirin12: i Kong!. :\[nrinfiin·altningen. 

l )l'f ,·ar t ned anh·dni1112: hiir:1f ,.;om han ~amma lir,; h;·,,.,t :~fgick 
fnu1 ,.,in liinln'\·erk:-;:un lll't vid "jiikrig,;;,.,kolan. 

J [an lwclc med fiirordn:~ncld "'l,.;um in:':>pcktiir fi)r riket,; ll:lvl~ 
g:Jtion~skolnr kunnnit ttll ('Il plnt", )1\·ilkcn han liingc i"mf'kat :ttt 

(' ll gi'tng få lH'kliid:i. n('(i;lll i :1 H iir cle,.;sförinnan hade :KisS('Il 

('Il 12:iing till rn af ,.;ina niil'lnat'<' \·iitliH'I' fiil!t orden: "Tnspektiir för 

rikc:ts nm·igation~sko lor skulle j<Jg :dit bm gcrna c•n gång vilja 

i>liha. DE'n plat,.;Pn tror jag, :tlt jag ,.;kulle kunna f-kiita, och jag 

trur till och llll'd, nil j:1g pa <l<'ll po~tcn ,.:kulle kunna utriitta 
lt clg·ot ~'. 

:\Lccl lif och ht,.;t l'_guadc sig :Kis,.,en åt denna sin m·n nrk

~amlwt och h<'gynte reda n han fi'1rsta stund sin o:triifv:m att rikta 

undcn·i::<ningcn i nm·igation,;sku lurna pit mera rent prakti,;ka mål 
iin clc•, lmu·åt de!<;.;;~ på flera håll dittills ;.;yftat. 

Hans \~innanclc• pcr,:;onliglict och grannlagenhet gjonle, att 
de,;sa hans c;triiha!Jclen liitt fuuno genklang på alla håll, och eld 

n·nt per,;unliga intn•s:-;c• km iifverallt lade i dagen tilh·anu honom 

:di<1 h:ms ltnderordnaucs oin~kriinkt:~ tillgihenhct. 

l ' ndcr de följande åren inltc•mtaclr han ock triiget förestån

damc•,; för nm·igationsskolorna åsigtcr om cletal je ma i skoluma,; 

organi:;ation samt den1,.; anmiirkningar mnt reglementet, och anno

tPrade nog:g-rannt de oliigenhl't<•r, ,.;orn framtriidt Yid dettas tilliilll
ll<l!l(]e. 

i-lm:l ningom g<·uomarlwtade hnn på detta ,;iitt., i dc•t han ,.;aln

nl:llt,;tiilllle allt, som han upptecknat, med sina egna cdarcnhetcr, 

h<·la liH\' igation,.;,.;kolercglcmentet och ,;tod \'id ,;in död jnst Lirclig· 
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nlt Olnt>iitta dP si;;ta arpn,., mbc·tcn och Prfarenhetcr på dcHa ont
rit<le i bcstiimda rPorgnni;;ation;;fijr,.;lag-. 

Bia ml m P ra tli rek ta ;'\t~iimnden uneler h n t t:; t jen;;tgöri ng,; tid 

~a,;om nm·igatiun,.;,.;kolein;;pektiir kan förtjena anteckna;.; anurdnan

·dd i ~toeklwlm ,.;ummaretl 1892 af gan,;ka talrikt besi\lda fi\rclii,.;

n i "1-!'"kutH'I' i 111atcmatik, a~tronomi, deyiation,.;liira, till nrttensliira 
,wh n<tntisk md<•o,·ologi f(',,. fiircst<"indm·e och liirare vid mwig<~

ti,,n,.,~kolonw, ll\·ilkl't Kong!. ::\larinfi)rvaltningc·n vidtngit på ~is

-en,.; derom gjorcln hem:.;tiillan. 

~l<·n iif\·en p:t andra ontråden tillgodog'jurue:,; han:; erfarenhet 

"eh liHiga intre,.;:.;e för nauti:-dm undctTisniug,.frågor. f-i cdan Kungl. 

.\L1j:t tlen :!2 ~l·ptemher lN\l:l i ti<Ider bc,;lutat tillsiittandet af en 

kntnmi,.;::;ion, lw~tliende af l't•tn officerare \·id flottan, med upp

drag att nppgönt Ji',r,.;l<lg till de fiiriinllringar som förhållandeu<1 

kriifdl' ··med af;;t•<•ftdc pli sii \'iii den teoretiska som prakti;;;ka ut

bildningen till nJfic<·rat·c· vid ](ongl. Flottan, ~amt till dc iindrin-

1-!:at' i g·iillande ~tadga m. m. fi'1r Kong!. l--ljökrig,;skolan, som i följd 

ekra f hld\·o hchöfiiga eller an,;;'igos iinC'kYiircla .. , insattPs ncmligetJ 

::\i~H·n i denna kommission ,.;;1:-om ledamot. Kon11nissiuucm; a r

beten p<lgingo 11mler Yintem 1N9:1 -9+ oeh utmynnade i ett fllll
,(iind igt fiir:-lag: till omorgani,..ering af :-jöhig.-;skolan. 

Emell ertid ut<~rbetade;; i Kungl. Sjöfön;\·msd~pmtementet 

d t :nutnt för,.; lag till stadga fö r nii 111 ncla ::;kola, ås_Yttande \·ida 

lll('l'<t gc·Jwmgripande fiirii nclringar, h vilket förslag hösten 1895 fö

l'l'l:tde:- l' t l l..::ommis,.;iun <tf sjöoffiel'mre till grans k ni ng. ,\ hen 

i denna k"mmi,.;;;inn in;;nttcs Kissen såsom lccbmot. 

lJi.lsten 18\l.J "l11tade ::\i ,.;sew; tjcn,.;tgöring: i K()ngl. .i\Iari n för

Y:tltningen och under \·intem 18~)-J.-95 gjorde han sin sista sjii

<'-' pellition; elen n <t g[utg ~:-t som dwf p:'l kon·etten ;; Balden. Efter 

h<'lltkum;;ten från ch•nna Pxpedition nu han ltllCler någon tid t. f. 

cltef fiir Kong!. .:\lariJtfiin·altningem; intendcutafdclning· samt blcf 

nntl(·l' \·i ntem J tlH5 -!Hi inkallad till tjenstgöring i Kong l. Sjöfi.ir

" \'a rsdepartementct. 
1 T n uer <llla der-; sa :1r ltacle ::-.J issens befordran Y id flotta11 

·~;;u ,.;in jemna ~ilng, i det han den 17 Oktobc·J' 1873 blcf löjt-
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nanl, <le11 :!Ii Fc·hruari l :-l:•n kaptc>11 , dl' n l .Juli 11-i\-10 komnwu

{lörkapten :d :?:<l ra ~mcl<·n och den ;{l Dt·c·<· mbl'l' 189+ kommendiir
kaptcn af 1 :"t" graden. 

~?l,;om ett ;;iir,;kildt \"CCknniile af sin Kouung;; und fick J\i;;"('ll 

den l December lt)nl vid <•n;;kild amliens, till ]1\·ilkcn han blif

Yit kallad, af H . .:'lbj':t Kununo·<·n JI C• rsonlio·pn t•mottao·a riclchtre-. o :-- n 

te<·knet af Kong!. Xor<lstj<•nJcordc• fJ. 

Kong-l. Krig::;ycten~kapsak<tclemien k:dladc• Itunom dt.:n :!N ()k

tohc•r lo8.J. till lcdmnut i dc,.;,.; :Z:dra Ida""· 

Ji'i'mttc•tll n_vs:;; niimnda ricldaretc•cken innehadc• ::\i:.;,.;c•n riddare

t<-eknet af Kong!. Sdrdsonlc'n, ll\·ilket han crhi'oll dt•n l ])ecembcr 

lN(')G, uffice rstccknct af J<'ran;;kn I-Iccler::;legionen och af Brasilian

skit Ho,.;cnorclen, tmmt Yar kommendör af 1 [a\·aii,.;ka Kronorelen och 
af Hyska ::-;;t ~tani~l<~i orclcns :Z:clra ldas,.;. 

Hiirmccl iir skildringen utnf de mera hctydebefu!!,, fal'ermt af 
1\i:-::-;cn,.; offentliga !if afslutnd. 

1\1 !..>;riinsen emellan haJt,.; otfcntlio·a oeh utera ]Jrintta \·erk-
~ ö 

S<tmhct ligger det infl:·tandc Nis,.;cu i vida kretsar utöh·ade hos 

landet" kofferdi-marin g<•nom :.;in per:;onligltet oeh ,.;ina talrika \·ii n

;;knpf;fiirbiuclelser med dennas medlemmar. Det iir ingen ringa 

ting att å~tadkonuna ~,ch \·idmakthålla en niira bcriit·ing emellan 

Ltndets b:"tda sjömannakn~tsnr, om des;; betydds<· iin ofta blir för

bi:-;edd; för detta m<'ll mbctadc Ni;;::;en, och till dc;;s ernående bi

drog- han siikerligcn mera iin ll<tgon annan samtida :-;jöofficer. 

Nissen Y at' nl'mliu:cn ino •n kotferdikrctRarna utonwrdcntl i.rt 
~ ,., 

popnlii r. Hans l ?lng<~ sjötid till kofferdi,; hade skaffat honont en 

nogg:rann oc·l t <~f erfarenheten mog-nad kiinneclont om dcra,; fiir

hållamlen och behof, oeh han:; Hrks:uuhet \·id nayigationf-:-;koloma 

;;nttr honom i niira beriiring med ck lcdmHlc miinnen på dc•tta 
OJllntde inom landet. 

Cnclcr si na ;; ista lcfnad;;år eu;nade ~i:-;;;cn uek;;ii en drycr del 
~~ . n 

af ~in tankeyerksam!tet [tt hit hiirancle angeliigenhctc:r, hcbt som 

ltan,; råcl ofta nog i sk iftancl(• frågor inhemtadc,.; oeh alltid af 
liOitoltl bcn•(h·illigt ;;tiillde,; till fiirfogan(k 
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!)~ han Yiu """l f'i'>rarlwtt'll till fi"n·;-;lagt·n 0111 nm·igatioll,;,;l;:,)

loma,; rt '~>rga ni,;t•rillg 1'<11111, att denna i 1mln~a fall skulle b<•rörn. 

flt •ra a r <k \·igtig·a;;tp 
g:td<· lt:m icke heller 
o·qr lt\·ilka derin·prwm :-. , . r--

bla11cl hantlel,.;ftottan,.; öfrign intrec<scn, ;;k_Yg

tillbaka fiir att ka~ta sig i11 på alla <k frå-
fl':l!w<tiilltl(' ,.;ig lllecl kraf på eLt ii11damåls-

enligt :Jfgi·n·ande, och hade iif\'l'll kPrt före sin bort)l;i'wg l_,·ckats 

('l'halla YCUPrbiir,uule:; fiir:-;iikritt)l;<1r, ~1tt alln cle,.;,.:a frå).';or ,.;knlk i. 

ett ,;amrnan lwn}.!: tll}.!:a" i on1priihanclc af rn knrnmitt0, i 11\·ilkcn 

Xi;;;-;c·n <ikerlig:e:l ];mnmit att blih·<l elen drih·antle lmtften. Bland 

fi"n·fattningar, 11\·ilb dt·n·id ,..kl!lle kornmit 1111d(T gr<111"kning, m~t 

nii111na,.:: fiimrtlning on1 lwfii l,.; fi'>r;1ndl' il ,;ycn;-;ka bnntlr l,;fart.Yg, 

,.;jiitna n,.:llll;;fiirorcln i ll).!;Cit m. fl. 

Till dd rent priYata otnr.:id<·t hi.'1r <lrrcmot d<'t g<Jn,;ka \·iclt

omLitt:l ll(le ar·bet<• ;.{i;;,.;elt utfört :-;{\,.;om mc<brhcta rc Yicl utgihan

dd ;tf' dr t ,;tura Hrkct · i'\on]i:-;k Familjebok ·· ,.;amt cl<'u ycrk:-;nm

!td h:111 ttiH!c-r de ;.:i;;t<J fil.<'ll 11tiih·<tdc :-~t~nm n·,·t,.:ot· i fiir,;iikriugs

:tkti t·ht> la'(l'! ~katllli.t. 

.\lc·n iih·cn in~>m priYatlihd ;\territtn<•r lttan Kis;.:('n,; nw:--t om

fattan <l<· Ii l',.;gt·t·ning p<~ undrn·i,;nittgens fiilt. 
liii~ten 188:! anordnade nemligen ;,t;.;killig<~ hlnnd sjö

krig.-<,;kolan~ (];! \'ill'<llldc liirarc, nH'd anledning af den oerhörda 

oj<·mnhcten i lk intriitlr~:-;iibll(]e:-; kun,;kapcr, en rqlCtiti on;;kurs 

fi.>r i ntriide~cxanwn till ~jöhig~:"kol:111; och bland dcs:-;a var iif\·cn 
1\i,.;::;en. 

l)< ·n Ila "· k. Fi'n·lwrl'llandc ~ji '>l.;:ri!l:"~kola erhöll l' n art dt stort 

tillopp ;J{ <·lever, och alltsetlan hi'H<tcn 1889 vnr Ki,.,;cn ;.;kolans 

fi'n·r~U'tmlarr, cnda"t med undantag af vintcm 11-\9±-96, dil denna 

befattning unrlrr hans :-;ji'>l'Xp('(lition uppehöll:; af yikarie. 

Xi""<'ns cll'ltagand(• i detta fiirrt1g har, liksom fiiret.1get ,.;jelft, 

af 1nii11ga h!ih·it lwtrakta<lt lltl.'<l ett Yisst ogillandt·, 111<'11 siikc·rt ii r, 

;1tt hans ,·erbamlwt der nu·it af wrkligt gagn fiir ,;ji\krig~::;kolan 

oeh dnmcll fi'>r flotbttl. 1l'kc min;.;t har han,; :-;triifvandc iltt 

ti<li}.!:t meddela clcvema iidclhet uppfattning oelt kiirl(·k till sjö

\'iljlltet burit be;;tåendl' frukter. 

Liigl!:f'" det arbete ~i;.;s(•n p;e1101n ~u1 "Y""el,iittning Yid denna. 
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skola åtog ::;1g till det som fiirut Ollwrdade s_,·,:;o:lor nH'dfiird<•, in

ser mnn liitt, att Sissen~-< dag,;<Jrbete blef m·anligt dr.'·gt, hel,;! f:om 

lwn il'ke arbctndc fort. Hnns stora nrbetsfönnft~a oeh ~ega vilje

kl aft, lwilka l!åfvo hans arbete 11riio·eln af R to r ihiirclio·h(•t hel' C'<>"-
~ h . . ~ ' ~ 

rad c dock många hinder, som ".'·n tes oiifw~rstig l iga. .\t111 in s( on n 

två af hans medarbetare under ~ennrc i'1r Ycta förtälja, hmu 1-'0lll, 

då qdllcn bröt i.n och nrbet'iclagen för andra synt(•;; niinn:~ ,.;i)!; 

sitt ~lut, fi'>r Xissen en ny arbetsdng gr_wkle, niir lmnpnn tiind(•,; 

för att oftast icke ::;]iieka,.; fiitT iin vill tu- trc-tidrn ]l<t 1not·~rorwn h . 

Si;.:scns ställning till clevcn1a i denna ~kola liksom till ka
dettema i Kongl. t:ljökrigsskol<tn utmiirktcs af hnn,; stiid,;t• ,·i,;m]<' 

tillit till clc,·emas heders- oc-h riitt;;kiin;.;la samt af dcrn,; fi\rtnwll(le

fulla tillgih·cnhct och un).!;do1nliga tillit til l hnn:; ,·ii! vilja och iihl'r
scende. 

Med ;.:uw kamrnter, ::;å militiirn som ei,·ila, stod 1\i;.::.;l'll 

a lltid på den biista fot och förde i deras kret,; vanligen det glada. 

upplihande skiimtcts runor. l\Iöjligen förekommande ~-<plit ]_,·eka

des han ofta biliigga, och meningsbrytningar med andra lemiHHI<' 

hos honom inga spår. Kissen cgclc nemligen i. ovanlig grnd den 
,;iillsynta gåfvan att i:ikilja person ifrån sak. 

Men Yar Xissen i kammtkrctsarne i land en det goda l.,·n

nets banerförare', så vm hau det i iin högre grad ombord. ~il 

~nart hatt sattr sin fot inom rcli 11gamc och elen rena sjiil11ften 

f_dldc hnns lungor, var det som om Yerkningarnc af det striinga, 

ofta öfveran~:;triinga n dc arbetet i land Y oro bortblåsta. U ång:· 11 

hlef spiinstig-are, ögat gliinste klarnrc och l.nmet fick spn1dlandl' 
ungdomsluc;t. 

Hum ofta hördes icke ombord klingande ,.;krattsah-or och 

nturttcrt glam vid riikplatscn eller i gunrummet å dc fartyg, dPr 

Sis:-;cn seglade! Huru mången minnes icke klara månskl'nsniitter 

i tropikerna, då 1\i~sen satt på aktra toften i <•n Flring:-;b~t eller 

i en kanonport omgihcn af hela kretsen af gunrumskmnrater, sa111t 

till sin gui.tarr sjöng den ena visan efter den anclr(l ! Och Hagg-kistan 

pi\. lranculis, - den lwr a llt mycket att föttii lja om :Xi,.;~ens in
'Hts i kmnratlihet ombord. 
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Dock ick<" emla,.:t liijen ueh ~kiimt ljötlo fril n :\i "H~n,; lii ppae 

ombord. Sin tj <" nst 10köttc han alltid mön~tcrgilt. ({ond af att 

Jramkasta förslag; i olika fn1gor, frnmkalladc han derigenom g;ema 

li fliga diskussioner, h\·ilka mång<' u gång föranleddr grundliga unller
, i.lkningar, 1wh ;-:iillan riircle :-; ig då Ramtalen <'nda~t på .dan ilf dc 

fi"H·eligg:anc1<· :-< piir;-;målcn. - Helt naturligt var drrfiir, att .:\i ~f'C il 

~kattn<lcs högt f'om gtttmnnskamrat. 

.-\tt hanR underlydandes uppfattni ng af han,; bctydcl:<<' fiir lif

\'d mnLord och lwn ~ <'get infl.Ytande d<"rp;\ icke bld mindre, t'llc r 

mindre l.\·cldigt, "<'dan han anmccrat till chd, framgår ntnf fiil

j;~ nt1 <' mcdclelandt' ont Xi,.,st'nR :-;ista <"x pedition, lwilket, ehuru h~ir 

,.;tn rkt förkortat1t, hiirrör från en i expeditionen deltagande officer: 

"Drn ~i;.;ta gil ngen Xisf'C'n hade f' itt lwfiil,.;te<"ken blå~;mdr Yat' 
<Hnhorcl å korHtten 11alrl('l' ttmlcr dess c;q)('clition ti ll Siidrn 

A nwrikn och Uucln Hnppf'tHlclen Yintcrn 189+- 1895. 

::\Linnet af denna C'x prcl ition kommer fiir dem, :;om cleltog;o 

uti denf<RIIlma, att \·n rakt igt qym·;-;t;'t s:"tf'om en af clcra:-; bii~tn erin

rill)!lll" från det element, f'Om iim os~ alla kiirt. 

Yn'ln för,.;tn dn gen t i Il dr n sista r:! d d<" trdnad om hord, ty 

• \i ,.:;:;<'n had<' dt'n riitta blieken fiir att ,.:ti[l!;t drt så, <ltt hntr och 

<'Il hade dL't lmt på si n pol' t. 

