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Allmänna grunder för elektriska strålkastares användning.
Af knptcn O.

S~·lYall.

1Fort,; . frän :!:a häft. )

Verkningskrets.
Härmed förstås vanligen det längsta afstånd, å hvilket
torped båtar eller småfartyg erhålla tillräckligt stark belysning
för att kunna upptäckas af en i strålkastarens närhet befintlig
observatör. Afståndet mellan strålkastare och mål kallas ly.~1·ir lrr:· ) (l jusportee), afståndet mellan observatör och mål benämnes .~!Jnridd.
Varseblifvandet af föremål, som af strålkastare belysas beror i första hand af l:o) den ljusmängd, som af föremålet uppfångas, 2:o) af den belysta ytans färg och reflektionsförmåga.
3:o) af luftens förmåga att släppa igenom ljusstrålame djn~
strålarnes absorbtion i. lutten·:·:·~:) och 4:o) af den samtidigt belysta <)mgifningen d. v. s. den ljusmängd som derifrån reflektera:; till observatörens öga. Af i andra hand bidragand e orsaker till varseblifvande kunna nämnas: 5:o) det belysta fältets
sto1-l.ek. G:o) strålkastaren ~>, observatörens oc:h målets inbörde,c
läge, l: o) observatörens större eller mindre vana att se vid b elysning från strålkastare S:o) de sätt, som användas för att
rikta ljuset (orderöfvertöring) och 9:o ) rationel skötsel i rent
tekniskt hänseende.
I rigur 12 föreställer a lysvidden och {; synvidden. Oka:-;
m ålet,; helysning så ökas äfven synvidden. Om målet eger en
kom tan~ belysning (exempelvis · 5 meterljus), så ser man det
naturligtvi;; bättre j u närmare man kommer detsamma. Vill
man med en strålkastare uppnå en viss syn>idd; så måste deL
lermra en vi;;s ljusstyrka. Är ljusstyrkan för svag för den ön*J Onict ly~\·idrl har man ltittiJl,;; vanligen tlofi nicrat på ~anuna ;:ärt
som "n•rknin g,k rots·' hät· ofvan .
.. 1 l'ndct• olika Yädcrlok ~fö rh{tllandcn kan ltiirigenom absorbera' frä n
10 -.-·•J proeent [H' 1.-ilomctor af ljusintensitcten.
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skade synvidden, måste strålkastaren uppställas så nära_ målett
att detta erhåller elen belysning. som behöfs tör den onskade
.
synv1'dd en. Om således synvidden skall ökas måste. strålkamten~1tet
strålarnes
oekså
.
n115,ttas närmare målet eller
. .
:-;taren
ökas. I allmänhet lemnar en gifven strålkastarE' hög~ta !Jl~S 
styrk a vid normal ström. Går man ö f ve~· d_en för. h va q e stralkastare bestämda normalström men, ökas lj usmtens1tete~1 nss~r
li aen något, men så obetydligt, att verkningskret: ;en 1eke t!llt:aer atsevärdt. Ett förstorande af strömstyrkan öh·er norm~la gränsen verkar i allmänhet enelast till förökande af krater..
o
.
ytan och dermed l j nsvinkeln.
1
samma fartyg är observatören 1 stralkastarens narhet.
H är blifva således lysvidd och synvidd praktiskt lika st~ra.
Nedan upptagne tabell angifver verkningskrets o~h lysv1dd
(för ~,700 m. syn vidd) för strålkastare ~1ed pa:·aboh:k speoge1
om 40, 60 och 90 cm. diameter. Talen 1 ko!. o angJtYa saledes på hvilket afstånd från målet som strålkastaren skall uppställas på det att det från observatören 2,700 m. aflägsna
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För en 60 cm. strålkastar~ med 250 mm. brännvidd och
. a. f oco amr) . finna vi , att dess afstånd. från målet
rom
eu n orrna l ::;'t...
m · om man vill U[)pnå en synvtdd
1"'(10
.
,
o
oaf 2700
.
n1asce var a
stralkasta1
ståndpunkt
m. Om observatören innehar lämplig
rens närhet och vädedeksförnå llandena tör öfngt äro normala
(n
, kan han vid koncentrerad t ljus se torped. van 11·,a :;~i oat") , så