Sjelf njöt Xi,.; ~<' n i fulla drag :tf att B \·istas inom .rcl ing:m w, 

1·fter att fömt långa tidrr haha haft ytter;-;t anf'triingande :n·bete 

i land, och det \ '<tr en miirklig ödets ~kiekelse, :1Lt han, "om "<'.l!;

lat t ill sjii" t'n så stur dd af sitt l if, ;.;å niira Hir<' afsltttningf'n af ,-in 

jordifika Ynndring- fick fiira dt·n tretungade fl<tg-~·a ns ruttlir i Jjc r

nt n liinclcr. Dl' t \':11· J iksom ett af;-; ked, som elen lwpröl\-atle sjö
tmtntt C'n fi ck tnga från Ritt iil~kncle haf. 

Han var riitte mannen att YarH c·hef på C' ll l:ltigr<',:n. 

lhilken yiirdighct "om chef, hYilket lugn nndl'l' aJia förhål

landen och ll\·i lkrt humant ol'h hj<'rt<"godt bent iitand<' mot uncler
l \'(la nek 

Xiir kon·etten kom till hamn, dröjd<· det ej liing<', iu1tan dess 

<' lt('f hunnit giir:t =-tg omt.\'l·kt af alla, med hYilka han kom i lw-

- J.) -· 

rii ring. H an,.: hjerte\·:wm<t, \·iinliga blick och lwn;.; tippna, fri,.:ka 

\·~i.;cn kunde ingen emotstil, neh hans per;;:onliglwt fiir,.;kaffad<· 

Balrlr>1·s besättning det yppersta bemötande. 

Den allvarliga sidan af en fartyg:sd1 efs pligt<' r i ham n iakt tog
ha n ytterst samvetsgrant. 

J\Ien icke endast i. nl lvar kdde ::\'i;;seti ;;it,;om chef, t.\·, giillde 

clet r n bal eller en utfiircl, \'Hl' han också den, ;.;om ledde tmg·dn

men och Yi Rade, ntt hnn an;;i]g t' n ,;ji)offieer iifn'n biira mrd ]i f 
och lust fylla sina ridderliga pligter. 

Om Hlngresor Yttmr Xis,:en i sin ino·ifna u'<'neralra]l]>Ort (ih<'l' 
~ ~ b ~ 

korw:tten Bctldcrs expedition 189+ - 90 bland annat, att han Yid 

heclömandet af l:'lngrcsomas brt_Hldse fiir utb ildningc'n i sjöman
;.;knp icke endast, ja icke ens httfntd;.;aklig;a;.;t, fii;;te ;.;ig Yitl den 

,;ida af detta ords betyclelc;c, ,.;om afs:lge den rr'nt yrke:-;trkni:-<kt 
fii rclighctClt, utan fi)rniimliga.;t h;1 dc i :-;igtr ntbilclandet <lt de in

te lligenRcns och karakterens eg·cn,;kaper, ll\· ilka fnunför allt kriif

\·as nf en god sjöman - ord, h\·ilka clikteradf'R <tf (' II ,;anmng 
ii\lel uppfattning af sjöm:t nsyrket. 

!-'ådana fis igte r omsatte också ~if<H' Il tutder hela ,.:tn tjen;-:1•·

tid i handling, oc h det vnr dt'rfiit'<' ,.;om hans sista sjue:~pcditiou . 
--:hiil ;;om han:-; förcgåenclt' innebar ett :-;;\ fntktbringand e uppfo
,(nutde m·bcte i Yapnet,.: tjcnfit." 

Dvt iir egendomligt att se Xi,.,;-;rn, ll\·ilkcn var, snart :-<:tg<lt, 

I' Cldd till praktisk sjöman, g<'IIOill ;-;itt antnga ncle af koinmcmli'w 

ITerkepes anb ncl föras öher till en Yerksamhet, som i eld hela 

q1r af hufn1dsaldigen teoretiskt kyn ne. Siikrrt ii r dock, <tU hans ]Wf'

,.:o nlighet genom den cleraf hiirH.Ytande nt\·ec klingen fit·k ett ribtn' 
innehåll och en mern allsidig daning. 

~å torde ock den derunder \'unna ;;anmut iWJ.tttniiwen :1f hiic,. 
b b C" 

pmktisk oeh teoretisk sjömannnb ildning gjort honom till den ut-

lllii rkte navigatör han \'Hr. ;\i:-;sc'n \·ar ncm ligen obestridt flotta Il~ 

'' l'f'amm;te och skickligaste na\·igntör och denned iihC'n landets. 

Lif\·ct inom Xissens förii ldraltem synes hafva burit priig·eln 

af en ocllnd smnk, parml med littC'riirt intre;;se och eu Yiss poeti,.;k 
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:lyftning, cgrndomlig fiir tiden. Yänsiilllwt m·h gammaltlag,.; h<•dcr 

utmiirkte hans fad<·r, ln·ilkens dt<'rmii le ;:.:iig<'l' honom hab·:~ Yarit 

·"en iiran:s man, :som genom sitt blida Yii,;<•n afliig,;nade ]t,·arje ()Yiin

skap", och ingen, som något kiindc Rudolf .Yissen, tord<' k1u1n:J 

fi"n·bi,.;r, att hans fader len111at honom drssa sina egensimper i arf. 

Fnln sin moder, .Johanna Uustafnl Ekelund, hade han ;.;in 

kiirh·k till musik och :sin poeti,.;ka begåfning. Sliigtens ,.;kobka 

h•rbinddscr skiinkte Xis,.;cn elen rena <'ngel,.;ka SJmlkaccenten, ~om 

,_;1 nfb1 fördinade hans engd;.;ka viinneL 

MPn friimst af allt had<• Xi;.;sen af <·n gif1nilcl fi)r,.;ni n•dan i 

~1n ,·agga begåh·ats ml'd n_,·ekdn till al.la:< <kras hj.l'rt<lll, nH'd 

ln-ilka han triidde i niirmare br·ri'1rino· n· 

Det Yar hans sii!lf-iynta Jll'r,.;onliu:l iil,;k\'iirdhet i fiirenino· 111Wl 
• t-"- n "' 

('Il onmlig frihet fdin sjelfDh·<'r,.;kattning oeh en natnrlig-, okonst-

lad nobless, som på hans omgifning utöh-ade detta infh·tandl" 

Det riintcs ute i lihet, men iin kraftigare i hans hem. J1er ,·m· 
han det lifgihande ljm;et, som gaf det heLl dess pregeL 

Sedan den l Aeptember 1~68 hade han der vid ,.;in ,;ida sin 

m:1k:i ~of-ic Psilanderhielm, dntt<' r till fiin·<· l<ijtnantrn vid ]);dre

).!:l'l1l<'ntct F. Psilanderhielm pil \\"erki'• invid (\u·lskronn och drn

JH •,.; hustru, född Uyllcnskepp. 

Yid henne hade han redan i :-;in tidigast<· ungdom fii"'t f'ig 

med den varmaste hiing:ih-euhet, en kiinRI:i :<om fiiljcle hono111 hela 

lif\·et igenom och ofta fann el<· \'aekrm;te uttrvck. 

,J l' m te henne eftcrleulJiad<' Xi~;scn vid ,_j;, diicl fyra ;.;()ner, af 

h\·ilka en valt faderns .\Tkc, och ~ diittrar. 

J :oitt hem triidde Xissen emot sina viinner med iiJllliJ :;tiitTl' 

iippenhct oeh hj crtligh <'t iin anno1·,.;tiide,.; oclt hf!ns viinkret,.; 

Ya r \·idstriickt. 

Så stå \'i infiir en af dc nw,.;t tilltalande sidoma ho,.; den 

bild, i hYilkcn Xi"scn leher <1var. 

Xiir Kongl. (>rlogsmannasiiJisbpet på denna sin lti'1gticlsdag 

<'gnar sina under arbetsåret bortgångna lrdamötcr l'll minnet:< 

o<·h saknaelens giird, ;;m11t clcn·id stannat vid Rudolf Xissen,.; n:unn, 

,[i iir det fiitTi,.;,.;o minnet af en, menskligt att diima, fi'ntidigt 
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bortg<tll).!'Cn Yiin i ordet,; mest ujupa och Yarma betydelse, som iif

YCl' minnesrunan kastar ett återsken ntaf de uppriktigaste kiinslor 

af viin,;kap för den hädangångne. 

Fil. iiro väl dc., h\·ilka egt så många \'Crkliga viinncr som 

Kissen; iin fiirrc Je, hvilka förstått att såsom han bibehålla en 
o 

en g<1ng nmncn Yiinslmp. Med fo~ kan siigas, att han icke hade 
någon OYiin. 

Han Yar en mer an Yanligt högsint oc.h iidcl person lighet 

med redbar karaktiir och stark pligtkiinsla, ln·ilka dygder, odbde, 

som dr af honom bldn1, under nitiskt arbete uti sjö\·etcnskapcns 

tjen,;t, ,.:tiillclc honom på den framstående plats han intog inom Yap

net. En af dc sä]l,.;ynt l;·eldiga natmcr, som finna det helt natm

ligt att handla sant och riitt, brltiifdc han :;;iillan b-eka vid Yalet 

mellan tvenne stridiga lwslut. 

])eu ideala :'\:<k;ltlning, som alltid nn· grundtonen i Nis,.;cJI;.; 

fliirdfria, godhjct'tade neh ganska veka natur, Yar obcskrifligt till

{1ragamle, och ::;ent skola yj hans yiinner för~iita Hndolf ~iRsen. 

Han var en riitt srensk sjiioffiter. 

l'en:<cldragcu i denna kontmtcckui ng af Hudolf ~is:>ens ]i f 

(ICh verksamhet beröra ll\1 elen del af bilden, som gifyer dl'nna 

,.:in af,..lntning och fullbordan, han,; bortgång. 

Fyldt af ime harmoni Yar XissenR ]if. Rå yoro ock han;.; 
sista ,..tunucr. 

l 'nder en tjenc;tc•resa ett par Yeekor fön' sin död hade XiK

sen :lllragit sig en, ,.;å"om ch·t sedan Yisade sig, sYårartad tyfoicl

smitta och, då h<1n under dc niinnao-te dagarne derefter ett par 

,!!:åni-!:er utsatte sig fiir alh·arsamma förkylninga1· ;;amt icke unnade 

>;ig; wlgon h\·ila fn'i n anstriingande Yiirf, tog sjukdomen snart en 

hotande viindnitJO'. ,.... 

J)l'n ~+ ?\lan; p<t morgonen intriiddc tarmbliidning, hvilkcn 

11rL qviillen den ~5 bcröfn1de honom den sista ;'\terstoden af kraft. 

Allt ifran 8-tiden på ;~ftonen låg han i en still<! slummer, endast 

'<iillan afbmten nf n:lgra medvetslöst framlwiskadc ord. Men nå-

·
gTa mitl\Itet· f( .. ll'C J1,~lf tt c t ) ] c " e · · pa na ten s og wn ater upp sina iigon 

fi'•/s/;r. i Sjör. !8.') /. 2 
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och famnade i en fullt medveten blick dem, ~om ,.;todo k6ng 

lums lilgcr. 
Förnnderligt talande var <len blicken, men liippal'lla fiirm:tddc 

endast h\·islm ett knappt fiirnimbart "ja", ;.:åsom s\·ar p:1 !•tt pm· 

framstiillda frågoL 
l•'nllkomlig t_,·stnad rådde. R<nt med ett vid)!;ade;.; hans blid{, 

Höt ut som i ett oiindligt fjcnan - oeh slocknade. 
F;\ iit· en diiclsbiiclcl hcskiinl ::;å omgjuten af <'\·iglwtPH" frid 

som RueloJ f .:\isc;en~. 

f-hile han ock i fri<l! 
Frid iihrr han;.; minne! 

- HJ-

En sjökrigshögskola sigte. 

2\lecl oblandad tillfredsställelse måste hvarje vän af vårt för
s nu· hels a den utsigt till förverkligande af en inom sj öva1met län
ge liftigt närd önskan, som blifvit öppnad derigenom, att Kong!. 
}[aj:t i sin till innevarande års riksdag öfverlemnade stats
verksproposition begärt ett fast anslag för upprättande af en 
,;jökrigshögskola. J\ian eger således nu en ganska fast grund
val för hoppet, att den högst betydande faktor i arbetet för ut
Yecklanclet af ftottan, vårt lands första försvarsEnie, som ligger 
i ökade allmänna insigter hos dess medlemmar, skall kunna läg
gas till de för detta arbete för hanelen varande, lika nödvän
diga faktorer, som heta: arbetshåg och kärlek till sitt land och 
,.;itt Yapen. 

Länge egde systervapnet, armeen, en högre utbilclningsan
~talt för sina officerare. Flottans fingo nöja sig med att så
,;onl surrogat för bildning vid egen motsvarande lärdomsan
;;talt yara gäster vid deras och således höfviskt nöja sig med, 
ltvad der bjöds dem, äfven om det alldeles icke för deras bruk 
\·ar afsedt. Armeen erhöll derpå äfven specialhögskolor. Sjö
nfJicerarne hade intet annat val, om de ville utvidga si11a kun
skaper, än att välja bland dessa. 

Förslag i syfte att delvis bringa undervisningen att någor-
1 und a direkt bidraga till sjöoHicerarnes utbildning formulera
rles visserligen och togos under öfvervägande, men kunde 
i<..:ke leda till några önskade resultat. 

A lit flere och starkare röster höj de sig i den mån tiden skred 
tramåt och krafvet växte på kunskaper, mer och mer erkända. 
såsom oundgängliga för häfclanclet af flottans plats och upp-
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gift vid fosterlandets försvar, med yrkande på egen, af armuen 
oberoende, högskola för flottan. 

Legio äro de artiklar, uppsatser och förslag, hvilka såväl 
i denna tidskrift, som i de allmänna tidningarna, under det 
sista tiotalet af år behandlat de~ta ämne. Diskussioner hafva 
hållits och resolutioner affattats, alla ense i att betona nödvän
digheten af ett sådant läroverk, ehuru naturligt nog augii
vande mer eller mindre skilda vägar ±ör målets ernående. 

Frågan leddes in uti ett annat skede och tog mera be
stämd form, då Kongl. Örlogsmannasällskapet till chefen för 
Kongl. t:ljöförsvarsdepartementet, inlemnade ett förslag, h vilket 
en af de sista dagarne af år 1895 öfverlemnades till flottans 
stab med order att uppgöra och inkomma med förslag i ämnet. 
Det är på detta förslag, som framställningen till årets riksdag 
är grundad. 

Stabens förslag remitterades naturligen till yttrande af vap
nets chefer å de båda stationerna samt af chefen för fasta min
förs>aret, enär nemligen utbildningen af den honom anförtrodda 
}Jersonalen uti detsamma äfven berördes. 1\Ied anledning af 
vissa hemställanden från denne senare jemkades stabens förslag 
i några hänseenden, och båda stationsbefälhatvarne anslöto sig 
med värme till det sålunda modifierade förslaget. 

l\fan har alltså rättighet att anse det af chefen för Kongl. 
Sjöförsvarsdepartementet för Riksdagen framlagda slutliga för
slage~ såsom synnerligen strwld, emedan det baserar sig i allt 
hufvudsakligt på en fullkomligt enig uppfattning af frågan. 
delad af såväl honom sjelf som af vapnets mest framskjutne 
chefer. 

Ingen kan, äfven med b~ista vilja, ur behandlingen af och 
motiveringen förförslaget finna, någon divergens, som skulle hm
na tjena till utgångspunkt för misstänkta motförslag, för ären
dets uppskjutande för att 11åsigterna må kunna stadga sig" , eller 
för återförvisande till förnyad behandling. Af hvad vigt denna 
omständighet måste vara ±ör det begärda anslagets beviljande 
af den anslagsbeviljande myndigheten ligger i öppen dag. 

- :11-

En annan synnerligen stark sida af förslaget är att den 
in·liga kostnad dess genomförande beräknas åsamka staten upp
går till ett iemförelsevis så blygsamt belopp som 11,000 kr. 

En redogörelse för den föreslagna högskolans organisation. 
torde här icke vara behöflig, då- denna tidskrifts läsar-e tvif
velsutan låtit sig angeläget vara att derom skaffa sig känne
dom i Kong l. Maj :ts propositi.:>n. 

D0 ämnen, som valts för studiet i högskolan, synas vara 
behöt1iga, hvarken flere eller färre, och tiden väl afpassad för 
<1tt behöfliga kunskaper uti desamma må kunna inhemtas 

H vad som torde vara egnadt att mötas med allmänt gil
Jande är, att enligt förslaget tilltälle beredes för äldre office
rare att underhålla och öka sitt vetande och att följa framstegen 
i sjökrigsvetenskapen och den sannolika riktningen af dess ut
veckling. 

Synnerligen välbetänkt är, att Kongl. :Maj :t synes förbe
hålla sig temligen fria händer vid det slutliga organiseran
det af det nya läroverket, som tydligtvis under sin första 
t illvaro kan, på grund af vunnen erfarenhet, behöfva undergå 
större eller mindre omgestaltningar. 

Ingen kan mera än vi önska, att landets förtroendemän 
måtte behjerta vigten af en sjökrigshögskola och bevilja 
den begärda jemförelsevis obetydliga summa, som för den
samma begäres. 

Blir högskolan till verklighet, torde med fog kunna sägas, 
att med densamma oeh vår, i det skick den nu befinner sig, 
förträffliga sjökrigsskola flottans behof af läroverk för såväl 
utbildning till officer som för dennes vidare utbildning kommer 
att biifva väl tillgodosedt. 

Hed. 



Arsberättelse minväsende, elektroteknik och 
sprängämnen. 

Af föredraganden, h:omm!'ndörkapton ~~<'rh . JJ yr,~en. 

Elektrisk installation på Oden. 

1\Iccl den elektriska iHstallationclJ pii Oden har, ~åsom ;1f 11 e

dansalcndc framgår, ett stort steg blihit taget emot n tt låta dc11 
elektriska strömmen crsiitta ;'\ ngan och hwlrauliken så:-;onr drifkraft 
för dc många småma:;k incma i Yåra örlo~sfartyg. 

Oden får följaudc elektriska generatorer och motorer: 
3 generatorer om 10 Yolt och 150 ampere Jn·m·dcra för .'·ttrc 

och i n re beh ·sn ino· • l::J) 

l generator mu 10 Yolt och 600 ampere för krafti.ih·crföri rw 
1 motor om 35 hkr. för ankarsrwlcn oeh det förlio·a YinJ~ 

l 
b 

pc et, 

l motor om 15 hkr. för spelen aktcrnt, 
2 motorer om 8 hkr. hvardcra fiir Yl'idnino·cn af de båda 

b 

kano ntorneJ l, 

l moto r om ~O J, kr. för 
2 motorer om :i hkr. 

tornen, 

komprcssiouspumpcn i torpc•drumnrd, 
h\'ardera för ammuniti.onshi,.;samc i 

2 motorer om i) hkr. bYarekra för hissning af ::;måanllllllni
tion, och 

l motor om l hkr. fiir ftiikten i torpedrummet 
Två af bcl)·sningsma~kin cma, mouteradc på en gcmen,.;am 

axel, skola drifYas af cu ångmask in om 40 hkr. och den tredje a f 
en om 20 hkr., båda från Aktiebolaget l\Iekanikus i Dtoekholm. 
Kraftöfnrföringsmaskincn skall drih-as af en ångmaskin om 70 
hkr., tilh·erkad af Bolindcrs 1\Ickaniska Y crbtad i Rtockholm. 

-- ~:1-

Dtn ~i,..tniim nda generatorn ii r af Orrlicons tillYcrkning, dc iifriga 

.nf ~w. \\~iklund". 

lt•Jtation:;hastighctcn hos gcncratorcma kommer ieke att i>f
ycr~ti~a +00 och hos dc elektriska motorcma 760 hvarf pr minut. 

All ~tri'nn hlir likriktad. 
Fi.,r ankm·,.;pdc'n nch det förliga \·inch;pclet komm(' l" en l'lng-

Jila'-k in att finnas i rcsc·n·. 
l kontraktet nwd ~\.. llcilboms clektri:;ka uyr;

0

l i Stuckholm 
{l!l1 l(' \'Ct";lll:-;cn af det elcktri>;ka maskineriet ti ll tomYridningcn ii1· 

bla nd annat be,.;tiimdt ~;\som följN: 
":\[aniiyera pparatcn fö r igång,-iittn i ng och ,-topp n in g, hastig

beten,.. \·aric rande :-:amt siikcrhct,.; inriittningcns omkastande skall 
hah·a ,..in plats uppe i tornet in Yicl kanonen. Alla manöyrc·r skola 
k unna ~iir;1,.: med ett enda handtag. T umPus största \Tidnings
yinklar iiro för det förliga :n:zo och för det aktr<~ :Z!J:zo. Moto
remn ,..1;:.,\a kunna n·ida tornen dc,;sa vinklar fram och t illbaka, 
och \·id iinclpunktem a ,;kall rörcl,.;cn automat iskt stoppas genom 
Rtriimmens afbrdande oc-h motom~ kort"lutandc cll<•r på annat 

<;iitt . 

Tornen ,;kola kunna gih-af; likfonniga vinkelhastighete r 
~tf .-l'1 .,c·h 0,6° pr sckwu1; deremellan skola de kunna gi fvas 
min;:t tre likformiga hastigltetl'l' re::>p. cirka ±0, 3° och 20 per 

;.;e kund. 
Ha:-;tigheten 6° pr sekund ~kall kuuna uppnås efter en vrid

ning af :\0° fr<1n ln·iloliig<:t riiknaclt. L'ndc r \Tidningen ?tt ena 
eller ancli-a hå llet :-;kola torne n kunna otoppas ll\·m :-;om helst i 
banan , H.: h ,.;;\ ha:-;tigt ;:l HU möjligt p<l ett fullt betryggande sätt 
~ifH• n d;l torucn röra sig nwd den största hastigheten. Vid iind
punktl'ma af rörelsen iiro buifcl'tar in::;atta för upptagandet af tor
l iC·n~ Ichande kraft clcr:;tiitle>'. 

::\·lanii\·crapparaten skall vara s~1 bcskatfad och tle a utomati
;;.;lm afbrnttcn i iindpunkterna af röroben ::;å anordnade, att meka
n ismen r·j k:m bringas ur tjcnstbart skick genom felaktig manöver." 

.:\[otnm till hvartdera tornet kommer att medelst en konisk 
vexcl verka på en sniicka med ,.;ni1ckhjul, fiistaclt på axeln till det 
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kuggdref, som ingriper i tornets kuggkrans. 
som stoppare på tornet och lastläser detta 
helst. 

Snäckan verkar 
hvilket läge som 

Motorns hastighet varieras genom att olika motstftnd in
föras i ledningen medelst den iörut omtalade manöverappara
ten i tornet. 

Tornsystemets balancering och upphängning på hydraulisk 
pivå möjliggör att tornet äfven medelst handkraft kan manö
vreras med stor lätthet, ehuru vridningshastigheten gifvetvis 
blir mycket mindre än med användande af den elektriska torn
vridningsapparaten. 

Generatorerna uppställas på en hylla på akterskottet i ma
skinrummet. Alla hufvudledningar komma som vanligt att 
framdragas under vattenlinien för att blifva skyddade. 

:E'ör den inre belysningen komma omkring 300 glödlampor 
till användning; i hytterna anbringas flyttbara hänglampor. 
Elektriska lanternor för signalering anbringas enligt det på 
öfriga far tyg tillämpade systemet. 

För den yttre belysningen skola 4 stycken 90 cm. strål
kastare af Schucherts konstruktion användas. Odens strällm~ 
stare blifva således högst betydligt öfverlägsna de uu färdiga 
pansarbåtames i det en 90 cm. strålkastare har omkring 25 °/0< 
större ljusportee än en 60 cm. Uppställningsplatserna blifva: 

l på styrhytten, 

2 på plattformen tvärs för skorstenarue och 
l på plattform akter om signalmasten. 
Som strålkastarne komma på en !-löjd at frän 9,6 till 11 

meter öfver vattnet böra de blifva användbara äfven i hårdt 
väder, hvilket måste anses som en afsevärd fördel. 

Såväl sid o- som höjdriktningen af strålkastarne kommer 
att ske uteslutande för hand, emedan erfarenheten från de an
dra pansarbåtarue visat, att det icke är med någon särskild 
fördel förenadt att apt,erastrålk~starne iör manövrering medelst 
på afstånd reglerade elektriska motorer. Särskildt här kom
mer riktandet af strålkastarne att bättre kunna utföras ä±veu 

n ta n sådan anordning genom att de äro uppställda öfver däckr 
~å att fri utsigt erhålles, hvilket ej är förhållandet på Göta; 
, >Ch Thule, der det är svårt att se från de instängda platser r 

i hvilka stråikastarne äro inrymda. 

Elektrisk installation på '' Örnen ". 

Omen får en elektrisk generator om 70 volt och 150 am
'J l• re och en om 70 volt och 75 ampere, drifna elen förra af 
:,n ångmaskin om 20 hkr. och den senare af en om. 10 hkr. 
Dynamomaskinerna äro från Allmänna svenska, ele~tnska b~
laget och ångmaskinerna från Aktiebolaget 1\iekamkus. :E'or 
rl rifvancle af kompressionspumpen i torpedrummet är en elek
tromotor om lö hkr. afseeld att användas; i öfrigt förekommer 
ingen elektrisk kraftöfverföring på Ornen. 

Den inre belysningen utgöres af 102 glödlampor. - För 
jemförelse må nämnas, att för den elektriska belysni1:gen i d~t 
:tt Sjöförsvarsdepartementet till embetslokaler upplattJa 4-va-
ningshuset på Riddarholmen, användas 100 lampor. . . 

N attsignaleringsapparat med glödlampor apteras l likhet 

med på öfriga fartyg. . 
'l'vå GO cm. strålkastare af Schucherts konstruktwn upp

ställas, en på plaW'orm öfver styrtornet och en på öfverbygg
naclen akter om stormasten, elen ena 8,:, och elen andra 6 m. 
ijfver vattnet. 

Elektrisk installation på "Skagul''. 

Skagul har vid ombyggnad försetts med mre och yttre 
elektrisk belysning i likhet med Unl utom att, då den senare 
har två 40 cm. strålkastare, 87cagul i stället har fått en 60 
cm. strålkastare uppstäild på elen förligaste delen af öfverbygg
naden och flytthar från elen ena sidan till den andra. Förän
dringen måste anses särdeles fördelaktig, alldenstund 40 cm. 
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strålkastarne gifva alltför ringa ljusmängd för att kunna använ
.cJas för bevakningsändamåL 

Elektrisk nattsignalapparat 

Den till signalering med glödlamper hörande kontakts
apparaten funktionerade ej fullt tillfredsställande förra året till 
följe af öfverledningar vid fuktig väderlek, hvarföre den har 
blifvit förändrad, så att alla ledningar i densamma nu äro 
monterade på ett slags eldfast sten ("Speckstein"), hvarigenom 
säkerhet mot öfverledningar vunnits; för att ytterligare öka 
denna säker:1et har den törändringen vidtagits, att kontakts
proppen blifvit satt i ledande förbindelse med ena maskin
volen. 

Då signalapparaten är i hvila ocn kontaktsproppen dervid 
är afiägsnad, förefinnes ej längre samma orsak till öfverled
ning som förr. Den sålunda förändrade kontaktsapparaten funk
tionm-ade mycket väl under sommarens eskaderöfningar. 

Elektrisk signallanterna. 

rrorraccumulatorer, tillverkade i Stockholm af Akr.iebolaget 
'l'orraccumulator, försöktes i en signallanterna, som medhades 
på G-öta i somras. Lampans aptering var temligen primitiv 
och den blef färdig så sent, att några omfattande försök ei 
medhunnos, men af dem, som gjordes, synes framgå, att torr
acDumulatorerna, som äro lätta och okänsliga för transport, 
lämpa sig väl för att användas till elektriska signallanternor att 
medhah-as i land och i båtar vid bevakningstjenst. 

Flottans lysmaskinbåt N:o 2. 

Ytterligare en lysmaskinbåt har blih-it anbefalld att byg
:gas vid flottans varf i Sto~kholm. 
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Båten får följande dimensioner: 

Längd .... . ......................... l!J,~s m. 

Bredd .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. . . .. .. .. . 4,2o m. 

Största djupgående . . . . . . . . . . . l2:; m. 

Deplacement ............... . ..... 26,75 tons. 

Fart, omkring.......... . .......... 7 knop. 

_\.ngma;;kinen, som skall indikera 30 hlu., blir en högtrycks- 7 

~-cylinclrig maskin; elen är afsedel bacle att framdritva båten 

och att clriha den stora dynamomaskinen, dock icke bådadera 

samtidigt. Maskinaxeln kopplas antingen direkt till propeller

axeln medelst en muff eller till dynamomaskinens induktoraxel 

medelst kugg h j nlsutveckling. 

Dynamomaskinerna blifva två, en större af "Allgemeine 

Elektricitetsgesellschaft'1 i Berlin, typ S. G. 200, lemnande upp 

till 175 amp1'·re vid 70 volts spänning, och en mindre de Lavals 

turbind ynamo, typ AD, om 26 amp1'-re och 70 volt. Rotations

hastigheten för den större dynamon blir 350 hvarf pr minut . 

Båten får två 60 em. strålkastare med paraboliska speglar, 

horisonteJa kol och fasta spridare (firman Bn3guet, Paris), vidare 

'i stycken lG-ljnslampor för inre belysningen samt 3 stycken 

16-ljuslampor och l styåe 26-lj usla m p a ±ör positionsljusen. 

Till båtens utrustning komma äfven att höra 4 flyttbara 25-

ljuslampor, monterade i skafthållare, och 5 mindre båglampor 

på omkring 4 ampere hvardera. 

Den elektriska installationen framgår af PI. I, II och III, 

(ler fijrklaringen öfver bokstäfverna är följande: 

Plansch I. Ledningsschema. 

rt och b: å båtens öfverbyggnad placerade kontaktskläm

mare, från h vilka ledningar kunna dragas till utanför båteu 

befintliga strålkastare; 

1· och d: tvåpoliga omkastare för inkoppling af elen större 

dynamomaskinens ström antingen till a och b eller till de om

bordvarande strålkastarne N:ris l och 2; 

•! och f: tvåpoliga strömbrytare för strålkastarne; 



o: tvåpolig omkastare för pol vändning, tillika hnfvudström
brytare; 

n: enpolig omkastare för att göra dynamomaskinen antin
gen compound- eller shuntlindad; 

g: tvåpo!ig omkastare för att få ström antingen från den 
större eller mindre dynamon till glödlamporna och de mindre 
båglamporna; 

h, i j öch k: tvåpoliga strömbrytare. 

Plansch II: Schema för strålimstames instrumenttafla. 
rt : tvåpolig omkastare (se Pl. I o); 

lJ och c: tvåpoliga omkastare (se PI. I c och tl); 
s: säkerhetsapparater; 
1-23: kontaktsklämmor; 

7 och 9: hufvudleclningar från den större dynamon; 
l och 4) leduingar till kontaktsklämmorna på öfv·er-
12 och 15{ byggnaden; 

lG och 101 
1 

d . .
11 

J
: e mngar ti strålkastarne N:ris l och 2: 

20 och ~3 

2 och 3 l. spänningsledningar till utanför båten möjligen 
13 och 14J · varande strålkastare; 

17 och 18). spänningsledningar till strålkastame K:ris 1 
21 och 22f och 2; 

5 och 6: ledningar till den andra instrumenttaRan (se 
Pl. III); 

10 och 11: inkommande ledningar från ändarue af den 
större dynamons shuntlindning; 

8: jordledning; 

Plansch III. Sehema för glödlampornas instrumenttafl.a. 
a: tvåpolig omkastare (se PI. I g),· 

b, c, d och e tvåpoliga afstängare (se PI. I h, i. j och k); 
s: säkethetsapparater; 
jl: jordledning; 
l-19: kontaktsklämmor; 
l och 2: ledningar från den andra tafl.an; 
6 och 7: ledningar från turbindynamon; 
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'-l och 9, 10 och 11 ]. ledningar till kontakshylsorna; 
l!) oc:h 17, 18 och 19 r å öfverbyggnaden; 
12 och 13: ledningar till inre belysningen; 
14 och 15: ledningar till positionsljusen; 
iJ och 5: turbindynamons shuntlindning; 
-±: jordledning. 

Elektrisk signalapparat till förekommande af felmanövrering 

vid sjömaskiner. 

Af ingeniör B. Hjärne i Stockholm har konstruerats en 
elc:ktrisk signalapparat till förekommande af felmanövrering vid 
siömaskiner. Denna apparat har kommit till användning på 
en del af handelsflvttans ångare och lärer hafva visat sig myc
ket lämplig. Apparaten apteras på vanliga maskintelegrafer 
och består af elektriska ledningar mellan handtaget på brygg
telegrafen och maskinens omkastningsmekanism, ringklockor 
på kommandobryggan ocfi i maskinrummet samt ett galvaniskt 
batteri. Ledningarne blifva slutna genom batteri och ring
klockor , då handtaget på bryggtelegrafen och omkastnings
spaken eller ratten ej befinna sig i korresponderande lägen. 

Kär en maskinmanöver anbefalles medelst telegrafen, gifva 
klockorna signal till dess att omkastningsmekanismen blifvit 
lagd för den anbefallda manövern, h varigenom kontroll erhålles 
dels på, att ej fel manöver göres, och del::; på, huru snabbt or
derna från bryggan till maskinen utföras. 

En möjlighet förefinnes visserligen, att omkastningsspaken 
eller ratten kan stå för fr~måt eller back, utan att maskinen 
rör sig, men med nntida maskiner, som hafva vefvarne i vin
kel mot hvarandra, är riskfln härför ringa. Apparaten förefal
ler tilltalande och kostar ej mer än några hundra kronor, hvil
ket ej kan anses dyrt i betraktande at den nyt ta, som den
samma medför. 
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Maskinindikator på ·• Brennus. '· 

En signalapparat för angifvande af såvälrörelseriktningen 

som slagantalet hos maskinerna, apterad på franska slagskep

pet Brcn11us, beskrifves af torpedofficern på detta fartyg i 
··n.evue maritime et coloniale"' för September 18DG. Drn all

männa anordningen af denna apparat är följ ande. En :åda 

innehållande 4 elektriska glödlam por, h var och en i en ::;ärskilrl 

afdelning, har på framsidan ett matt g~as, på hvilket framför 

respektive lampor är måladt med svarta bokstäfver: styrbords 

maskin framåt, styrbords maskin back, babords maskin framåt, 

babords maskin back. Lådan står medelst ledningar i multi

pelkabel, som användes för de elektriska maskintelegrafema, 

i förbindelse med maskinerna och den elektriska belysnings

ledningen. 
Lamporna inkopplas automatiskt allt efter omkastning~

mekanismernas på maskinerna ställning, och medelst en i för

hindelse med hvardera maskinaxeln varande kommutator af

brytes för ett ögonblick strömmen i en tänd lampa för ln·mj e 

slag af maskinen, så att lampan klipper en gå11g för hYmje 

hvarf, som axeln går rnnclt. 
På bryggan får man genom apparaten således känn edom 

om, hnru omkastningsmekanismerna äro ställda, hunwi da ma

skinerna röra sig eller ej och huruvida slagantalet är det an

befallda. 

Allmännare införande af elektrisk k1·aftöfverföring ombord. 

Det gångna året torde hafva varit atgörande för inf0ran

ciet af elektrisk krattöfverföring på örlogsfartyg. Redan i före

gående årsberättelse omtalades, hurusom ett betydande antal 

elektriska tornvridningsapparater och ammunitionshissar Yoro 

under tillverkning hos la Societe des Forges et Chantiers de 

- :H -

la ::\It'·diterranee; de glänsande resultat, som, enligt samstäm

miga utlåtanden af fackmän, uppnåtts af denna firma, bland 

a11 nat med Jaureguiberry och 8J.jo1d, hafva måhända varit or

~ak ti ll att inom alla mariner den elektriska kraftöfverföringen 

inom kort kommer till vid,träckt användning ombord. 
J ag tillåter mig att anföra följ ande yttrande af en engelt;k 

tacktidskrift i detta afseende: 
.. Anda till lwlt nyligen hafva vi i engelska flottan uteslu

tande begagnat ånga eller hydraulik för att manövrera kanon

torn samt rikta och ladda de svåra kanonerna, uneler det att 

fi>r drifvande af hastigt gående maskiner, såsom fläktar för 

wntilering och forceradt drag, ensamt ånga varit använd. 

Nyligen hafva dock förekommit tecken, som tyda på, att 

v lektrisk ström kommer :.iii användning för dessa ändamål. Lika

~um år 1888 Ja Societe des Forges et Chantiers de la Mediter

ranee var först uti att införa fullständiga elektriska förbindelser 

j fartyg, nemligen i kryssaren P ela!Jo, så är det äfven fransk 

uppfinningsrikhet och företagsamhet, som vi äro tack skyldiga 

Jiir det lyckade apterandet af elektrisk kraftöfverföring för be

~tyckningens betjenande. År 1889 var på Pariserutställningen 

en 16 cm. snabbskjutande kanon, manövrerad medelst elektri

citet, utställd af iii. Canet, och denna ledde till införandet af 

Plektrisk kraftöfverföring fijr tornen och ammunitionshissame 

]>1 Ca]Jitan Pntt och andra chilenska örlogsfartyg. På engel

~ka slagskeppet Barfienr användes denna slags kraft för manöv

rerande och laddande af de svåra kanonerna, och som de der 

<Jmborcl utförda försöken gifvit fullt tillfredsställande resultat, 

liafva vi anledning att tro, det elektrisk kraftöfverföring för 

samma ändamål kommer att användas på kryssame Powerful 

och Terrible samt för ammunitionshissame på de första klassens 

kryssare af Andromedas cert, som nu äro under byggnad. Elek

trisk kraftöfverföring är antagen på den nya ryska kryssare, 

Rom bygges i Havre, på brasilianska slagskeppet Riochucto, 

som nyligen blifvit ombyggd, på österrikiska slagskeppet 

J[rmarch och på italienska slagskeppet Re Um~erto: och skall 
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den användas på de olika fartygen antingen för de svåra kano
nerna och tornen eller för ammunitionshissarne. 

På franska slagskeppet JaunJguibe1'1'fJ hafva mycket lye:
Jmde försök nyligen atslutats, och svårigheten att vrida de 
svåra tornen uppåt, då fartyget hade slagsida, har fullkomligt 
blifvit öfvervunnen. Det vill således synas som om elektrisk 
kraftöfverföring, trots det förtroende till ånga och hydraulik, 
som lång tids erfarenhet gifvit oss, ändtligen tyckes upptaga 
en liflig och möjligen framgångsrik täflan med de äldre mera 
skrymmande systemen.'' 

Detta skrefs i maj 1896, och att sympatierna för den elek
triska kraftöfverföringen sedan dess vuxit lider nog in tet tvif
vel; aet glädjande är, att de numera sträckt sig äfven till oss, s ~t 

att den länge tilltänkta elektriska installationen på Oden bl if
vit verklighet. 

löjtnant Fiskes uppsats om elektricitetens användning ombord. 

En särdeles omfattande uppsats om :-Electricity in naval 
life", författad af löjtnant Fiske i Förenta staterna3 flotta, före 
kommer i "Proceedings of the united states naval institute·· 
Vol. XXII, N:o 2 1896, och har jag ansett mig böra erinra om 
tillvaron af denna uppsats såsom varande af särskildt intresse. 
ehuru den till en stor del afhandl&r den nyssnämnde förfat
tarens egna uppfinningar inom detta område. 