l!j!) -

båtar på 2150 meters afstånd (verkn;ngskret sen) ,'lamt större
ljusa byggnader på ända till G050 meters afstånd. Om ljuset
,;pricles, så minskas verkningskrets en. Vid 45° spridning katl
han blott se en torpedbåt till !JGO meters, vid 10° spridning till
l ,400 meters afstånd.
De afstånd. på h vilka e u me el elektrisk strålkastare bely.st
to rpedbåt är tillräckligt skönjbar för att kunna beskjuta.;;,
bl if va ofta kortare. Detta beror till stor del derpå, att p j ese rna (pjesbefälhafva rne) vanligen icke kunna erhålla lika
himplig st.ånr!punkt i förhållande till strålkastaren, som en o bsen·atör, h\·ilkens enda uppgift är att iakttaga målet.

strålkastares användning såsom bevakningsljus.
}led detta ljus afser man att kunna upptäc:ka fientliga mål
så god tic!, att de kunna hinna verksamt beskjutas, innan
ciA kommit i farlig närhet af egen hufvudstyrka. För att rätt
kunna fylla denna sin uppgift, bör ljuset vara lågt uppstäldt
och böjdriktad t så att stråikonens kärnlinie trätfar vattenytan vid
gränsen för lj usporteen (c:a 2500 meters afståncl). (i-enom en
lämplig höjdriktning af detta ljus erhålles största möjliga ljusnit och fördelaktigaste belysning derstädes. Ljuset bör i allmänhet vara koncentreradt.
Utanfö r hufvudstyrkan , samt öfver den farle ·l en anfallande fiende antages komma att begagna, bör sålunda förläggas ett lj usfält, der bredelen är tillräckligt stor och belysningen tillräckligt stark, för att der inkommande småfartyg eller
torpedbåtar må kunna synas och hinna tagas under beskjutning, hel~ t med tillhj el p af ett akt i vt l i us från hufvudstyrkan .
Fältets afstånd från hufvudstyrkan bestämmes dels af fientliga
torpedens skottvidd, dels at egna snabbskjutand e pjesers skottvidd . Detta aftitånd bör således, med bibehållanda af synvidelen uppgå till omkring 2,000 m. Utanför detta ljusfält uppehålles bevakningen, om så anses lJehöfiigt eller möjligt, förmedelst sökljus, patrullbåtar och utposter, hvarvid något af
dessa medel användes ensamt eller i förening med andra.
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De förnämsta synpunkter, som bestämma val af ankarplats
och ankringsordnin g äro: 1:o) att egna försvarsmedel må
kunna verka på fördelaktigaste sätt, 2:o) att man sjelf må erbjud a så litet ock svårtillgänglig t mål som möjligt. och 3:o • att
utväg beredes till förmånlig reträtt. Krigsläget och terrängförhållandena förorsaka alltid jemlmingar eller undanskymrna nde utaf någon af dessa hufvudsynpun kter. l\Ied hänsyn till
den förstnämnda synpunkten bör bevakningsljus et förläggas
så, att det på verksammaste sätt kan medverka till tidig upp·
täckt och god beskjutning af de anfallande. Ankringsordni ngen skall således medgi±Ya, att vitkoren för god observation
och beskjutning af i ljusfältet inkommande fientliga mål uppfyllas
För att dessa viikor må kunna uppfyllas bör loJ ljuset
vara fast. U nds.ntagsfall kunna förekomma, då man önskar
så anordna bevakningsljus et, att det är rörligt inom en viss
vinkel. Man kan nemligen belysa en sektor, hvilkens vinkel
är större än ;'ljusvinkeln'\ på tvenne sätt: antingen genom att
hålla ljuset fast och spridt öfver hela sektorn, i hvilket fall
synvidden blifver mindre än vid koncentreradt ljus, eller ock
genom att långsamt föra det koncentrerade ljuset fram och
åter öfver den bestämde sektorn. Vidare bör :2:o) hufvadstyrkan (det eller de fartyg som afses för eldgifning mot anfallande torpedbåtar intaga. ett sådant läge i förhållande till ljusfältets medellinie, att vinkeln som synlinien till ett belys t mål
danar med bitets medellinie, icke öfverstiger non. ;',:o)
Observatorern a (utposterna) böra stå så högt som m i~j ligt i fö r hållande till ljuset, och 4:o) ljusfä•tets bredd efter fiendens anhllsrigtning och bel,pmingen i detta fält skola vara så stura,
att en fientlig torpedoåt, som med högsta fart passerar de samma må hinna fattas at ett aktivt ljus och verksamt beskjutas::'-)
su m nu anYiinclbara stnl·lka~tar c <•ga kan ett bP·
iir f(iJ'Iagdt t\·är~ för anfallsriktningen icke )!Öra~ ,;U,
hre<lt. att tuqleclbiitar kunna i hYaije fall antagas hlifnt fö roatta lll' >iritlbart ;;kiek under ci('ll tid. ~om dc nppciH\IIa ,;ig dcr>tii<lc~.
*) :li ed den