Svenskt torpedväsende. 

Omsorgen om torped e ena och deras utskj ntningsa}Jparate r 
har blifvit öfverfiyttad från ingeniör- till artilleriafdeltiingea 
i Marinförvaltningen och från ingeniör- till artillerideparte
menten vid varfven. 

''Bestännnelser för torpedmaterielens handhafvande ombord 
m. m. hafva blifvit fastställda af Kongl. .Maj:t den 29 sis t-

.\ . ) 
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licll ,, :Jfaj. Dessa bestämmelser innefatta dels föreskrifter om 
torpedmaterielens _ vård ombord och dels såväl exercisregle
menw som skj utinsLruktion för torpeder. Förslag till en tor
ped:dwla har utarbetats i flottans stab och JYiarintör:altningen 
samt är remitteraclt till Stationsbefälhafvarne tör afg1fvande af 

y ttrande. 
Torpedbåtarne N:ris 9 och 11 hafva fått sina 43 cm. tuber 

utbytta mot 38 cm. tuber. 
.En sjöofficer och en mariningeniör hafva i December 

m1uad varit beordrade till Berlin och :B'inme för att vid de 
stora torpedfabrikerna taga kännedom om nyaste torped
materiel. 

Utländskt torpedväsende. 

'l'orpeder hafva i årets facktidskrifter ganska litet omta
lats, o aktad t torpedfartygens antal högst betydligt ökats under 
det gångna året. Anledningen till denna tystlåtenhet får väl 
sukas i den förbehållsamhet, som i allmänhet iakttages rörande 
detta vapen. 

Obry's sidoriktningsregulator. 

En uppfinning inom torpedväsendet, som tilldragit sig stor 
11ppmärksamhet, är Obry's sidoriktningsregulator. Obry be
gagnar sig för torpedens reglering sidovägen af ett gyroskop. 
!Detta är, såsom bekant, en af Foucoult konstruerad apparat 
fi.n· undersökande af det inflytande i ordens rotation utöfvar på 
en kropp vid jordytan. Den utgöres förnämligast af en skifva 
eller ring af metall, som bringas i en hastig rotation kring sin 
axel , hvilken är fritt rörlig i alla riktningar kring skifvans 
tyngdpunkt. Då skifvan roterar med tillräcklig hastighet bibe
håller axeln sitt läge i rymden.) 

Ur N:r IX af "'JYiiaheilungen ans dem Gebiete des 
Tirlskr. i SJör. 



8t.ewesens71 för 18\:-)(j inhemtas rörande uppfinningen bland an

nat följande: 
''Herr L. Obry från Triest, som till helt nyligen varit an

ställd i österrikiska flottan och dessförinnan vid \Yhiteheads. 

torpedfabrik i Fiume, har konstruerat en apparat, som hindrar 

torpeden att giira större sidoafvikningar från utskj utningsrikt

ningen. Tager man i öfvervägande den verkan, som denna 

apparat tillsammans med d j u pregulatorn utöfvar, så kan man 

föreställa sig som om torpeden i hgnt vatten ginge liksom i 

en rak trumma, h vars Plastiska väggar stötte den tillbaka lwar 

gång, den si.ik~e frångå sin ntskjutningsriktning. Sedcl upp

ifrån ter sig torpedens bana såsom en lång ormlinie mec1 ordi

nator af högst 2 m. längd, och den har äfven på längre di

stanser inga afsevärd t större sidoafvilmingar. 

Om en torped i följd af dålig utskjutning konnner Yare 

sig mycket djupt eller upp till vattenytan, får rlen vanligen 

en betydlig sidoafvikning; genom Obry·s apparat förebygges 

denna olägenhet, liksom man äfven med be~tämdhet kan för

vänta, att apparat .:m skall motverka sjöhäfningens menliga in

verL::an på torpedens riktiga gång. 

Både vid öfvervattens- och undervattensutskjutning från 

rörlig tub på snabbgående fartyg måste man taga en ::;törre 

eller mindre, ofta osäker, afvikningsvinkel (de:flexion) i beräkning. 

U n der förut varande förhållanden hade man i strid ofta 

måst låta många gynnsamma tillfällen till torpedskjutiJing· gå 

sig ur händerna, emedan man hade varit osäker om torpedens 

bana och möjligen kunde hafva riskerat att träffa egna fartyg, 

med införandet af Obry's apparat bör detta icke ,-idare blifva 

fallet. 
Om konstruktionen af elen här afhandlacle regulatorn \ilja 

vi för närvarande endast lemna några korta antydningar, men 

förbehålla oss att möjligen återkomma till den längre fram. 

Apparaten består hufvudsakligen af ett gyroskop, som sät

tes i gång, då torpeden utskjutes, och frigöres, så snart torpe

den öfverlemnas åt sig sjelf; vidare finnes en af gyroskopet 

.. -
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påverkad ser.vomotor ~ch ett par rörliga vertikala roder, hvilka 

ersätta c~ e eljest brukhga fasta. 
Om torpeden genom y~tre eller inre påverkan erhåller en 

från den ursprungliga lmrslinien afvikande riktning, så förän

dras gyroskopaxelns läge i förhållande till torpeden, hvarige-

110 111 servomotorn påverkas och lägger de vertikala rodren för 

att ln·inga torpeden tillbaka till sin kurs. Häraf förklaras attt 

såsom förut är nämndt, torpedens bana, uppifrån sedd, ter 

sig såsom en ormlinie. 
Apparaten har äfven elen fördelen att ej vara tyngre iitl 

att den utan vidare kan apteras i hvilken \Vhiteheads-torped 

som helst. 
Ofver de hittills mer:! apparaten företagna försöken med-

r1elas oss följande: 
'l'ill en bö1jan hade uppfinnaren mycket svårt att fram

stilila de olika maskinclelarne med tillräcklig noggrannhet, men 

sed an dessa s\·årigbeter voro öfvervunna, erhöllos mycket 

snart goda resultat. Försöken företogas från en torpedbåt, 

som gick med fnll fart. De torpeder, som användes, voro icke 

sid oreglerade, och bredsidesskjutning verkställdes med skeelen 

botttagen från tuben. 
Uneler sådana omständigheter s~nkte torpeden, då den lem

nac:e tuben, spetsen under bantangenten, träffade vattnet under 

s. k negativ spetsvinkel, och vid torpedens öfvergång från 

lutten till vattnet fick dess ::.ktra del en stark afvikning i bå

tens röreberiktning. Med afsigt voro sålunda förhållandena 

g jorda så svåra som möjligt, hvarfiire en vanlig torped skulle 

ltah·a fått en betydande de-flexion. Detta inträffade dock icke 

i fö revarande fall, ty den Obryska apparaten upphäfde de stö

rande inflytandena och styrde torpeden efter afvikningar på 

båda sidor om utskjutningsriktningen tillbaka t ill denna. 

Ett liknande resultat har visserligen uppnåtts med Howell

tor])eden hvilken som bekant med aiwändande af tub utan 
' ' ' 

sh:ecl kan utskjutas tvärs från fartyg! som gå med full fart, och 

dervid icke får någon sidoafvikning, men å andra sidan har 
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denna torped andra egenskaper, som trots denna fördel göra 

den olämplig att användas. 

För al.t med tanke på inköp af den Obryska apparaten för

vissa sig om dess värde lät firman vVhithead och O:o grundligt 

pröfva densamma i Fiume. Först gjordes utskjutning från land, 

och de intressantaste af dessa skjutningar v oro de, som utstr~ick

tes till 2000 meter. Såsom förberedelser härtill ställdes red uk

tionsventilen för ett tryck af 20 atmosferer, h vilket motsvarar 21 

knops fart för torpeden, och distansapparaten inställdes för den 

ökade skottvidden. 

Resultaten af dessa skjutningar voro särdeles goda; sedan 

några mindre haverier blifvit afhjelpta, träffades taflan hvarje 

gång, och träffar i taflans midtellinie erhöllos till och med. 

Härvid är att märka, att, ehuru Obry"s apparat är enkel, 

måste dess delar likväl vara utförda med en noggrannhet, som 

fordrar en del särskilda hjelpmedel, hvilka icke för tillfi:illet 

stodo till buds, hvarföre den vid de omtalade försöken använ

da apparaten på det hela taget var ganska primitiv. 

Glanspunkten af försöken utgjordes af bredsidesskjutnin

gar från en torpedbåt, som gick med 25 knops fart. Torpe

derna >oro ställda för 1,000 meters distans och för ett begyn

nelsetr:vck af 40 atmosferer; afståndet till taflan var 800 meter. 

Resultaten af dessa skjutningar måste betraktas säsom utomor

dentligt tillfredsställande, ty torperlen träffade i allmänhet högs t 

2-3 meter från taflans midtellinie. I motsats till hvad fallet 

vanligen är vid tvärskeppsutskjutning förefanns ingen defle

xion, utan torpedens bana kunde anses sammanfallande med 

tubens riktningslinie. :1 

Till h vad här ur '1 Mi.ttheilungenn anförts må nämnas: att 

de ombud från svenska flottan, som, enligt hvad ofvan omta

lats, i December månad besökt Fiume, varit i tillfälle att när

vara vid skjutningar med torpeder försedda med Obryska appa

rater at nyare konstruktion än den i "1\fittheilungen·· omtalade: 

och att de dervid konstaterat synnerligen lyckade res nltat. 
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Bland annat utfördes bredsidesskjutningar från österrikiska tor· 

p ed b å ten .Vatte1·. 
Yid skjutningen passerade torpedbåten tafian på 1,000 m. 

afstånd med 23 knops fart, och t:>ärdeles vackra träffar erhöllos 

härvid. A.t hvad hittills redan erfarits om den Obryska appa

raten synes framgå, att den är den märkligaste uppfinning inom 

torpedväsendet, som på mycket länge förekommit. 

Ny torped i Förenta Staterna. 

I :'Marine Rundschau" för Juni 1896 omtalas, att i Förenta 

~taterna försök gjorts med en ny torped. Denna är försedd 

med en magnetnål, hvars afvikning leder en elektrisk ström 

genom torpedens styrmaskin. Kommer torpeden i närheten af 

ett jernfartyg, får magnetnålen en afvikning, som inverkar så, 

att torpeden styres emot fart.yget. 

Försöken synas ej hafva utfallit med godt resultat, hvilket 

måste anses lyckligt, ty torpeder med egenskapen att attrahe

ras af fartyg skulle säkerligen blitva nästan lika farliga för 

egna som för fiendens fartyg. 

Undervattens-torpedbåtar. 

Undervattensnavigeringen är fortfarande ett lockande om

råde för uppfinnares verksamhet, och alltjemt hugnas vi af i 

pre:ssen uppdykande notiser om, att problemet om undervat

tens båtars konstruktion är löst; praktiskt taget har dock, för 

så vidt bekant blifvit, undervattensnavigeringen ej uneler det 

gångna året gjort några betydande framsteg. 

Hollands undervattensbåt. 

Den amerikanske konstruktören Holland, som blifvit pris

tagare i en af Förenta staterna utlyst täflan om bästa kon-



struldian af undervattensbåtar, har två sådana under arbete; 
de ä.ro beskrifna i tidskriftens 6:e häfte för 18%. 

Goubet Il. 

Den franska undervattensbåten GonlJet IT har en längd af 
t\ m. och en genomskärning af 1,75 m. midskepps; den har 
formen af en rotationskropp med en cirkelbåge såsom alstrande 
kurYa: den har tre kölar, af hvilka en är vertikal och fästad 
på båtens undersida, hvaremot de andra två, afseelda att hin
dra rullning, äro horisontela. Skrofvet, som är af gjuten brons, 
består, at en rad af ringar och två ogivala spetsar. Delarne äro 
förbundna med hvarandra genom nitar och lörstiirkas medelst 
längd- och tvärstag; tjockleken ~ir 22 mm. på midten och ned
går mot stäfvarne till 7 mm . 

Båtens höjning och sänkning verkställes genom att en i 
densamma befintlig behållare utpumpas eller fylles, h vilket sker 
medelst två olika pumpar, dnfna af elektriska motorer; dessa 
regleras automatiskt med tillhjelp af en manometer, som med 
en ställskruf inställes för önskadt djup. 

G-enom en liknande apparat bibehålles äfven båtens hori
sonteJa lage. 

Goubets deplacement, som är omkring 10 tons, ~ir så beräk
nac1t, att den med besättning ombord har ett visst ötverskott 
af flytkraft, och för oförutsedda fall har den på underkant en 
ballast om 1200 kg., som kan fällas när som helst. 

En från båtens im e ställbar propeller tj enar både sJ m 
framdrifningsmedel och roder. Drifkrallen är en liten elektrisk 
motor, som får ström från accumulatorer_ Förutom propellern 
har båten äfven två åror för att framdrifvas och styras med: 
då dessa ej användas, ligga de flata efter fartygssidan för att 
ej hindra framfarten. 

På mindre djup k&.n man me::lelst en tub, som kan utdra
gas till 3 meters hingd och som innehåller två prismor, ställda 
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för total reflexion, observera hvad som försiggår uh·er 

vattnet. 
Ofvanför de törut omtalade sidakularna befinna sig två 

torpedtuber, en på hvarje sida. Som torpederna icke väga 
något i vatten, kan antingen de11 ena eller båda affyras på 
en gång, utan att båtens stabilitet riskeras. 

Pristätlan om konstruktion af undervattensbåtar. 

Franska marinministeriet har utfiirdat inbjudning till pris
töJlan om förslag till undervattenstorpedbåt. 

De vigtigaste punkterna i programmet för täflingen äro 

följande: 
:\Jinimifordringarne äro: 
Part: 12 knop, 
'l'otal aktionsradie: 100' med 8 knop, 
Aktionsradie under vattnet: 10' med 8 knop, samt 
Bestyckning: 2 torpeder: färdiga att skjuta ut. 
Båtens d8placement bör icke öfverstiga 200 tons. 
Full frihet i afseende å val af anordning för båtens fram

drifvande, styrning, höjning och sänkning m. rn. är lemnad åt 
de täflancle. 

Högsta priset är 10,000 francs, och mindre pris kunna 
l;:omma att utdelas åt förslag, som anses deraf förtjente. 

Förutom täflan om fullständigt förslag till undervattens
torpedbåt anordnas äfven en täflan för nya uppfinningar och 
apparater af den art, att de särskildt kunna befordra någon 
at de frågor, som sammanhöra med den militära uudervattens
navigeringen, såsom studiet af motorer, hvilkas rörelseriktning 
kan omkastas och hvilkas hastighet kontinuerligt kan varieras, 
apparater för djupreglering och för bibehållande af kursrikt
ning, säkerhetsapparater at alla slag, optiska apparater, anfalls
vapen m. m. 

För denna täflan äro 5 pris utfästade om sammanlagt 
10,000 francs värde. 
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Rysk undervattensbåt. 

I Kronstadt är en at herr Pukaloff konstruerad under>at

tensbåt under byggnad. Båten, som blir 5,~ m. lång, i1r afsedel 

att kunna medföras på fartyg; den skall ±ramdrifvas med elek

triska motorer, som erhålla ström från ett accumulatorbatteri. 

Farten är beräknad till 10 knop och krafttillgången skall räcka 

för två timmar. Båtens besättning utgöres af endast en man .. 

Undervattensbåt af aluminium. 

Enligt •··Marine Rnndschau71 för Aprillärer en af d:r Frank 

Close konstruerad, från land styrbar undervattensbåt af alumi
nium hafva underkastats försök i Förenta staterna. 

Drifkraften ~Lr magasinerad i 56 accumulatorer, och för 

manövreringen finnes en elektrisk ledningskabel från båten 

till land; kabeln är upprullad på en vals i båten, och den på

>indas automatiskt, så snart den slappnar. På manöverbordet 

i land finnas 7 kontakter för respektive: 11Framåt", 11Back", 
11 Styrbordn, "Babord", ;,Höjning", "Sänkning" och "Ela·· . Yidare 

finnas tre visaretafior, af hvilka en angifver båtens kurs och 

fart, en dess djup under vattenytan och en, då dess bog stö
t er mot ett töremåL 

Öfver resultaten af försöken får man ingen klarhet: det 

antydes, att det lärer hafva lyckats att manövrera båten frå11 
land . 

Afhandling om undervattensnavigering. 

Slutligen må nämnas för deras räkning, som särskildt in

tressera sig för undervattensnavigering, att en mycket vidtom

fattande uppsats i detta ämne finnes påbörjad i ''La :Marine-

traucaise'' för 
jande häften. 

--H -

elen 10 Juli 1896 och fortsatt i flera efterföl-

Minväsende och sprängämnen. 

Angående minväsend e och sprängämnesteknik, i In-ad be

riir min- ocb torpedväsende, har jag endast att anfiira, att en 

kommission under ordförandeskap af vadschefen i Stockholm 

blifvi t tillsatt för att afgifva yttrande oeh förslag rörande hand

mina vaktmina och kontramineringsmateriel, samt att vid stock

h )lm~ station utförda . försök med en del inom landet till

\"erkade sprängämnen afslutats. 

Bofors den 8 Januari 1807. 
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Uppgifter rörande organisationen af flottans 

mansl<ap. 
A f knpt(·n R. ~n t t or h nn~L 

(Fort~. från 'l'id;:kri fr en" -l:e häfte för ;i r lSOti. "id. ~-->tl). 

Yid den nydaning och utveckling flottan undergick 

under den klarseende Um·Z XL<~ kraftfulla hand sträckte sig 

hans >erksarnhet ej enbart till materielen. Att äfven den bä

sta sådan är ur försvarssynpunkt så goclt som värdelös, om ej 

)Jerso11alcn älven är god, och specielt om denna ej eger de er

forderliga s örnannaegenskaperna ärvensam god färdighet i be

tjenandet af flottans hufvudvapen - artilleriet --· , insågs nog

samt al Konungen och dennes betrodde män. 

Båtsmanshållet lenmade ej på långt när det för Hot

tans bemannande nödiga manskapet, hvartill kom, att större 

delen at' båtsmännen saknade just de nyssnämnda egenska

perna. Det blef derför nödvändigt att dels öka flottans man

skapspersonal dels tillföra denna karlar med god yrkesfärdig

het i såväl bestyckningens handterande som i farb·o-~;manövre-.o 

ring. Svenska handelsflottans per,;onal var >id denn !t tid ej 

stor; den lär er ej hafva räknat mer än omkring 4,000 s.i öm il n. 

Enär tidsandan hade börjat Y ända sig emot det personliga tull

görandet af pligten att Yärna om hem och härd, lät det sig 

knappast göra att genom en direkt tillämpning af den per

sonliga krigstjenstskyldigheten, hvilken numera såsom regel 

ej anlitades annat än i högsta nödfall, såsom då riket blef angri

pet, tillföra flottan den behöfliga personaltillökningen. ..c\.ter

stod således äirfnin.r; såsom det sätt, hvarpå det felande man

skapet kunde anskaffas. 

De flottan:-< riir(uu{e trupper, hYilka vid här of\-at 

i\syftade tidsperiod i vår flottas historia - ~;enare hälften af 

1 (iOJ-talet - del,; Y oro q \·arstående från fijregående tidsskeJe 

.c]els nyuppsatte:-:, \'Oro: 

-':juarti11 P rist en ut, 
koffe rdikarlame samt 

en ro l T e1·inqs1n a nskrtpet. 

Derjemte Jnnnos sedan långt tillbaka si.-!'JlJIS.fJUSsar, ll\·arfl.ir

utom kronan egde förbehållen r~ltt att l'ir1 kri_rjstiltfiill,· ( ll'ål!_lfs-) 

flirllyra koJferclisjöfolket. Ah·enlede,; fön'kommo rinfei'I'Ukta 

ii.mm en tid bortåt som en särskild k~lr. 

Vid sidan af ,1etta flottans eget manskap am·;indes vid 

behof för fartygsbesiittningarnes kompletterande Yid krigsut

brott eller större rustningar ännu alltjemt tJ'UJIJWI' (mn ({rm/ell. 

S jöartillerister'''). 
Den del af fl\1ttans penonal, som i första rummet haJe 

bestyckningens serverande- sig anförtrodd, utgjordes i äldre 

ticler af värfvadt manskap, de s. k. ~bysseskyttarne · '. Seder

mera erhöllo de båtsmän, som uppstäderna lemnade, samma 

åligganden och fingo äfven samma namn, hvilket de mycket 

liinge bibehöllo. Man ansåg nemligen, att dessa båtsmän, ,;å

·om kommande från orter inne i landet, yoro mindre lämpliga 

till det egentliga ~ ömansyrkets utöfvancle, h \·ilket derför fur

behölls stapelstädernas och kustsocknarnes båtsmän. 

Beträifande det antal bysseskyttar, som fanns vid Lö1jan 

af nu under behandling varande tidsperiod, må anföra~;: U t i 

ett ungefärligt förslag öfver det artillerifolk, som 11 ville behöf

Yas" till "Sveriges Rikes artilleristat till sjiis'', antagligen upp

gjordt något af åren 1G31 - 34, beräknas antalet -- förutom 

4 officerare af olika grader - ti!l 91 underofficerare oc:L \)25 

hanchiangare eller bysseskyttar. Uti amiralitets::;taten fur år 

*Au1,11. l "ammanhang med redogcörelscn öfi'Cl' de~sl' ll'm11a~ iit\'P11 ('11 

d p [ uppgifter om rioterml.-/er, hYilka ej l;:ommn ~tt :1ppt<tg~" nndel' ~är~i;:ilil 

l'llbrik. 



-44-

1G33 uppta6as rör sommarmånaderna 460 bysseskyttar, jemte 

24 cons taplar och 413 :'constapels-måW1
• Uti 1654 års stat upp

tagas bysseskyttar och båtsmän tillsammans i en klass, så att 

det ej framgår, huru många bysseskyttar, som då funnos. 

l~ppstäclernas by.:;seskyttar voro år 1676 blott 240 man. hva

dan då äfven funnos värfvade sådana. Uti en förteckning 

ofver "AmmiralitetL: Ordinarifl Och Extraordinarie Personal 

R ta t" daterad "Hufwudh Qvarteret Liungby och 30 N ovembet· 

A:o 167FF', upptagas - förutom 104 constaplar och 176 con

stapels-mått -- 120 "volnnteurer'', med h·rilket namn det ,·ärf

Yade artillerimanskapet vid denna tid säkerligen benämndes. 

Detta antagande är så mycket mera sannolikt. som ''volontä

rer;) blef namnet på manskapet uti det, någr~ år efter detta 

fij rslag uppsatta., v~irfvade sjöartilleriregementet 

Allt efter som bestyckningen å fartygen blef af gröfre 

kaliber och artilleriet blef flottans hn±vudvapen fordrades för 

dess vederbörliga betjenande väl exerceradt folk till ej för 

ringa an_tal, särdeles :som bestyckningen å ett enda fartyg vid 

denna tid stundom räknade ända till 12G pjeser. Brister i 

detta afseende yppade sig under sjökriget mot Danmark 1675 

- lG79, och det blef derför en af Carl XLs första omsorD"er 
'd b 

att ra a bot hädör. Dels derför att det för den nyanlagda 

örlogsstationen i Carlskrona erfordrades en :,;tändigt ~jenstgö

r~nde garnisonstrupp, dels dertör att en värfvad, i ständig öi

mng varande trupp lättare hålles i högre yrkesfärdighet än 

en indelt, blott då och då tjenstgörande sådan, beslöts att öka 

det ständigt tjenstgörande Yärfvade sj öartillerimanskapet. 

Af denna anledning uppsattes värt fiirsta 1;är{vade sjuar

t itleriregemente. JUanskapet deri kallades "volontärer:"'. Uti 

1U86 års stat"x·) upptogos 1,200 sådane. Uti 1697 års stat äe 

" L'ti (lmma ~tat upptogs äfven 48 man s. k. "pa~~evolanter

för· officerare ". Dessa voro att anse såsom det högl'e befälets af kl'onan 

betalde tjenare. Deremot fingo officerarne "vid kong!. maj:ts onåd" icke 

bruka "kong!. maj:ts bttt~folk" till privat arbete. Af de ,18 pa~sevolanterna 

ha<le f!<'HI'ralamiralen 12, en amiral 6, o. ~- Y. 
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v ol<mtärernas au tal minskad t till 688 man, fördelade på G kom-

11auier om 98 man hvardera; men vid sidan häraf upptogos H 

kompanier ;;vintervakter'1 
:'\ 98 man, hvadau man då ~:rnes 

bafva afsett visst manskap ±ör den rena vaktgöringeu. 1711 

års stat upptager samma antal såväl Yolontärer som vinter

vaktsbåtsmän. År 1719 fuunos 1080 man artillerifolk deri iube-
' 

riiknade uppst~iderna-; bysseskyttar (356 man). Uti 1735 års 

stat upptagas 9 kompanier volontärer, deraf 1 i 8tockbolm och 

de öfriga i Carlskrona, om tillsammans 882 m::tn, men några 

vintervakter upptogos ej vidare i staten. 

SjöarLilleri-truppen ökades sedermera än ytterligare, och 

ett nytt regemente om l ,4ll0 man 11marinierer11 och 600 man "ar

tilleribm;sar" anbefalldes till uppsättning. Det är dock mycket 

o\·isst, om detta regemente någonsin blef fulltaligt uppsatt; 

redan 1766 minskades dess styrka med 700 marinier-nummer 

-oc:h 300 nummer för artilleribussar. Regementet minskades 

1775 med ytterligare 100 man, som öfverfördes till volontärer, 

Ovh året derpå uttogos 200 af de mest "befarnB" (sjö>·ane ) till 

kofferdikarlar. Alla de återstående blefvo artilleribussar och 

namnet 71 marinier11 förekommer ej vidare förr än det år 1845 

återuppli±vades i 11marinregementet", hvartill sjöartillerirege

mentet då iörvandlades. 
Uti staten af år 1778 upptages flottans artillerimanskap 

såsom bestående af följ ande truppförband: i C ariskrona 2 re

gementen 11 artilleribnssar·', h vartdera om 6\J::l man; i Stock

ltolm en :·volontär-bataljon'' om :291 man, samt i Göteborg ett 

··\·olontärkompani11 om 98 man·;:·). Denna organisation blef se

dermera bestående tills kriget mot Ryssland 1788-~JO, då det 

Yisade sig, att behofvet af förhancl~folk vid kanonerna ~j 

kunde fyllas med den tillgång på inöfvade artillerister, man 

' Det är all anleilning förmoil.a, att det Yicl denna tid äfve n 

fann~ en Yärfvad ~jöartilleritrupp i Sveaborg af minst ~amma ~tyrka 

'om den i Stockholm. Några upplysningar härom liksom om manskap'

förhållandena vid den s. k . Anneens flotta i allmänhet ha f va dock ej fu n

nit~ i 1le källskrifter , ~om stått till buds. 
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dft ltadc. "\f lletllla an leJning ttppr-:attcs förr-: t ett m·tt Yolontiir
ellcr, ;.:om det clil knlladt•,.;, kanunier-regemente ont JOO man, och 

~edan .\·tterlig:arc dt om 1,000 man, detta senare bcniimndt > :-;tor

mttiralett,.; reg<'ment<' ~ . 

ll<'nttn i"1kning i d<'t YiirfYadc Rji'mrtillcrimam;kapct,.; nnt:d bld 
(]qek ej bc;.:t:1mde, t_,. dter krigd,.; ,.;]nt min><kade,; åter antalet, 

,mntidigt nwd att <1en qyarynrand(• ,.,t_n-knn omorgani:;;crats :-<it

lunda, att det <lereft<'r fann,.; :Z ,-olontiir-rew·nwnU·n om till~am

man,; 1,+:2:Z man i ( \trl,;kmna och l volontiir-lwntpani om 78 man 

i (: ;·,t<·lwrg. 
Y id utbrottet af l~Ot) -D år,; krig funno,.: fi)lj:mdc (\·iirfntcle) sjö

artillcri;.:ttruppförband: i Carbkrona - iirlog:-;flottans ;.:tation -- :2 n•
o·(•nwntett vulontiiret· nm tillsamman,.: 11J8 n:r; i ktnckholm - denna 
~l;:,: 11m fiiljand<' ort(·t· ,-oro stationer för delar af armrens flotta -

<'tt h<ttnljon om 3;~:2 n:r; i (iötcborg- t•n dito 0111 180 n:r; i ::\lalmö 
dt. och j Lan<IRkt-<Jttn -- den f. el. Rtrabuncbka eskml<'r-diYi
,.:i()twn h:tcle efter Pommt•l·n,: utrymmnnde blihit fl_vttad till den-

m1 pl<tb - iih-enl<·u<'" ett kompani, hnntuera om 5:2 n:r; i .\bo 
en bataljon om lo\0 n:r ;.;alllt i f:ly<•aborg ett n•gt•nwnte om t-l!52 n:r. 

Hda nummerstyrkan yar alltsii :30+G, och af alla dessa nummet· 
ym·•J cnda"t (enligt Bil. q ~\ i ( :en.-,:tabcns Yerk om 1801-l -H års 

kri~, I del.) :n 11:r obt·,:atta. 
. \r 181-J. omorganiserade:-; sjöartillcri;.:tema :-;;;, ;~tt det fanns 

inalk·" -~ rL·gcmenten, tlcntf :2 i Carl;.:krona, l i Stockholm och l 
i ( ;(-,t<•bt n·g. 

Re<logörel~en mr el en Yiirt\'ade ~jijal'tilleritt•uppt;n~ vidare öden tillhör 
egc ntlig·t·n af<l. Jll af de~~a '· uppg:iftee ", men, liksom den om det derefter 
kommande nwrinrrrJPIIII'Ji/rl, det ~i~ta ~jijartillrrircgrmentot~ efterträ<larc, 
införe~ den dock redan nrt af det Ekiil, att det får ansr~ lämpligar·c att få 
lwla denna rodogörcl~c i fiiljrl. 

\'id flottorna~ ~amman,:lagnin(.( 18:2-1~ omurgauisentdcs sjöartilleri

n•genwntena ;\n:·o och hela den qYatYaranuc st.n·kan "ammnn,;logs 
till <'Il Rjiktrtil!eri('OI')JS bestfiende af ;l() officerare, 10 un<lcroffi
ccrare, -1.0 nndcmfficm·skorpralcr (fiirsta g?mgun denna bcniimning 
fi'm·kommer), 3() ~pel och ö7 + "jiiartilleristcr. Denna corps inde
lade-: p:l 10 kompani('!' -- dt•t·af ett (']it-komp;Jni, ln·ilkct skulle 
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all\·iimlns ,-id tlngbc\·akningcn -, ll\-~ll·af elit-knmp;lnict jcmtc G 
an<lra kompanier förlade·,: till Carlc;krona, medan ~ kompanier ~ta
tioncradt'S i Stoekholm och l i {~iitcborg. 

~jöartillcricorpscn eg-Jc dock ej liingc beståml. Hcdan 18:3:Z 
ombiluaucs den till ett ·'Jöadilleril'eqemente om 3;~ officerare, 10 
];:qno;taplar, JO underkon~taplar och 800 sjöartilleri R ter, fördelade 
p:t 10 kompanier :'i 80 n:r hnutdcra; Jtyaraf 4 n:r per kompani 
,;kull<' afse,; för umlcroffiC'crskorprnlcr och 3 n:r för ,;pcl. Hela 

reg-ementet fiirladcs till Carlskrona. l dc förutvarande kompa
niema i f-;toekholm oeh Göteborg fingo dc af manskapet, som YOro 
gifte eller enklingar med oförsörjda bam, afskcd, om de ::;å iin
,.;l;:ade; deR::wtom skulle af Stockholms-kompaniema a flenmas :Z O 
man pr kompani af de skickligaRta oC'h mest Yiilfr<'jdadc till att 
bilda stam fiir dc, ::;amtidigt med denna omorganisation af sjö
:trtill eritmppen n.ntpp~attn knnonierko111pnnierna : resten af man
,: kapet ,::h·iil i t'tockholm ;.:om Göteborg förfl.Yttaclcs till Carlskrona. 

)It•n ej hl'llcr detta regemente blef långlifvadt. Vid flottan 
!talk ma n ncmligen biirjat mera öfva båtsmiinnen i kanonexercis 
och målskjutning an förut. kanttid igt härmed idvadcs KJO

artillcri;.;tcrna mer och mer som infanteri - sjöexpeditionerna ,-oro 
<lenna tid :-;å fåtaliga, oeh man måste hafva någonting att f.dla ut 
tiden med, ll\-arjcmtc beyiiringcn i Blekinge cxerwradcs utaf b e
Iii] och unclerbefiil från denna trupp - och dcRs öi\·ergåendc till 
<'n ren infanteritrupp bll'f snart endast en tidsfråga. 

] )cnna öf,·crgång kom till stånd lt-l4:), då ;.;jöartilleriregemcn
L•·t olllbiJdades till ett marin-infanteri och erhöll namnet marin
reycmentet, :-;arntidigt med att, i oeh för danandct af skickliga 
kattnnkouuncndi!rcr m. m., det imiittadeR en urtilleriu/ttsmans
r·o,·,,s ntaf en de l båtsman;;kompanicr. 

:\farinregcmentet skulle utgöra garnison i Carlskeona med tillhörande 
hefibtningar, ~amt dessutom tjenstgöra som mu~köttcri ombord :i, fartygen. 
Allt efter ~om dessa~ antal blef mintlt·e och deras bosättningars storlek 
liil'mi nska<lcs, samtidigt mod att sjöexpeditionerna allt fortrarande voro få 
uclJ kol'tvarig·a, förminskaclc~ äfven bohofvot af att i och för fartygsbcsätt
ntngarne:> kompletterande anYitnda en mindre sjöYan trupp, h\·arföt•e 
hij~~;a WdPrbiit'ande, ~om ön.-kade bibringa rlet egentliga ~jOfolket en ~å 
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go<l (jfninf[ ~om möjligt, •:j gcrna ;;;\g. att en haltt om halft ./aw/1-t~·np]' 

upptog plat~ ombor<l ft fartygen. (+enom marinsoldaterna:; vanligen ilal~ga 

moral och uppföranda Yoro do dessutom alldolcs oliimpliga till att b:~tnda 

don ofta vi>rtio·a oc h ansvarsfulla vaktgöringen; man af~åg JU att 1 vakt

man::;kapct 'i1afnt en alltid pålitlig elit-trupp . Att marinregementets tillvaro 

sitsom "udant oj s l;:ullo blifYa lå ngvarigt Yat· derför blott en natnt' IJg 1oljd 

af ile vid donna tid rådamle förhallandena inom flottan. 

Af mrwinr-egementet ansåg man s ig inom flottan temligen snart 

e'J hah·a 11åO'ot behot. D et bestred gamisonstjenRten i Carlskrona, det 

"" ][' 
öfn1cle Blekinge hin;; bc,·iiring, och fick slutligen ej göra någon YCr;: tg 

sjötjP.n;.; t alls. Man hade dessutom vid denna tid iifyen inom flottan 

sjclf fattats af elen iLlern att neclbrin.r;a flottan till #den sjömakt 

SYerio·e miiktadc unelerhålla , ':') Ett ifrån Zwndtfö t·syar~clepartemcntct 

"' . f o 

ntO'i'ulD'ct förslao· om att helt och hå llet öf,·erföra mannregemcntct nm 
b b b 

sjö- till landtffir~Yaret fann derför unelerstöd af flottan s dåYarande 

höo·;.;tc millsman, och 1871 beslöt.~ marinre.r;ementets öfverfömnde 

tilllrmdtförsuo·et, ln·a r\'icl ;;l'!mtidigt beslut fattades om deRs f'llC

eef',.:iva i ndmgning. 

\i cnom donna öfvel'flyttning boröfvad0~ flottan :l:) officer:<- och lika 

mänga untlerofficers-bosUillningat• (af dc s i:<tnämnd c Yoro 8 musiknndcr· 

ofti;:;;rare) samt 7UO man. Uot nnslag flottan pa detta sätt gick mhtc 

0111 y~r 2-!1",2~8 kr. 42 öre , a f en total anslag6stunma af 3,flG2,HO kr. (an· 

shwcn t ill handel oc h ~jöfart oräknade) eller on minsl.-ning af cirka i proc. 

" \ "i<l denna till hade dock minorna redan gjott sitt inträcle i :;jöföl'S\'a· 

rots tjen~t , oclt on sär:;kild p0rsonal för dera~ handhafvnJHlc had~ vi~ l reda1.1 

d;\ Yarit nödig. Äf\·cnlode~ beltöfdcs det ju allt fortfarande bcsattmngar n 

~jiifii~tn ingarna iit\·ensom garnison i Carh;luona, Ol'il att föl'rätta srlflo" 

tj Pn~t iir ej en iirlogsmans yrl.-r. " 

Hjöartillcritruppeus bt·kliiL1nad, Yiirfning m. m. nu· stä lldjm JWs

suolcms':":'), och Rmnm<l förhållande cg:dc rnm med marim·cg:ementet. 

*J Orden återfinnas i dånH'ande "jöminbtor" - Pn lancltofficers -

yttrande till s tats råcl sprotokolll't : se 1871 år.:: statsYork:;proposit ion. 

• **) Detta pa;:;sevolan~·~Y'tem Yar förmånligt. l'ör ~ompa1~ichcfor· 

na, ~om cleraf t10mtado rätt ,;tora extm inkomster; JU billigare Iolk man 

v~irf1· ade oc h ju ~ämrr bekHidnad 111. 111. manskapet hacle, dos;; . storre var 

fUrtjen~ten fiir kompanichefen. Officerare fl'. o. m. tlaggman~ till ocb med 

Jmptcns gTa d vot·o förr kompanichefer. Dervid hade ofta nog kap~cncrn a 

blott f>O-mans t-:ompanier, medan office t·a rn e af högl'l:! ~rader badc i<>·man~. 

Uet omtala::; t. o. m., hmu~om Yi<l inn evarande århun drade ;; början en flagg· 

man. ~•1,-om ett ~iir·slcilclt n~idobcvi,;, nek sitt k ompani ökaclt till 100 man. 
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(; c nom passcvolmt:;-sy,.;tcmct föll visscrlige11 allt aliSYar föt· 

r<'krytcring, för bckliiclnacl m. m. på vederbörande trupp-bcfiil, 

lll< ' ll d et låg drrjemtc i detta befäl s eget intresse att göra denna 

r<'ktytering, denna bcldiidnad o. s. , .. så billig som möjligt, hYiJkct 

8 tcr hade till följd ,.;iimrc folk, siimrc bekliiclnad m. m. Detta var 

förhå ll andet vare ;;ig rckryteringsersiittningen till kompanicheferna 

Htp:ick i form af vis,.;t antal "frikarlar"':') eller mecl en vi::;s summa 

pt•r n ummer för år, såsom förhållandet vnr vid marimegcmentet. 