l.in~~t~-rka

vakning~J.jusfillt, ~om
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Under antagande att ben\kningsljus et är förlagdt vinkelrätt mot anfallsriktning en, skola vi n u undersöka, dels huru lång
tid en anfallande torpedbåt kan befinna sig i ljusfältet dels ock
huru viikoren för god observation af densamma bäst kunna iakttagas. Vi antaga att den fientliga torpedbåten passerar det fartyg, som gifver bevakningsljus på 1100 m. distans. Ljusfältets
bredd är härstädes 55 m. (se fig. 18 ). En torpedbåt af 40 m.
längd som med 18 knops fart passerar ljusfältet, blifver här
belyst under högst 10 sekunder. Ar denna· tid tillräcklig för
att torpedbåten må hinna fattas af ett riktljus och verksamt
beskjutas? Enligt fig. 11 är belysningen på 1100 m. afstånd
högst 20 meterljus, alltså en mycket stark belysning. l\Iot en
observatör, som befinner ~ig på eller i närheten af det fartyg.
som gifver bevakningsljns , vänder torpedbåten sin största profiL Den mottager sålunda på detta afstånd största mö] liga
ljusmängd oah erbjuder största mojliga mål för beskjutning.
:;\feel mycket noggrann utkik och yttersta påpassligilet vid
riktljuset ocfi · kanonerna bör unel er sådana förhållanden anfallet kunna afslås. Dock är det mycket möjligt, att torpedbåten kan hinna passera ljuset oskadd och oberörd af något
akt iv t ljus, samt skydelad af mörker utföra sitt til lämnade anfalL Om ljusfältet göres bredare längs fiendens anfallsriktning ,
tYingas han att längre t id uppehålla sig clerstädes. I föreliggande fall och ,;åvirla torpe(lbåten icke kan passera på längre
atstånd än 1100 m. kan ljusfältet göras bredare genom att
,;prirla Ijuskonen. :Hed 20° spridning bliher ljusfältets bredd
på 1100 m. atstånd = 370 m. :\IRd 25° spridning blifver bredden -160 m. ::)amma torpedbåt belyses sålunda vid 20° spridning und er 44 sek., vid 25° spridning under 54 sek. Vid spridni ng af ljuset försvagas belysningen i lj usfältet. Då belysningen vid koncentreradt ljus (2,s0 ljusvinkel) och 1100 m. afstånd var 20 meterljus, blifver hon vid 20° och 25° spridning,
å samma afstånd resp. 2,s och 2,2 meter ljus. Vid så s\ag belysning kunde det dock hända att torpedbåten kunde osedd
passera ljusfältet, ändoc~att ~ må~te så länge uppehålla sig
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derstädes. Häraf finna vi, att bredd och bekmino- i lj. ustältet.
"'
'
nära sammanhänga med h varandra, eller med andra oni ott man
icke må iika ljusfiiltets bredd på bekostnad uf' den derstädes närl1·ändi,r;a belysningen. Man måste nämligen fasthålla, att afståndet från hufvndstyrkan till den del af ljustältet, der deu
anfallande kan passera, bör så vid t möjligt är, icke ~nden;tiga
c:a 2000 m.
Httrll skl(ll hu(rwf.,·lyrkwt f'örunkras i fö1-ldJllande till r!,.t
f'astu ljus{iiltet, pä det att en rfit i 11kom111ande torpl'dbat mä kumw
·i !JOd tid 1l]!ptiickas och ver''·'·amt besl,jutas, och om man anser fiirdelakti,r;t «prida ljuset, ltunt längt fi1r· mun da gii '&id spridniJir;en!
I fig. 13 må det fartyg, som gifver bevakningsljus vara i
o samt a o b ljustältet vid konc.ljus. Yerkningskretsen antages
vara 2160 meter (alltså en 60 cm. strålkastares för 60 amp.,
se tab. å sid. 158). Man kan alltså från punkten o, såväl som
från alla punkter som ligga 2150 m. aflägsna från linien ab:s
roidtpunkt upptäcka en torpedbåt, som der passerar ljusfältet
med det Yilkor att man för öfrigt innehar god observations~
tändpunkt och icke nödgas se mot strålkastaren. Obsen·atören (hufvudstyrkan) bör alltså befinna sig inom sektorn e c d.
för att kunna upptäcka en torpedbåt Yid a b. Vid sektorn~
yttre gränser, alltså vid e k och d l; är med denna synvidd observatörens läge fördelaktigast. h varför man der torde kunna se något
längre än 2150 meter. Om ljuset sprides till 10°, 20°, goo, 4;)'J.
så minskas verkningskretsen till resp o f, o g, o h och o i och
den "nyttiga sektorn" i proportion härtill. Väntas anfall vid
a b, är det således icke skäl i, att med afsigt erhål la bredare
ljusfält, sprida ljuset.
Om terrängförhållandena å ankarplatsen medgifva tillräckligt skydd åt det fartyg. som gifver bevakningsljus, eller man
bereder sådant skydd genom bomstängsel, minlinier o. d., så
kan det förläggas närmare intill den mest aflägsna punkt,
hvarifrån anfallet väntas ·- eller med andra ord: man kan i
sådant fall förminska ljusporteen (lysvidden). Härigenom ökas
också synvidden och den "nyttiga sektorn". Om således den

mes t arlägsna anfallspunkten i stället Yore vid m (se fig. 131.
:Så ukas synvidden till 2700 meter, och den "nyttiga sektorn,;
representeras a± m. n. p. Genom att närma det fartyo- s om
ökas sålede"': synbevakningsljus intill
VIdden och den nyttiga sektorn.
I allmänhet kan, med de stridsm~del nutiden förfogar öfver en synvidd at 2700 meter allses fullt tillräcklig. Skall
denna _synvidd förefinnas får dock ett bevakningsfartyg, som
skall glfva bevakningsljus tvärs för anfallsrigtningen och som
·endast har 60 cm. strålkastare, icke ligga på längre afstånd
från anfallsområdet än omkr. 1700 meter. Får det fartyg.
:Som gttver bevakuingslj us tvärs för anfallsriktnincren icke
·1 '
detta område så nära som 1700 m., måste man "'om synil1gga
vidden skalL vara 2700 meter, använda 00 cm str~lkast~re.
Detta framgår af tabellen å sid. 1ö8.
Halwdstyrlmns ankn:n!;sordning i förltällanrl e ltlL det fastu
.bevakninqsljusfiiltet bestiimmes inom r/en ·'nyttiga sektorn" m er!
hiin.,yn till de taktiska .~·!Jnpnnkter som eljes giilla. Frågan om
huru långt man får gå i spridning af bevalmiugsljuset kan
besvara'3 så: det fur pä inga -cilko1· spridas mera, iin att tilfrrä~Uig rerkningsl.:rets bibeltältex. Den minsta verkningskretsen
bestämmes af torpedens skottvidd och bör således icke tagas
mycket under 1200 meter. Bevakningsljuset från en 60 ~m.
strålkastare får således icke spridas stort mera än 10°. Har
man till sitt förfogande en \:lO cm. strålkastare, kan, med 1200
m. \erkningsluets, ljuset spridas betydligt mera (se tabellen å
·sid. 108.)
~m man anser sig nödsakad att hafva ett bredare upplyst tält, än hvad fast, koncentreradt bevakningsljus medgifver,
och man icke får sprida ljuset, finnes den utvägen att lång·
:Samt föra det koncentrerade ljusfältet öfver en bestämd sektor. Härigenom får bevakningsljuset karaktären af sökljus.
N u uppställer sig den frågan: lzurn hastig skall sökru1·elsen
nwa~ Bredd och belysning af ett fast bevakningsljusfält bestämdes med hänsyn till, att en der inkommande fientlig tor-