Det goda cleri, att trnppem; eget närmaste bcfiil omhänderhade 

rC'kr.,·teringen, mot\·crkades derför totalt genom rekr:·teringspa;.;sc

,·olan:-:en. ~~f,· en ,·m· det tydligt, att af passevolansen följande siimre 

.ftirh;lllanclen för den enskilde karlen skulle minska beniigenhetC' n 

~ ttL tag·a Yiirfning:. Obenägenheten häl'till ökades iinnu mera af en 

.d<·l a llllra orsaker, friimst genom alla lösdrifvares sjclfsluif,·cnhet 

ti ll higstjenst. Egendomligt iir, att dC'nna bestiimmclse om lii,;

.drifvm·C's behandling kunde qvarstå iinda till 182-±, då genom 

denna ~tadgades krig::;tjcnstskylclighcten, pli.r;ten att viima om s1:tt 

Nf'' t f'ii rlernesland, :-;åsom ett str-aff för lösdrif,·eri. 

Xaturligt var, att uneler ::;ådana förhållanden sjöartilleristentas 

?ih·eusom senare mm·insolclaternas, liksom nlla viirhadc trup

per~, moraliska egenskaper icke kunde yara annat iin dåliga, ln·i l

kd ju blef en af orsakcma till marinregementets upplösning. 

'-~amma förhållande med dc viirfvade trupperna qyarstår ddl' is 

;lll i lhig. 

Il.apitulationstiden inom sjömtilleri- och marinsoldat-truppen 

Ya r lun.r;. Tolf åt· Yar en riitt \·anlig kapitulationstid, men 6 å r var 

den p;; senare tid mest förekommande, såYiil Yid första antag

mugen som Yicl rekapitulation; p?! kortare tid iin tre år antogs 

.lll,!.!'C ll. 

"J l~nligt kong!. reglementet af den :3 ~Iars 1130 be~todos G fl'ikar lar 

ll·' lwarjc kompani. Dessa skulle tagas af de mest exercerade och de 

m'n ~t ,;_jövana, hvaraf framgår, att mrnin gon var, att de skulle idka 

IJantlC'l,;_jöfart uneler sin pormissionstid oeh derigenom t;örviirfva sig mora 

'.i'i,·ana. 

7i'r/;/.-r. Sjiic. 



Gif\'et var iih·<·n, att kompanicheferna hrl:-:t antogo fnlk på 

lång kapitulation;;:tid och gcrna :,;ågo att rekapitulation togs. 

Hiirtill bidragande var, att vid krigsutbrott passC\·olan:;en upp

hörde, och f'kullc kompanicheferna då öherlemna kompani

erna komplette och med öfvcrhufvndtagct :3 års återstående ka

pitulation;;:tid; ln·ad som härutinnan brast fick kompanichefen <'r

;;:iitta med lika dirde för hvarjc felande åt', sum km hade i rc

kryterings-passcvolans per år för hvarjc nummer. 

På grund af denna långa kapitulations- och rekapitnlation,.;tid 

hlef det en naturlig följd, att, niir en gammal :;jömtillerist eller 

marinsoldat slutligell ej fick rekapitulera liingre, stod han van

ligen, ej utlärd i något yrke, kanske gift och med cu talrik 

afkomma, utan medel att försörja :;ig oeh d<~ sina. Rå\'iil han 

~-'ielf som han>: familj föllo då mången gång s;'\ g;odt ;;:om 

omedelbart fattigvården till last. Ej sil "iillan r_vrnde den af

~kcclaclc marinsoldaten från sitt hem och dc ;;;ina, lemnandc dessa 

att reda ;:ig sjelf\·e eller att komma på fattighuset. :\Ian kan 

tr.'·ggt siiga, att niim hiilftcn af fattigv:'lrdstnngan i Carl:;krona 

iinda in på ,;enare år hiirleddc sig ft·:'ln denna Yiirh·ade trupp. 

''}'. d. marinsoldaten N. N." voro dessutom iinnu för blott fil. }h· 

sedan mycket ofta förekommande ord i tidningarne~ domst(lls- och 

polisafclelningar. 

En del bestämmclset· om Yillkorlig förlängning af kapitulations

tiden fiirtjcna iihcn att omniimnas. Rftlnnda bestraffades fiirskitwring ,., 
af munderings- eller bekliidnadspcrsedlar med sex års förliingning af 

kapitulationstiden; man ser hiiri, hurusom Ycdrrbörandc förmedc·lst 

,.;tadgandcn om förliingd kapitulationstid såsom straff för pcr,;cdel

förRkiugring ville förekomma sådana förseelser, samtidigt med ntt 

de, om dylika iindock fiirckommo, ville bereda sig en fordel ge

nom ett slags tuångs-rckapitnleri11g. Samma ''straif'' Yar ;:tad

l!:adt för rymning. Dessa egendomliga straffbestiimmdser bort

tof!_'wi l 824. 
Stadgandet, att elen till en karl ya,rit rymd ej nwdriiknades i 

kapitulatinnsti(len, förefinnes sedan 1756. 
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Sjiiartilleri~t, ,-om befordrades till korpral, hade att, utöfver 

it t<·r,.:tnd(•n af sin kapitnlationf'tid, tj<'na ytterlig-are ;{ fn·. 

Fr:ln sFiartillm·i~t<'rna utgingo i iildrc tider flertalet af Hottans 

artilleri-underofficerare, till hYilkas undctYisning det fanns en ar

t illerinndcrofficers-,-kola i Carlskrtlila. Denna skola uppr~ittadcs. 

~trax PftC'r "tadcns gTtmdliio-o-nitw och Prhiill co·et an"la" 17')·> 
,__. bO o - :-- c · t: a ;),"). 

! rti :-kolan nnden·isadc~, ntom :-jiiartilleri"ter, iif,·en undcroffi cc

rar(', kufferclikm-lar och skeppsgos~ar. 

Afven i Rtoekholm inriittades <'lr 183~ ('Il artilleriund<'roffi

( ·(·r~-sknla ftn· dervarand<· kanoni<'n·r. 

Kofferd i karlar. 

F<"ll· att för:-;iikra f-lottan nm <'n alltid påriiknelig tillgång vå 

man~kap i lwsittning af :;törre yrkesskicklighet som ,.;jöman an 

den, lwilken i allmiinhet str1d att finna bland båt::;miinncn, och 

fi 'djaktlig-en mera lämpligt till fiirhandsmiin vid den egentliga 

-.kq1pmmnövern, samt speeielt för att alltid hah·a tillgiinglig 

1'1t kår, ln-arifrån dugliga undcrofficer~iimnen kunde erhållas, ut

fiirdadc Carl XI år 168:) förordning om uppsättande af de s. k. 

/;ojf'erdikarls-kompanienw, urspnmgct till yår nuvarande rnatms

k[u·. Enligt denna förordning ~kulle ··capable och viiiförfarne 

<·qop\·ardie-båtsmiin ·' antagas i knmans tjeust':') och indelas i vissa 

ktnnpa nier. Det man~kap, som på detta ~~itt erhölls, kallades 

l;r,ffenlilcarlar. Dessa skulk vara i tjen~t under li sommarmåna

(k r af aret, h varemot de den öft-iga delen af detsamma skulle tvångs

P<'l"lllittcras. tTndcr sin tjenstgöring erhöllo dc 6 daler s. m. 

* Att ~åuana äfven de~sförinnan antagits i flottans tjenst ~å

""m värfvade månads- eller år~tjenare iir förut omtaladt. Uti en stat af 

lli_i~ upptagas 200 "comp. båtsmän", hvilka tyllligen Yoro koJferdiblits

lilannen" föregångare. Carl Xf: s här nämnda förordning afsii" tydlio-en 

att gifva denna in~titntion en fa.~ta.re och framförallt mera stadigvara~de 
ka1·aktär. 
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månadtligen jcmte fri kost under f'jöresor, '"efter de till an1wt 

sliip intet yj]ja yara förbundne'·. Under de li ;.;. k. Yintermåna

derna yoro dc frie fr[m tjcn~t oeh erhöllo då 4 daler ~-m. m~nadt

ligen i '· wartgelder'". 
Koiferdikarlseorpsens nnmeriir n1r till ('Il början helt ringa. 

Uti 1697 år~ stat upptogos sålunda endast ~9-! man. De,;sc Yoro 

indelade på 3 kompnnicr om ~l8 man hvmtdera, alla förlagda i 

Carlskrona. Samma antal upptage:-; i silviil 1711 som 17:15 rm; 

stater;'). ,'L· 1776 ökade>< emellertid antalet med 200 man 

från den då upplösta mariniercorp,;en. 1\.r 1787 faststiilldc:-;, att. 

kofferdikarlames antal skulle vara 500, samt att dc skulle indl'la,.; 

i 3 kompanier om 100 man och -! om 50 man ln·artdera. Hedan 

1791 skedde dock en u y omorganisering, och regementet indeladrs 

d?t uti 10 kompanier, h\·artdcra på :50 man. 

Oh·anniimnda indelning af örlogsflottans kofferdib1rlar egdc 

bestånd mycket liinge. Vid m·mcens A.otta uppsattes iih·cnlcdrs 

ett kofferdikarls-kompani om 50 man, hvilkct förlades till 8n·a

borg. Vid fredsbrottet 1808 funnos alltså tilh;ammani' 11 koffer

dikarls-kompanier, ll\·artdera· om 50 nummer, men af cleo;sa o;kull< ~ 

20 n:r per kompani stiindigt h!Hias vakante under fred, en åtg-iird 

ln·arigenom denna trupps ctrekti\·itct i hög grad förminskades. 

Vid flottornas ,;ammanslagning 182-! ombildades kofferdikarl s

regementet till en stiindigt tjenl'tgörandc matros-corps om () kom

panier, l\\·araf 4 förlades i Carh:krona, l i Stockholm och l i 

Göteborg. 
Kofferdikarls-kompaniernas bckliidnad, ,·ärfning m. m. Ya r stiillcl 

pft passcYolans. Fiir rekryteringens bestridande bestodos 12 ·•frika r

lar" p~ ln·arje kompani om 100 man och 8 sJ dana på h ntrjc :)0 mans 

kompani. Koffcrdikads-lwmpanierna rekr.derades dork mest med 

karlskrifnc skeppsgossar, och för hYarje >::~dan hade Ycclerböralld<· 

kofferdikarls-kompanic-hef (dcrför att han -fiir att erhålla sådau 

*) 1 1711 år~ ~tat upptage~ <le~:;utom ett kompani kofrenlibåts

miin pft f>ll man uti Göteborg: 3 kompanier a !)8 man syrie~ docl' hafvn, 

nuit llen ordinarie styrkan. Kompani ei'JHI billlad e till~amnulns e tt rege

mente, hvaröfn~ r en t1aggman förde hl'fiilet. 

-;j;~-

rek ryt ej haJe nå ~ra utgifter) att till den "· k bespar-ingslw.ssan':') 

crliig-ga 5 daler s. m., hYilkrn afgift "edcrmcra fördubbla

d(·" och tillföll bambuset (nuvarande amiralitets-folkskolan). En 

till kotferdibrl karlskrih·cn skepp,gosse hade att förblifnt i tjenst 

Jllin,.: t -t :lt· <'fter karlskrifningen <l<'h fick under denna tid ej skil

·n" fr:ln densamma utan fiir \·anart, li(lerlighet eller brott. 

_,fed afseende på deras olika ~-rl~(·:-;skieldighct indelades kof

f(' nlib rlarne uti "viilbetllme", ln·ilka Yanligen fingo förriitta un

dNoffieen;tj<· n~t, "befarne" och "sjö,·anc''. 

"\ ngående kofferdikarlames tjenstgöring stadgades, att de fram

fi.>t" :mdra skulle anviinclas i tackelkammaren iifvcnsom till \·erklig 

~jiitj<'n!'t. nc, ln·illm mwiindrs i taekclkammarcn, fingo rj tagas 

ti ll annan tjen~tgöring utan ckipagemii:-;tarens tilbtånd. Kompa

ni<·rna, 11\·illm bcniinmde:-; cftrr chefens lJallln och ej med mnn

!lli' r, uppfordrades till tjcnstgöring först endast under sommarmå

naderna, ll\rarvid uppfordringen gick i tur och ordning. Secler

m<• rn började, doek <•j förr iin i detta århundrade, en tlcl af dem 

1tt inkailas till tjenstgöring iifven under Yintermåuaderna, och slut

:igvu stadgades år 1820, att dc, i den mån omstiindigheterna och 

f .. lkct,:; behof fordrade, skulle genom ombyte något ln·ar am·iindas 

till ,·intertjenstgöring. l rndcr denna sin tjenstgöring hade de att 

Ht njuta enahanda förmåner som dc vanliga båtsmiinnen. 

r_rrsprungligcn "ynas kofferdikarlame under sin landtjen::;tgö

ri ng bafva måst skaffa sig logis sjelfve. l s.-mare tid var dock 

<k rundm· en del af dem inkaserncradc, medan öft-ig(' i tjcnstgö

ri ng varande åtnjöto inqyartering,;bidrag. _•u 1823 förordnades att 

<·n f.:ubaltemoffieer skulle "hah·a vcekan'1 i deras kasem. Mön

J:.tr ing; med koftcrclikarlm-nc fö rriitta<les hvarje år. 

*l Denna ka~~a, eller, ~om <len oek kallades, "kotl"crdikarlsre

h~· t et·ingskassan" (;; tundom o ek "förrå<hkassan "), bildades del s af dessa 

algi ftel' dels af dc besparingar, hvilka uppkommo genom tillfälliga vak.an

~•·r. Den var ställd till Amiralitcts-Kolleginms disposition O<'h ämnad 

"iii att Yi!l kl"igstillfäll e anviindas föl' värfning af man~kap till koff"erdi

ka!"[ ,:..kompaniPI·nas för~tärkande. 



- f>-1--

Uti den 17Li:! gjorda indelningen af flottan~ manskap bildade 

koft'erdilmrlarne jemtc enrollcringsman~kapct tredjP. fördelningen. 

;c. 1178 tillåtos kofferdikarlame att ,, byg)!a hrmvisb å ch• 

på Öland yarande nindclte kronoparker, dock ej utan Konungen;; 

Bdallningshaf\'andes .. minne och samtycke·· . 

Ji'r[lll kofferdikarls-k01npanicma rekryleraclt•" i alhniinhct tlot

tol'l1as skeppare-corp~. Undervisning hiirtill lemnades i skrpparc

skolan. ~iir denna !'kola föro,t inriittaclc-s har ej med bestiimdhet 

kunnat Hppgif,·a,;;, men att den fanns l 7 47 framgår deraf, att det 

detta år stadgades, att ingen fick till >öfver:<keppm·e• befordras 

utan att hafva f!:enomgått ex::um•u. 

Enrolleringen. 

Befallning om uppriittandct af denna institutioli liir·ct· luth·a 

utg/ttt redan 1675. Sin egentliga organisation crhiill det manskap, 

som på detta siitt anskaffades, clock fiirst 170J, då siirl'kild stadga 

hiirom ntfiirdades. 

Afsigtrn med införandet af denna instituti(lll vm· att fiirskaffa 

flott:m god tillgång på sji)vandt folk under krig. Enligt ohan

nämnda stadga skulle upp!'iittas ii kompanier enrollcringsmanskap, 

der·:lf ett i Rkåue, ett i Halland oeh tre i Bohnstiin, från hilka 

proyinser borde till l'jötjenst på flottan e!ll'ol leras s[i många, "ont 

dertill duglige och RJOY:me funnos. 1-harje emolleringskarl 

skulle uuder fn·dstid åtnjttta 4 daler s. m. i ''wartgelder·' samt 

hafva tillståltd att idka !'eglat ion, Jtyarjcmte ltan skulle nmt hi 

från all annan ,·iirfning. l~ nder krigstid Y Oro enroll eringskarlame 

skyldige att tjena vid iirlog;;tlottan och åtnjöto då »månadshynv 

allt efter olika skicklighet. De af dem, som på f-lottan gjort 

offieers- eller underofficerstjenst, s.kullc njuta faf't lön, samt 

dessutom månadshyra uneler Yerklig tjenstgiiring. Den dere

mot, som ej infann sig, 11iir han inkallades till tjen!'tgörin?:, 

.;kulle striingt "traftits. Af allt detta fmmgår, att enroll('ring"

rnanskapet ,·:u· att au;;c som en, på frivillighetens gwnd antagc11, 

trångspermitterad stam, endast tjcnstskyldig uneler krig. ])en iir 

derför nårmast att likna ,·id tvångspermitterade årsklas:-;er af 1887 

oeh 189± års YiidYadc stam af sjömanskåren. 

.Emollcring~man;.;kapet erhöll ,;edermcra efter hand iiu Here 

fiirmiute r, men detta oaktadt förföll snart hela imiittningen mer 

och mer. 1•\ån att år 1712 hah·a riikuat 3050 man, nedgick den 

till allenast 724 man år 1746. Ytterligare förmåner erbjödo" d:'t, 

S<ctsnm att rn (•nrolleringskarl efter minst :30 år;; tjcnsteticl, eller 

,·id crh:olllen skada, skulle få ?;l'atial, m. fl. Dessutom bestiim

de" å r 1747, att enrolleringen skulle utstriickns till hela riket. 

Samtidigt hiinned skulle stiidernas båtsmanshåll siittas på ,·akans, 

och ,·akansafgifterna derifrån användas för emolleringen. 

Allt detta hjelpte dock föga. Emollcringcn stod ej att 

riidda. Efter det kofferdikarlame fått sig tillagde flere af em·ol

lering~manskapets förmåner - bland annat riitten till erMllandt• 

nf bon ingsplatser å kronodomäncrna på Öland - giek snart hela 

institutionen ttndcr, hvarpå den formligen upphiifcles ~tr 1790. 

Denna institution har dock sedermera upploft under en helt 

an nan skepnad, eller rättare: den fick låna sitt nanm till en ur

gammal form för viirnpligtens utgörande, ncmligen till ntskrifnin

gcn för flottans riikning. Kronan egde nemligen »förbehållen rätt 

.att för Riket" tjcm;t gagna och nyttja det sjöfolk, som under sjii

man,.:huscn':') lyder ,> , när fiiderncl'landets tjenst det kriifde. Tog-

') Det för:;ta sjömanshuset i riket inrättades å r 174S i Stockholm en· 

ligt Kong l. Maj:ts Nådiga reglemente för "eoopvaerdieskeppare och sjöfolk· 

af den ;;u .'Ilars samma år. L" p på ansökning frim Göteborg erhöllo åi' 1 iTd 

landets samtliga städer rättighet att inrätta egna sjömanshu~. Numera 

skall, enligt Kong!. Maj:ts nådiga reglemente för sjömanshusen i riket af 

,!len -l ~[ars 1870. hvarje stapelstad hafva s itt ~jömanshu~. 
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kromu1 dcnuna ~in riitt i anspråk, furhyrdes drtta ;-;ji.\folk mot vi~s 

månadsh~-ra ueh kallades då enrollering;-;mant-:kap. Angående denna 

förh~-rning var förordnadt genom Kongl. Brcf den :21 .fanuari llfiO, 

nwn vid den :-:tora förhyrningen 1808 utfiirdadrs hiirom n.Ya bc

f'tiimmelscr. 

Kong!. :\faj:ts HcfallningRhafvandc i liincn hade ;-;ig {dagdb 

att till nderbörande vid flottan --- :'lr 1808 !•'ön·;dtningcn af 

1->jiiiircnclena - årligc'n insända rullor öhcr nllt å ;-;_jöman;-;hu:-;en 

inskrifvct sjöfolk, med uppgift å dess >: befarenlieb; cles:o:a rullor 

<-:kulle Yara nppriittade ;;jömanshusvis. Vid brYiirings-institutioncns 

införande upphöretc dc:-:sa bestämmelser att giilb. 

Furhyrnin.r; har dock cgt rum iifnn e(fe1· bcv:'iringsim-titu

timwns införande . 