g~fver

anfallsområdet~
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pedbåt måtte hinna fattas at ett aktivt ljus samt verksamt beskjutas, och vi kommo till det resultat, att nämnda oredd fick
göras så stor som var förenligt med tillräcldig belysning.
Vridnings hastighete n för ett rörligt ljusfält bestäm mt-=" med
samma hänsyn.
Det gäller sålunda, att bestämma den tid, som en torpedbåt måste synas uti bevakning sljuset för att hinn>t upptäckas
samt fattas af ett riktljus. Vi antaga att sektorn skall ,·ara
30°, samt att torpedbåt en ämnar göra sitt anfall tvärs fur det
rörliga, upplysta fältet och på 1600 m. afstånd från strålka-staren. .Nyttiga bredden af det kon centrerad e ljusfältet är der
(se fig. 18) omkring 60 meter. Om ljuset vore stilla skulle en
18 knops torpedbåt af 40 m. längd, som passerar tvärs öh·er
faltet, å detta afstånd belysas under c:a 10 sek. Om man slår
fast, att målet bör vara i fältet minst två sekunder ±ör att
hinna upptäckas , så blifver sökrörelse n i det fall att ljuset gär
mc. t målet: hel vridning (360°) på 449 sek.. d. v. s. rörelsen 'ä
anfallsrik tningen skall utföras på minst 31 sekunderJ_då strålkastaren: vrides från sektorns ena gräns till den andra.
I det fall a t t lj uset föres med målet höra båda hafya samma hastighet. Sökrörels en blifver således här 9 m. pr sekqnd
(vid 18 knops fart). Sålecles hel vridning på 17"' 2G' eller en
30° sektor på l'" 12'. Bökrörelsen bör l'ara lika hasti.r; fiir (ramoch åte?·,r;äende 7·Urelse. Den torde böm bestiiJIImas för bentknin.r;sljus så, att den icke fur ske inom större cinl.-el ii11 .'J(I 0 r
samt att vridninqslwstigheten be.~ttimmes till .'J(J" pr/, eu 111inui
och stärl.,·e l!l;l{as jrmn. En annan utväg att få bredare fält är
att lägga tvänne koncentre rade ljusfält bredvid hvaranclra .
1!-,ör att få starkare belysning af ett gifvet ljusfält kan det
vara bra att förlägga ljustältet från en annan strålkasta re ]1å
samma ställe: Beiysning en blifver i så fall ungefär dubbelt
så stark som förut.
Hitintills h!J.fva vi behandlat det fall att bevakning slj usfältet är förlagdt hiirs for rlllfallsn1dnin.r;en. Detta fält måste
dock ofta på grund af terrängför hållanden a förläggas sneift för·
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denua rigtning. Om fältet är så förlagdt, uppnås den tördelen, att fienden tvingas längre tid uppehålla sig