• \nda så långt fram som 1848 och iih·en Yid andra tillfiilku 

undvr innc,·anmdc århundrade har F<rtlunda förhyrts koiferdisji',folk 

för Hottans riikning. Det folk man niimnda <ll' erhöll \'<tl' enwl

lcrtid långt ifrån sjövandt, och deribland funnos en miingd af,;ig

komna personer, ll\·ilka, lockade af d('!l rätt ltö?:a 11flöningrn, i.Of!:O 

hyra som ;.;jöfolk. ~:hm tog nemligcn - d:1 som nu -- niistan 

hn1d folk som lwbt och fordrade inga tillförlitliga _r;amnt-iel' Yare 

:cif!: för uppförande elle r tjcnstbarhct. Att p}'t sådant ;.;:'itt Hll'-'kaf

"adt Jolk skall bJifya fl,ga anviindbart kan ej IIIHh·ika.-. 

- !i7-

Flottan under sistförflutna året. 

L 

Femte hufvudtiteln vid 1896 års riksdag. 

F öregående års riksmöte medförde en ljusning för landets 

försvar, i det att en kraftig ansats den-id gjordes fö1; att upp-

1n·inga flottans materiel till en ståndpunkt, mera närmande sig 

elen, som 1882 års sjöförsv.arskommitte tänkt sig och utvecklat 

n•i sin plan till flottans förnyande. Vi ihågkomma, huru re

geringens förslag till en påskyndad anskaffning af flytande 

materiel vid de den urtima riksdagen följande riksdagar endast 

med betydliga reduktioner antogos; vare sig ett fast nybygg

nadsanslag föreslogs, såsom vid 1893 års riksdag, eller en större 

"'1mma på en gång begärdes för att fördelas på fem år, såsom 

'-'kedde 1894 och 1895, blef resultatet ett otillräckligt anslag 

.cjr det näst påföljande året att ntgå som e:dra anslag. 

Vi påminna oss vidare den 1895 framkomna lånemotionen, 

M·sedd att försäkra en hastigare utveckling af såväl härens 

»om flottans materiel, och statsutskottets derat följande förslag 

· il! skrifvelse, uti hvilken lånetanken sympatiskt behandlades. 

Vid J 896 års riksdag återupptogas båda ideerna: regerin

gen~, angående ett större anslag för en viss tid, motionärernas, 

')m ett inhemskt lån, af hvilket 37 millioner beräknades för 

flot tans behof. 

Då betydliga öfverskott uppstått från 1894 års statsregle

l'ing, och för år 1895 åtminstone li!m stora kunde beräknas, 

sattes regeringen i stånd att, med hänvisning till dessa, be

gära ett anslag för flottans nybyggnad, stort 11,780,000 kr., 

att utgå under åren 1897 och 1898, för hvilket borde byggas två 

pansm båtar af l:a klassen, fyra torpedkryssare och sex 1:a klass 
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torpedbåtar, och skulle h alf va beloppet am· ändas fur år ll"l97. 

Med någon modifiering at detta senare belopp tillstyrkte stats

utskottet anslaget, h vilket efter gemensam votering at riks

dagen bifölls. 
Genom detta riksdagens beslut ökas utsigten att åter 

kunna närma sig till det nybyggnadsprogram, som af den tör 

vår materiels utveckling så betydelsefulla 1882 års sjöförsvars

kommitte utstakades, men från hvilket >i under de gångna 

åren, isynnerhet under de, som följde närmast 1892 års urtima 

:.-iksdag, genom otillräckliga anslag allt mer och mer blefvc• 

aflägsnade. Om ett liknande betydligt anslag för 1899 och 

1900 äfven blefve beviljadt, skulle nästa sekels gryning kunna 

se vårt flottprogram åter inkommet i det ±ör detsamma utsta

kade spår, - derigenom på ett alldeles särskildt sätt skiljande 

sig från alla de under snart ~:ne århundraden framkomna för

slag till flottans eller flottornas nydaning, hvilka samtliga ej 

kunnat följas på grund af missproportionen mellan plan och 

medel. 
Huru glädjande den beslutade tillökningen i materi

elen sålunda än må vara, är flottans j emna utYeckling till 

planlagd storlek derigenom för visso ej garanterad; detta kan 

endast ske, sedan man genom extra anslag botat förra års för

sumlighet, genom för flottans nybyggnad fast, bestämd, årlig 

penningetillgång, åstadkommen antingen genom fasta anslag 

eller genom utsläppande af obligationer å ett upplagdt obliga

tionslån. Vännerna af ett lån för försvarsändamål, som till 

fullo inse flottprogrammets vacklande ställning, då det tvinga,; 

att balancera med budgeten och dess öfverskott, stredo i riks

dagens första kammare en skarp strid för sina åsigter, men, 

inför befintligheten af betydliga öfverskott, saknade de det 

stöd, som kunde finnas i ett fur till(iillel kännbart behof. 

Kong!. Maj :t hade föreslagit riksdagen att med 1öo/J00 

kr. höja anslaget till flottans öfningar, hvan·id 50,000 kr. be

räknats för förlängning af tiden för eskaderöfningar med 2 wc-

kor samt 105,00) kr. för att kunna hålla ett andra öfningtifar

tyg ute på långresa. 

statsutskottet föreslog riksdagen att beviljit 80,000 kronors 

förhöjning, i sin motivering antydande, att ett belopp af ytter

ligare cirka 70,000 kr., utgörande af öfningsanslaget bestridda 

dagatlijningar, kunde, genom skedd omorganisering, bestridas af 

annat anslag och sålunda komma öfning'lrna till godo. 

_indra kammarens ledamöter reserverade sig mot det re

sultat, hvartill statsutskottet kommit, och ansåg en ökning af 

endast 60,000 kr., utgörande det belopp, som mera utsträckta 

€skacleröfningar skulle kräfva, vore af behofvet påkalladt. 

Riksdagens beslut blef i enlighet med reservanternas fram

stiillning. 

Af Kongl. l\Iaj:t gjorda äskanden till ett förrådshus för 

bomullskrut i Karlskrona liksom till en fartygsdocka derstädes 

vunno icke riksdagens bifall. 

I samband med denna senare fråga behandlades äfven 

frågan om stationernas relativa värde. 

Denna fråga, som tyckes hafva samma benägenhet att 

återkomma i riksdagen som historien om den stora sjöormen i 

tidningarna under de hetaste sommarmånaderna eller kanske 
' 

mera betecknande, som annandagsfrossan, hade ej varit före 

sedan 1880, h varföre det tyckes förefallit hrr Palme och Svens

son från Karlskrona hög tid att något vädra densamma. -

Den förre föreslog alltså ::m skrifvelse till Kongl. Maj:t med 

anhållan att taga under ompröfniug, huruvida icke flottans 

hutvudstation borde förliiggas till Stockholm, oda Uarlskrona 

förändras till depOt, samt i samband härmed, huruvida icke de 

af flottan disponerade områdena i Stockholm borde försälj as, 

och medlen användas t;ll byggande af ett nytt flottetablisse

ment i Stockholms närhet ·, den senare föresloo- i sin ordnino· o b 

en skrifvelse till Kongl. Maj :t med anhållan att skyndsamt 

låta utreda, huruvida icke Stockholms station kunde förändras 

till depilt och i samband dermed Skepps- och Kastellholmar

nas försäljning, och dessa medels användning till sjökrigsma

teriel, Ual?rvarfvets uthyrning till enskild spekulant m. m. 
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statsutskottet hemställde, stödjande sig på 188:2 års kom

mitt;., att motionerna ej måtte till någon Riksdagens åtgärd 

föranleda, hvilket ock blef riksdagens beslut. 

I första kammaren spilldes ej ett ord på motionerna: man 

gjorde som jägaren vid en flod, samtidigt hotad af ett lejon 

och en krokodil: han undvek dem båda, h varefter de o"törda 

nngo äta upp hvarandra. 

I andra kammaren uppstod en stunds diskussion. !war

efter äfven denna kammare af böj de förslagen. 

Utan att ±ör närvarande närmare iiigå på de dimmiga 

distinktioner mellan hufvudstation och dep(\t som fJresväfvat 

motionärerna, torde man lifligt kunna hoppas, att ej >idare 

måtte uppstå dylika förslag, egnade att splittra flottans vänner 

och gifva vapen i händerna på dem, som endast vilja söka 

±öreviindningar för att undandraga sig att bidraga till de nö

diga anslagen för flottans utveckling, och för hvilka en upp

stående oenighet i en dylik vigtig fråga skulle utgöra ett kraf

tigt motiv att dröja med alla anslag till dess åsigterna hunnit 

'l;;tadga sig"; hållande oss till de sunda militära åsigter, som i 

1882 års kommittt'> äro nedlagda, ostörda af tvister om statio

nerna, hvilka båda väl behöfvas: böra flottans vänner hafva 

blicken fästad på det för närvarande Yigtigaste: anskaffning 

af en tillräcklig flytande materiel. 

Flottans officerare hafva en tillräckligt liflig erfarenhet af 

den tid, då man genom att :'förkorta korsvis", reducerade 

såväl materiel som personal, till desR fara var för handen att 

slutligen int,et skulle återstå, för att vilja understödja likar tade 

operati0ner, som nu synas vilja börja med stationerna fl•r att, 

om detta lyckas, utsträckas till en materiel, för hvilken man 

efter varfvens reduk~ion sedan ej skulle kunna bereda under

håll och vård - och som derföre äfven måste reduceras. 

Efter denna korta öfversigt af det märkligaste, som under 

1896 års riksdag förefallit rörande flottan, öfvergå vi till ett 

närmare angifvande af de för flottan för år 1897 beviljade 

anslag. 

- Gl -

Ordinarie anslag. 

Med uppförande i riksstaten H11· 

1897 af anslaget till flottans kårer 

K 1'01101', K l'UllOl'. 

och stater till oför~indraclt belopp ...... l, 711:!,03:!: 

meclgaf riksdagen, att 11\·ad af an

;;;laget till ers~ittning för Yabnta ruf:t

hållsnummer i Blekinge liin och Södm 

J\Iöre hiirad af Kalmar liin (se nedan) 

icke redan på grund nf 1872 och 1876 

?t rs rik,;dag,;bcslut bör inriiknas bland 

tillg:lnga me till aflöni ng f ii r flottans 

kilrer och stater må uncle1· år 18!)7 

liksunt föregående år få am·iindas för 

f.dlan de af behofvct uneler denna :w

~lagf'titcL 

Riksdagen biföll Kong!. M<1j:t" 

fram::;tiillning att för år 1897 höja an

~lnget ti ll flottans i!fningar mecl155,000 

.kr. på det siitt, att an,;lagct höjdes med 

50,000 kr. ti ll .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . 720,000: -

Betriiffandc lifriga, h~ir oh·an ej 

{llllniim ncla ordinarie anslag Mcle Kong!. 

.Maj:t ej föreslagit n~tgon föriindring, 

och upptog riksdagen cle,;sa till oför

iindmdt belopp - dock att i anshtgct 

till ~krifmaterialic r O<'h expenser, Yed 

m. m. m;'\ ffi göra,; dcnjemkning, som fiir 

jemnanclc af huhudtitclns slutsnmnm 

l·an finnas erforderli)l; ncmligen: 

Departementet och öh·erst\Tclsen .. . .. 82,400: 

Carl-krona Artillerikår ..... :............... 293,7Hö: 

Transport 2,828,247: 
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]~l'() Il Or. ]~ rr>llPI'. 

Transport :?,828,2-! 7: 

.\ lderstilliigg . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . :):?,000: -

P(•n;;ioncring af re:oen·bcfiil .. .. .. .. .. .. 6,-±00: 

Bekliidnad åt ;;jömans- och Rkcppsgo:-;-

sekårcrna .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. :?()8,100: 

Xaturaunderhåll... . .......................... ..IJ0,870: 

H~tsmansinddningcn, ersiittning...... .. . 2(i,400: 

Ersiittning fiir vakanta rnRthållsnum~ 

n;et· i Blekinge och Söclra . l\Iöre ... lU,OOO: 

Lindring i rustnings- och roi<'ringslw-

;;viiren ............. . ...................... . . . H3,:l00: -

Flottan~ n:·b.'·ggnad oeh n n derhålL ..... l,:lOO,OOO: -

~jiibc,·iiringcns vapcnöfningar samt hc-

kliidnad och crRiittning derför 

Sjökl'igsskolan ............................. . 

~kcppsgusscskolan ....................... . 

Hjökartc,·crkct ........................ . .. .. 

Er;;iittning åt officerare och ingcniiircr 

t m der kommcndrring utrikes ........ . 

Hjukvård ............ .. ........................ . 

Diverse behof ............................ .. 

Rese- oeh traktamcnt;;prnningar ........ . 

Extra utgiftrr ...................... .. .... . 

?06,500: 
31,0-J.O: 

N,780: 
(}(),000: 

1?,000: 
30,000: 
1 0,1'70: 
?3,600: 
l ?,?JOO: 

Hkrifmatcrialirr O(' h expenser, ycd m. 111. -!6,02!=1: - :),ö:-\7 ,7 +L 

Handeln. 

.\Ied bifall till hvad Kong!. -'faj:t 

f<"•rcslagit upptogR anslaget till lot;;- och 

f.\Tinriittningcn med lifr:'iddningsanst.al

tcrna till enahanda belopp, hYartill in

komsten af titeln fyr- och båkmedel 

bcriiknats, l'llcr till 1 ,;±00,000 kr., med 

Tran;;port ?J,5:n,7-H: --

- (j3 -

Transport 

inberäkning af i an,-lagct ingående fri

hctt>r och cr;;iittninl!;ar 409 h., eller 

t iJ],.;amman:-, i likhet med förrgående ?tr, 

t ill ............................. ... ............. 1,-100,409: --

l "ndcrvisning~an!'taltcr för sjöfart .. . .. . 86,150: 

Xauti>'k-mctcorologiska byri1n............ 9,000: --

5,537,7-:U: -

,\ Jdrr~tilliigg .. ............ .... .. .. .. ... .. .. . 1:3,000: - 1,508,559: 

fiammanlagdt 7,0-16,300: -

Extra ordinarie anslag-. 

Kong!. ::\Iaj :b föt·t'lag till Rikfida-

geu att till an,kaffning af td 1:a kl. 7tn & v#{ 'n,.( 

pnn~arbiltal', fyra torpedkryssare och 

"('X l:a kl. torpcdb;1tar brYilja på extra 

~-o ta t att utgå Hndcr åren 1807 och l 898 

d t anslag af 11,780,000 kr. och dcraf 

ti.,r 1897 rtt belopp af ö,890,000 kr. 

bifi'"ls på <i siitt, att riksdagen för an-

~kaffning af ny fartyg"matericl bcYilja-

d(• <'tt belopp af 11,7HO,OOO kr. nch 

d•· raf fi)r ~r 1::)97 nll\·i,;adc ............... 5,-HO,OOO: 

J hl bifall till Kong!. -'Iaj:ts förslag 

anyi,.;adc riksdagrn till f~tllbordandc af 

d<' ll tmdcr byg·g11acl yarandc torpcd

k ty~:;an•n 
& ••••••••••••••••• • ••••••• • •••••••••• 

\[ed bifall till Kong!. :Jiaj:ts hirslag 

a ll\· i~adc riksdaQ:en för kauoner tiJl sjö-

h .. fii;;tningarnc föt· 1897 ....... ......... .. 

Med bifnll till Kong!. J\Iaj:ts förslag 

<t ll\· i~ndt> riksd::tgcn till kanouer och am-

70,000: --

90,000: --

ll ll tnitinn för fartygen . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . 98,000: -
----------~-----

Transport ö,fi98,000: - 7,046,300: 
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Transport 

M ed bifall till K ongl. 1\Iaj:ts fram

ställning am·isade riksdagen till skjut

försök och anskaffande af bomullskrut 

K ongL Maj:ts förslag att för mim·ii

scndc·t beYilja 100,000 kr. för 1897 biföll 

riksdagen på så siitt, att derför anslogs 

l\Icd bifall till Kongl. 1\Iaj:ts förslag 

beYiljade riksdagen till bckliidnacl åt 

Yiirnpligtigc .. .. ..... ........... . ........... . 

M ed bifall till K ong. 1\Iaj :ts föndag 

biföll r iksdagen, uneler Yissa villkor, för 

löncförbiittring 1'tt lii rarne Yicl Kongl. Ajö-

5,GH8,000: - 7,0-tli.:iOO: -

1-±,000: -

7li,OOO: --

9::!,000: -

krigsskolan ................ . .. .... .... .. _._ .. _._ .. _·--'"---1,"'t)""6-0_: - "-- -:-5::-,S-:' 8-:'0:-:,~H:-6::-:0::-: _ 

Summa 12,wn,1 60:-

Jamförande tabell öfver anslagen under 5:e hufvudt iteln för 

nl)dannämnda år : 

l 
1 

Rumma an-l 
l 

Ordinarie A 1 t'll 
. Extra orcli- Summa för ll ~ ag 1 ~lag· för &:e 

anslag utomlnarie anslag ., Sjöför~varet. l hand eln. hufn1cltiteln . 
till handeln. l 

9 l - • 3'8 "31 I l 1'\89 110· 7 ·~1~1 G41 · - 1,308,&&9:- 8,650,200:-18 il \.l' . iJ,. D ,l!i :- ,u , .- ,·J' , · 
1894 , 5,399,&97: 4ts l 1,419,443: &2 0,819,041: - l ,!iUS,5:J9: - 8,::27.000:-

1895 , :_\-170,3_41: - ~ 1·~?9,~60:- ~·:~)~,-~01~ - 1,G08,ö59: - R,718,2lill : -

1890 ,. ;;,487,141: - 1, <39, ,00: -- 1,22,,.J0l. - 1,50R,55D:- R. I:Hi .OG0:-

1 SD7 ., l G/>37,7-tl: -! 5,880,ROO:-- 11,41S,Ci0l: - l 1/>08/>,->fl : -- \ L~ ,!l2 7 ,Hiil:-

l l. 

Flottans militära personal. 

Officerare. 

Officerarnes antal Yid Kongl. Flottan ha r under årl't den l 

Oktober 1896 -den 30 Septcmbc·r 18% blihit ök({r/f lllC'd: 

- H!l --

ft-:l n kong-l. sjiikrig;;;.><kohn utgftng-1w ..... .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 

"<· h minskarlf mr d: 

gr nom af,., ked . .. .. . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . ~~ 

diicM:1ll .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..... .. .. .. ... .. .... .. .. . ;J l? 

~:11.1 t 11 tgjordc den :30 September 189() ........................... 1/ iF) 

Kon.r;l. jiottansjwnnmu'nl 11 och K ongl. Jiaj:ts flottas nya rese/T

sirt /er hal\·a under iiret den l · Oktober 189:3-- dcn BO September 

l N\lli <•j lllld l'q.!.·åit wlgon fiiriimlring, ocl1 utgjorde antalrt officr

nm~ \'id dc badn 11iimnda ,; tatcma den :JO Aeptcmbcr 189Li: 

kmnmcnc1iirer..................... . ....... . . . .. . .. . .. . ;; 

komnwndörkaptl·nr r af 1:a graden........................ 4 

, af 2:a graden........................ L 

kapt<·ncr. ... ..... ... ... .. .. . .. .......... ..... .... ...... ... .... . _._· __ 8 Hi 

Kon,rfl. fl ottans 1'C8CIT r illkorligt tjP11.1'tskyld~qc offirerare 

,., •1·o de n 30 ~cptcmb<'l' li->06: 

amira l<·r ....................................... . ....... ......... . :2 
kotnlli('IHliircr ................. , .. ............. ... ... ...... .... . G 

komnH' IHl l'• rknptener af l::r g-radrn .................... . 11 

kaptener . . .. . .... ........ ... _ . ...... , ......................... .. l !J 

un<l<·rliijtnant<•r ... , ...... . .... ... ............... .. ...... .... .. 70 107 

Yi<l A~o11_r;/. ( 'rtd.,·l,-nmrt rn·ti/l, •J'il.'år ntg jord<• antalet uffieC'rarc 

d••11 :lO 1"\cptembcr 1 N !J(): 

---

iii\· er :-; t<' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

major . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 

knptcnt'l' ... .. ........................................ _.. .......... :> 

J(',jtJl:lJlt()l' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 

IIIHl<•l'li '>jtiJantt·r ......... . ................ .. .............. _._· __ " ____!_:! 