i ljusfältet, och vilkL'ren för god observatio n uppfyllas vanligen b~lttre än i förra fallet. En annan fördel är att det fartyg, som gifver oevakning slj us, icke behöfver tramskj u tas så
långt och derigenom mera blottställa s . •Yidare är detta läge
af ljustältet fördelakti gare, när strålen afses att föras fram och
åter i 30° sektor, enär iifven i så fall en anfa~ande torpedbåt
tYingas att längre tid uppehålla sig i fältet. Deremot uppstår
den olägenhet en, att afstånclsb edömning en blir osäker, egna
patrullbåt ar röjas lätt i ljuset, hafva sjelfva svårt att se och
ntsättas lätt för vådabeskj utning.
Olägenhe ten af att rikta bevakning sljuset täi1·s fijr ett inlOJ1JI är, att det fartyg, som skall gifva ljuset måste framskju- ta,.; och derigenom blottställa-; mera. En för del vid denna an--ordning är, att patrullbåt ar, som förrätta yttre beYakning tjenst
icke be!1öfva "ynas i ljuset. En annan fördel är att hufvudstyrkan i allmänhet får bättre ledning Yicl afstånclsb edömning ,
niir ett bst ljusfält ligger tvärs för inloppet.
Huruvida det eua eller andra sättet skall begagnas eeror
})å många omständig heter såsom tillgång af strå!kasta re och
patrullbåt ar, på terrängför hållanden a å ankringsp latsen, på
skjutfälten s anordnand e m. fl. taktiska ;;ynpunkte r.
Om ljustältet skall läggas tvärs för farleelen måste naturligtvis hänsyn tagas till farledens bredd, så att tillräcklig belysning bibehålljs öfver hela denna bredd. Om farledens·
Lredd öiverstig; ;- en strålkasta res verknings krets, kunna två ..L~ ·
fartyg användas att gifva bevakning sljus på så sätt att ljusfälten kryssa hvarandra (se fig. 14). Det ena kan då skjuta
i det andras ljusfält.
Består styrkan af ett eller två fartyg, är det i allmänhet
bäst att gifva bevakning sljus längs med anfallsrik tningen (inloppet) eller också derest inloppet till ankarplats en är bredt,
att använda sökljus öfver hela inloppet eller delar derutat.
F'ör att kontroller a, att bevakning sljuset hålles ötver ett
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!bestämdt område, betjenar man sig af landmärken , utlagd8.
'b ojar eller pejlskifva och kompass. Yid användning af pe.JI skitva skall förut vara bestämdt efter hvilket kompasstrec k
ljusets kärnlinie skall riktas. Pejlski~vans ~ioptrar h~llas alltjerot instälda efter nämnda streck. D10pterlmea leus vmk~l mot
fartygets långskeppsp lan, angifver den sidorigtning , som skall
meddelas strålkastare n.

GO ~ .

•
strålkastares användning såsom sökljus .
t)ökljuset användes, när större eller mindre del af de~ angränsande vattenområ det skall afsynas. Liksom bevakmngsl juset bör det vara lågt placeradt och riktadt så, att kä~~
liuien är horizont.al. Derigenom kommer ett fartyg, s~m tr~f
fas af strålkonen, att belysas af strålens mest intensiva l]nS ·
på hvilket afstånd det än må befinna sig
.
o
.
Sökljuset användes af ankrad sjöstyrka tlll att :1pp~halla
bevaknina utanför bevakningsl jusfältet (det fasta ljusfaltet).
Vid sjöf:stninga r och minposition er användes det på ~am_ma
-sätt. Stillaliggan de enkelt fartyg kan äfven använda sokljns,
·så ock fartyg under gång.
Passivt ljus, användt från fartyg under gång, k~llas _b e-vakningsij us, när det för att skydda hufvudstyrk an halles 1 en
bestämd riktning. Det passiva ljuset kallas sökljus när det 1
och för 71 söknina 71 föres fram och åter öfver en större eller
b
mindre sektor, eller när det användes för att underlätta gan;;
i en tarled.
Enär sökljuset sålunda ~r rörligt är det svårt att hiir _intaga den gynsamma ståndpunkt med afseende på observab~n
som bevakningsl juset mujliggjord e. Sökljuset är derföre o ti~l
nytta oftast blott för eget fartyg. Yi hafva förut framballit
att ~bservatören bör vara öh·er ljuset. Om något af bufvt~d 
styrkans fartyg shall gifva sökljus utan att behöfva frams~J U
·.tas, bör den vinkel inom hvilken sökningen sker vara omknng
o
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I så fall bör hufvudstyrk an ligga i närh eten af det fartyg, som gifver sökljus, ouh vara så förankrad att strålkastarens verkningskr ets icke öfverskrides . Bökrörelsen bör sålunda ske (se fig. 15) inom vinkeln pos och bufvudstyrk an
vara i närbeten af o samt iuke utantör bågen p o och o s. Härigenom erhåller bvart och ett fartyg tillräcklig ~ynvidd hvarhelst ljusfältet ii n må befinna sig inom sökningssek torn p o s.
Fur siJkriJrelsens lwstighct gäller den regeln, att den bör
afpassas så, att en torpedbåt, som triiffas af st.rålkonen,
må tillräckligt liinge belysas för att hinna upptäckas, förutsatt
att den befinner sig inom strålkastare ns maximiporte e. Emedan beh':mingen är svagare på längre afstånd, ouh bredden af
ljusfältets nyttiga område här är obetydlig så måste vid sökning efter mål i i 'liiirheten af yriin.~cn för lys ridden - rörelsen vara synnerligen långsam. .Ju närmare målet kommer till
strålkastare n, desto starkare belysn;ng får det. Bredden af
ljusfähets 71 nyttiga områden ökas äfven från gränsen för lysvidden intill omkr. 1000 m. afstånd (se fig. 18.) Från detta
afstånd mot strålkastare n minsbs åter det nyttiga områdets
bredd, hvaremot belysningen blifver starkare.
Sökröre1sens ha,;tighet, när det gäller sökning efter mål
pu niint luW (inom lOOJ m. ; kan sålunda ökas, hvarjem te
ljuskonen kan spridas så långt, att tillräckligt långvarig belysning bibehålles. Alltför långsam sökrörelse är icke heller bra,
ty en torpedbåt, som går med full' fart i ±rån ljuset skulle då
kunna riskera att aldrig upphinnas af detsamma. l\'Ied hänsyn
bär~ill bör man taga sökrörelsen vid sökn ing på o m kring 2oo0
m. u(4äml och dendiJfrer till 90° på omkring :J minute-r . Vid
-sökning efter mål p:t nära håll ( inorn 1000 m.) bör man taga
sökrörels en till 90° JltC ci rea 1 minut.
Större sökningssek tor än 90° bör icke tilldelas en strålkastare, som skall söka med koncentrera d t ljus på längre afstånd.
Om ljuset i och för sökning på kortare afstånd s p rides, kan
sökningssek torn , beroende på spridningsg raden och afstån det
tagas intill 180°.
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Sökljuset t jenar äfven till att fijrstärka ett bevakn ings! jus .
Det kan sålunda sökas utanför eller omkring dettas ljnsfäk
Om bevakningsljusfältet är f. (se fig. 16), så kan det sökas
antingen vid sidan af detta fält t ex. öfver sektorn f. o. s.
eller f. o. m . eller också å ömse sidor af b evalmingslj usfältet, t. ex.
öfver hela sektorn m. o. s. Man kan äfven hafva ett fast,
spridt bevakningsljusfält och söka öfver detta samt utanför
dettas verkningskrets (se fig. 17) - 1 det fall, att man anser sig
böra hafva hela det närmaste vattenområdet upp lyst intill det
"kritiska afståndet" (torpedens skottvidd ).
Bökljuset kan således användas vid siclan af ett be\·akningsljus. Enkelt fartyg kan använda sökljuset ensamt, när
beYakningsområdet är så stort, att man med tillgänglig bevakningsstyrka icke kan verksamt bevaka hela området. Då man
endast har en strålkastare till sitt förfogande bör denna användas såsom söklj us. Om man har en otillräcklig bevakningsstyrka, är det lämpligt att tilldela denna ett mindre område
och låta sökljuset för öfrigt svara för bevakningen.