Fiilj:nHlc l!ef in·drinqrn· O(·lt utniimnin,(/rtl' in;,m offir(•rs k;lren 

lrnl\·a 11nd <•L' ~< Imma tid rgt 1'11111, ll<'mligen: 

t·irl Kong!. fl oltrm. 

till komnH•ndiirr r ........................... , ......... , . 2 

, knll!lll l' lldi'n·kapt cnt•r n f L:a g raden . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·t 

' ) llc l'i in1J e1·iik nad;e ;; oftlecrJ.re, som innehafnt ordinarie befattningar 

<1 lo tsl'erkets stat 
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till kommendiirlmptrnrr n f 2:a grnclrn ................. . 

, kaptener . .................... .... ........................ . 

löjtnn n ter .................................................. . 

,, undt•t·liijtnantrt' ........................................ .. 

1·id Kon.r;l. Carl.~krona artillc1'ild'l?'. 

till kaptener .................................................. . 

, liijtnnnt .......... .................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

, nnderlöjtnnntrt· ............. .... ......... ·. · · · · · 

U rulerotficerare. 

7 
11 
l:! 

') 

l 
il 

l Tndrroffirernrnes yid Konr;l. flo/lm~ antal hnr nnclcr ;lrrt den 

Oktober l t-\ \l G - den :lO t)eptembrr J89G iikols med: 

till nnderofficernre af :?:a grnden bdordrndr ............... l i-:l 1
) 

"amt ~minskats mrd: 

gr nom afsked .. .. . . .. . .. . . .. .. . . . . . .. . . . . .. . .. .. . . . . . . .. .. .. . l G 

" 
dödsfall ........... .. ...... ... .. . ... .. ...... ....... :_ _ 17 

:Med undantag af dr :l Kongl. l\Inj:tR flottn:o: nyn t'<'"(' I'\ 'Shlt 

f:amt till mftnadsliinnrrstat iifverJiyttade upptog undcroffiec r~per

sonalen den BO ~rptembcr 189G fiiljande antal nnderoffieer:H'<': 

prl Cu.t·lsk1·o1W stati011: 

flnggnnderoffieerare .......................... . 20 
l 102!) nndernfficerarr af :?:a gracen ............ __ ._ .. __ _ 

på Stocldwlrns slati011: 

flao·o·n nclerofficerarc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
) ,..,, 

nnclerofficemre af :?:a grnden...... .... .. .. 7P) fN~) :?öl") 

Till flaggnnclerofficernre hah·a lllH.le r nf\·ntmiimmln iid befor

elrats 10 underofficemre nf 2:n gr·ntlen 3
) . 

') <leraf l ufvet• ~tat. 

') 2 " 
"J 
') 
') 

l 
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Till mänarlslönarestat iifvC'l'fl.vttade voro den :10 September 

tt\0!1 : 

flaggunderoHicerare .. .. . . .. . . .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. . . . .. . 7 

unelerofficerare af 2:a graden.............. .......... 10 17 

Kongl. J.l[uj:ts fiattas n!JU reserrstat bestod den RO Septcm

ber J 80fi af: 

underofficerarr . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . . . . .. .. . . .. . .. . .. . .. .. .. . . . .. . (i 

Kon,r;l. Carlskrona artillerikår 

18% följande an ta l underofficerare: 
umfattmlc llen 30 September 

styckjunkare ....................... . 81) 

:;ergeanter . . . . .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. . . . .. . .. 182 ) 263) 

----------------~ 

Gemenskapen. 

1liatroskompunienw bestodo den 30 September 18DG af: 

underofficerskorporaler . ................................ H:i31) 

l:a klas:;ens sjömiin .................................... ±0-~ 

~ :a l! 

3:c 
" 

" 
,, ·············· ···················· 

849 
5-13 

······ ····························· ········· ..... 7 i) 20~);J 1 ) 

EldarrkolllfJanierna utgjord(',; vid ,.;amma tid af: 

11nderofficcrskorpomler ...................... .......... . H 

l :a kla;;;sen;.: :-;jömiin . .. .. ............................. .. 108 
:.!:a )) " 

16D 
;l : ( ~ ,, 

" 
] :3;"') 

Hymdc ........ . ..... .. ............. .. . ... ...... , ........... . 3 J5(-i 

') deraf :") kåren. 
') 6 
') () 

') 10 öfver stat, 



-68-

1-Ianrltcerkarc/,;ompaniernas stnka Yic1 ;;amma tid f ramgRr af 

[i'd j ande tabell: 

l 
l 
l 

< s;o 

OJ~ 
(t) ~ 

:-::~ 
::J 
7 

unclcr·oftiL\Ol"::ikO I'JlOl'liiC' l' .
1 

]Q 

l:a kla~scns dömiln.. .. J 5 
~:a 

:l:c 

5 
[i 

Snmmal :13 

,..:; 
§' 
~ 
~ 
~ .... 
~: 

s 
lt 

7 

2G 

l ~8 1 
;r,'::! O 
OJ;:>.'"' ! l '"' ~-o ro....-:(1;) 

l ' r.> P, 
';'' 

" •) 

-! 
'2 

D 

Il m m 
~ o'g "' ~e.. 

:; 

l Ii 
~ 

>-:l u. 9 r' s: p 
>;S 

Ii 
2 :20 
,, 

:):.! ·• 
u 

J.J 

[j l 75 

Jlinurl.:OiiiJI!tniernrl b(':<tudo den :30 ~l'ptetn ber !t·\\) (j af: 

lluderoffi cl' t':<ku rporaler .. .. .. . .. . . . . . . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. 1 !l 

l:a kla;;r-;ctts ,-jiiJttiill ......................................... . 

:!:n :• 

rymde................... .. ............. .......................... :; :2:::2 

Brlfsmansf,'OJil)lllnicnw tttgjonle:;; 1·icl sam ill a tid af: 

l :a, kla;;;;ettR ,-jiintiitt ....................................... 1:.!7 

:?:a 

S:c 

rek n · t ......................................... . ... ..... ...... . 

1·arf'skla,;s ........................................... . .. ...... . :.! l !l 1.-,H:l 

SktpJi·''!JU-"-"Ck!lrcns ;;hrka 1·ar llc11 ;)O Scptcml)('r l ?'!l(j: 

p<'l l :a kompaniet, anLal f!Vl:i::iar .......................... l G l 

, :! :a , , , .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . l :, ~, :\Oli 

Cuclcr året haf1·a afgi'ttt: 

1-!:l' II UI II kari,-krifninp: ..... . ................................... . !17 

, a f><k r·ll pil ll t< ti ><nt<ll t>< lwgiiran .............. ..... .. !l 

, , för dåligt !tppl'i'n·atJdc ................ .... . .j. 

'l :11' :lllll!'it urs:tkcr .... , .. , . . ....... .. . ... ... . (j ]J() 
- - -

- 6!)-

1·id ( 'arl;;krona ::;tation ·· ·················· ·············· ····· 
, Stockholm,- , ······································· 

Yid Kongl. C!wlslcrona artillerikår Yoro deu 80 ~eptcmbet· 
j,'\!)(i : 

l :c ko11~taplar .. . . .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . .. .. . . .. . . . . .. . . . .. . 10 
:!:e 

" ··· ·········································· ·· 
l :t• kln;;sell,; artillni,;tcr ············ ····· ·· ········· ·· ······ 
a rti llt•ri><ter ······ ············································ ···· 

····· ························ ,.:jukvårdare 

hor11 blii;;arc ·· ········ ·· ······································· 
rymd .............. . ·········································· ·· 

Der·a f 1·un' : 

tjcii"U.;kyldige i likheL med "ji)ma ii ~Utrcw; \·iirl\-adc 

"tam ············ ···· ········································· 
1·u lott tiircr ············· ···················· ······'··············· 
iifrip;c ........................................................... . 

;) 

j() 

] ;;J7 

171 
7 

l b() 



Lärobok 
. J. Hiigg. 
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Litteratur. 

Sjömanskap, af Vilhelm Lineler; illu,;tratiuucr :11' 

Dett:1 :u·brte, :1fsedt att <'l'siittn den för· :!:-> fu· sed;m ut-

" ]" 1 l · ~-· hl]> I elden som 
knmn:~, mrn 1111 utgangna :1ru >O~ 1 • Jllll1:111"" , ' · 

y;1rit anYiillll yi\1 llntt:~u,.; uncl!' JTi;.;ning,.;Y<'l'k, har redan i C!l del 

af pref:scn blihit emottagen med ;.;mickmnclc uppmiirks:unl1et. Dr_t 

iir m:,.; ett n1ije aH hiiri kunna instiimma. Boken omhtt~r l a:

delnino·nr Jtyaraf cl<•n för·sta, .\, inndattar 1:2 kapitel, i h1·1lka at-
n ' . l"' f 

handla,.; d<•n till rigg, ankan• o(']J t:lg, st.n·inriittnJngar, ..:m:1 m-tyg-

och lil'rii<ldnin~·snllO!'dningar hi)ra!llle lllatrricl; den andra, H, rcdo

o·ör fiir fartl·g~ ut- oc-h ~~fm,.;t ning pil llottan,.: Y:1rf; <le n tredje, C, 
"" • · " ... a f ·t····!·· f·•ts "'ii-och 
lwsknher ;.;\·:1ran• SJOlllnn;;arl)('tt•n, ~-<:1;;om m ~gr;;; dO \ < · · .l . 

tmr,.;iitt ning, fiirma,.;tning, arlH·tr11 nwcl roclr!'t, los>'lling, lastliiggnulg 

och ;.:tufni ;lg' m. 111., ,.;a1nt slutlig!'ll den -l:e af<lrlning<'ll, D, redogi'•r 

för tillw·rkningsarl)('ten nf ,.;('gel och tackling. 

Fiirfatta J'rn a n m ii rkrr i "' itt i'i·n·C'kd, att n h> rbri:wd<·t af <·n lii

robok i s jiimanskap 1·id <'Il tidp1mU, dit ri~gt'll ·- i'it tnin,.;tone pa 

; ·,rlocr~far!l't>'('!l allt 1\\('1':1 li:"dkr pi't ntt u·,r,.;l·inna, af lll iillf!,'('ll 

lonh· nn~<.: >'11 111 p(t fi'n·<·tag :1f (Yihl'laktigt yiirdc, 111<'11 anmiirk!'r 

ock, ,.;;{,.;onl o"" "·\·!Il'" mc<i f11llt f<>).(, att r•n liirobok lllil,.;t(' lit111a>', 

n \ " ' f' \ (( j" j \ f'· (('Il' \1\\·l·\ ·t•( Sll\11 ol)('-
~H tlllg'e J'lg'}.!: III Il(':--:, (){' 1 a c1ro )l) ..:c·u O J Il <l c • ..._ ' · ' 

roende :il' rigg-,.; ]JC'Iintlig-lid. <·li<•r <·j, af <'Il :-;_ji'nn:lil lH"Iiiif1·er inh<'IJJ

la>'. Om det :;;i\ i!'des t 1·e k<'>' fi'n·<•,.;yiif\a fiirl'att:ll'<'ll, :1tt d<·!lil:l lii

rllbok ii r <lCtl >' is t<1, >'111;1 koiiiiiWr att ni.:n·beta;.; t·iirall(l<· riggen, ii1· 

det <·j 111('1' :'in riit ty i,.;t att Prkiinn:l, att den oc-k tortk \':11':1 d<•JJ 

nl<'st f11lliinda<l<·, >'fll ll i detta !':dl hlih·it inom landl'i. utgif1·<·n, Pth 

d('L'i~rnotJJ ,_k:J Il f!:t.>l'<l ).(Ud tjcnst, s:l liinge tnek l i ng finne;.;, ;.;amt 

dt<"r dc,;,.; fiir,.;vinnancle för studcramlen af fnrtygsutyecklinf(en 

skall vara af oskattbart viirdc. Hiirtill bidraga dc ntmiirkta illu-
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,:trai.ioncr, som till C'tt stort antal pryda arlwtrt, ritade af landets 

fi 'H•nii msta anktoritl't inom dettn. onmldC', komn1rndi'n· liiigg-; dcf'sa 

il\n,.;tl':li.io ncl' ii t·o ge nomg:lcndc ;.;yen;;b!, l11·arigenom dc• fiirdf'laktig-t 

~ kiija ,.;ig fr:l n d<', ;.;o1n niist fi'n·(•glietldC' arbete innr.hiill, li1·ilkn 

ti ll ;;tiil'l'(' delen vot'll <'ngc\~-;kn. Dland dC'>:,;a illnf'tl'fltiotH't' ntmiirka 

:-:i).( i synnerhet afbildningen af iild r·c neh nynrP fartyg-,.,typ<'l', sm:l

f:u·t_n?; och båtar . 

Dc knpitcl, ~om afhamlla nnbt'<', b:~tat· dc. iit·o pil hiijden nf' 

nutidf'ns fonlt·ingal'. 

A fdclniugcn :~ng:
0

1 Cil(ll' ut- och afrn,.;tning ,.;ync;; of',.; kunnat 

n:lgot flirkortaR, emedan en Rtor tlcl nf hiiri nmniimnda :~tl!;iirdl't' 

a!l'rfinnc;; i giillnndt> reglemente, - likal edeR kunna Yi ej viirj:t 

o~s fr:
0

lll ch•t intr_vekct, att bc·skrifningal'llC' i'>l'nr r•n dd artil\(•ri

m:~tcricl,.: cnwttagnnde rcclnn JUL hah·a ett huhucl,.;aklig<'n hi,.;tori,.;kt 

it1trc~sc. 

Detta sync•s oss c•mcller-tid cncla;.;t vara af ring:t Yigt j<·mfiirdt 

1nrd dC't stora heln, ;;om yj,.;nt· l'tt ,.;iil\,.;ynt ~cdigct och iirligt ar

hete•, Jryi\kct 1·i iii'O Yis;;a mrd ~liidj<• sk:ill mottag-m; af c:åyiil i'n·

lnl.':>'- S()lll handel,.;marin<'n, och till \tyar,.; f'llllhordnnde \'l I_YC'ki.ll! "lw 

S:l\·ii f f\)rf':ltf:l\'('1\ RO !l l l<•rktt:t!'!'n. 
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ti•lsl.:rilt cl' . 
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i'i. t.sldlliga mal'it.ima o<'h ln'ksrdru ~l;.npli g;a 

K. l\ri g·s y ctl' n ~k a psaliatl c lll i<' II S hautlliu g·nr O('h t itl shifl. :!:l hiifr. Jt-:!Hi. 

AnfLirandP af Andre 8tJTC'C'Illannrn å 1\ong·l. 1\rig-sHtrn,l;n [J:<-..\kartrmil'n:< 

il llndra<"ll'i~a hiigticl:<dag !lrn 12 :\ov. 1:-;!Hi. 

2-+:o h iift. Ett orll annat fdtn finska k t'ig;ct 180S - 1:-;0(l, Il. 

'l'i tlskrift i lllilitiiL' hol son'ml. -±:o llilft. JROG. Ho:<obecf fr<'tn 1 iilwa\t<u·. 

om bord :i ko t'Yctton Ila !d Pr: .T. 1\jollborg. Ha ppodcr· f rim Ii ottan: ( 'arl:<· 

krona ,tation, kon·ctten n atrfrr, pa.nsaeb<'ttcn 'J'lwlc, JHtn:<aeb;itrn Uä/11, ka-

11011h:Hcn Sccllsl.·slf/l(f, "krp p~gos:<cbrigg-arna :<amt sj iihof:istningarna vid 

(';lrl:<krona. 
t'nitr tl SHYi<'o Uazrttl' • . lan unry JG, lR!Ji. ' l'hc t·oi' I'Ointiun of 0111' dr> 

fen"iv<> fo1·ecs. 
,January 2:3. 
• Jnnual·,,· :10. 
Folwtntl · ~· Ii . 

tilP :<ca. 

'J' Il c vietory of :<hM over arm0nr. 

'!'ho ~Ti ll, t he torpodo ancl the ram . 

' \'ho eon trol of the DanlanPih-;:. Hriti :< ll •·un11nand "r 

l'rbr uai'Y 1:}. 'J'hc naval drfcncc of .\u::tralia. 

Fob ruary 2U. 'l' hn clc•ft•nc·o of 111·rat l lritain. 

Euginrrring. lGJ.-, . Ca11r!~ qnil'k·lirin~ liP\.\ [.(Ull:<. 

Hllll. ('anrt~ Jit>lll ancl mo untni11 1!1111:<. '\'p,;( of :111 ()XJH'l·iJnPntnl illl' " 

rr.t, U. S. Battlo,;h ip ,l{assrrelmsr/fs. 

Hl17. ('anct~ 11aYal gnn~. 
Uill'. Toepec1oboat dosteoycr,; P11mr and 'f'pn·nr. The Jatr sie .\ohn 

~ ~l'() \1'11 . 

HiJ!l. ::\otc:::: an attr111pt to rOIIHJYC' a "Nhrunk-on" p:nn j al'kri'. 

Hi:!U, 'l' hc f'll~ine,; nf Il. :\1. '['. torpr•t l<Jboat·dr:<lt'oyt'l'' Srt·or•fjisf, and 

Sj>iljirl'. '!'ho !lrt ·.in mfh•r s/1'(!1111'1'. '\' hr Ft'ia\. of l L :\1. N. 'f er riM··· 

Le ra<'hl. ,JnnYice :!. l~DI. J,r~ mn 1·inl'~ ·,., l!li<'l'l'•' r11 \~!IIi. 

.J mll'i0l' !l. La marinr militairc fmll\·:ti:<l' l'll Jl'!lli. ~,, ,~ l'illl::'(t'ndi"n" 

111'111'!':::. \,a t1ottr 1·o:o11tail'r rn,;o;t• . 
. Janvicl' lG. La qnP:::tion tlu pcr~olllw l clP la ll••ltP. L"" llt.arinc!< d<' 

g: nc tTc rn 11-'!lll . 
• Janvif't' 2:3. ,\ propo,; dr stmt\•g-ie llal·aio. 

,lam ire :)0. La ma1'i11r dr,; l ~tat;: Uni :::. 

P(·\Tier G. Lr,; Jmtrinr ,, dn monde. 
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Jo'en·ier 1:3. he,;callte de la :\leditenanee. 

1•'0Hicr 20. 'l'actil!ne et o;trategie m:tnlc<i. 

llarinc Runtls(' hau. .\a1111at' IS0-1. r b ' I ve Cl' -' O~:<ungcn bei Stapelläu-
ten. Dir :\Iarine dm· Yorcinigten Staaton. Die Bezichnng·c·n de" Rchiffbaue~ 
Xlll' Gesnmlhcitsplege an Hoecl. 

Februar. Der Nicaragna-Kanal. 

:llittheilung·en ans dem (+ebiete tles Soewesen~. Yol. XX\. ~:o 11. 

lJie s. :\L Srhifrc~ l'o/a im Rothen :\lt'Cl'O 1805-lSfJG. ~chieSf'\'!'l'~nche rre

~en Panzerplatten im Ei,eJJwerke '.Vitkowi tz. Die neuen Vcreini!!.·~· n 
St.aaten Sel~l~chtsrhiffe. (_'apitii~l Uaynors automa!bcher Aufoatz. Faht~tge
'-cllll lllcligkt·Jt nncl :\fa"c· hl!ll' nlc:I~tlmg cler Torpcdobootzcr~törer. 