strålkastares användning såsom riktljus .
l\Ied detta ljus afser man att så belysa ett redan upptäckt
mat, att det må kunna beskjutas. Vid dess användning har
man således att se till det målet blifver så fördelaktigt belyst
som möjligt. D eriöre skall om så behöfves, målet träffas at
stråikonens mest in ten si va strålar, och så vid t derigenom tillr äcklig belysning erhålles, hållas i elen mot observatören (kan onkommendören) vettande kanten af strålen.
Skall ett riktljus betjena flere fartyg, som ligga på ömse
sidor om detsamma, bör målet hållas i ljusfältets midt. För
det aktiva lj uset gäller såsom allmän regel, att målet skall befinna sig inom gränsen för ljusfältets "nyttiga område'' och om
möj ligt i den del af lj usfältet, som vetter mot de pjeser, som
skola gifva eld .
Att på fördelaktigaste vis rikta ett aktiv t l j us, är en sak,
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som fordrar mycken praktisk öfning.

Ett hufvudvilkor för

a~t kunna erhålla fördelaktig belysning är, att den som skall

g~f:'a order med afseende på ljuset (vederbörande batteri-di-

~rs~~ns- eller pluto:1sbefälhafvare) innehar god observationsplats
narh.eten. af. de pjeser, h vilka ljuset skall betjena.
. Vrd nktl]~sets skötande till nytta för eget fartygs artillepjeser gälla fölJ ande regler.
1

..
l:o) oÄr strållmsta~·en l~gt uppstäld och pjeserna högt
ofver stralkastaren, hvrlket mbördes läge är dr,t mest fördel aktiga, så skall strålens kärnlinie städse hållas harizontal och
riktad på målet.
2:o) Hafva pjeserna låg uppställning och det aktiva ljuset
hög uppställning, så hålles målet ungefär der som s t ra
· 1en,,
u~1dre kant s~ä~· vatt.enytan, samt så att det befinner sig i ljusfaltets medellmre. (vrd a, se fig. 19). D etta ifall afståndet icke
öfverstiger circa 1200 meter. Om afståndet är större mås te
målet belysas· med mera kärnljns.
·
0

3:o) H afva pjeserna och deras aktiva ljus samrna nivå oeh
låg uppställning bör iartyget gifvas sådant läge att sidoafståndet
mell~n pj eser och tillhörande strålkastare blifver så stort som
möJhgt. Det aktiva ljuset · hålles harizontalt oeh målet itall
afstånclet icke öfverstiger omkring 1200 m. i den kant af strålen, som vetter mot p j eserna. J u längre bort målet är desto
närmare ljusfältets midt bör det håll as. Om ]Jieserna
t • ex
··.
J
• . ar o
vid o (se fig. 18), hör målet hållas vid a, a, etc. D'.
4:o) Hafva pjeserna och deras aktiva ljus samma nivå och
hög uppställning, bör äfven iartyget hafva ett sådant läge som i
fc,rra fa1 let. Mulet bör hållas i ljusfältet ungefär der, som kärnlimen träffar Yattytan , samt derest afståndet unclerstio·er omkrinoa
"'
1200 meter, .så, att de.~ befinner sig i den del af strålen, som
vetter mot pjeserna. Ar afståndet större måste målet belysas
af mera kärnljus.
·
Ö:o) . S~all ett fartyg gifva riktlj ns åt andra fartyg, h vilka
befi nna s1g mo m den "nyttiga sektorn", bör, om dessa befinna
sig på ömse sidor af det 11 riktljusgifvande'' fartyget, det aktiYa
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lj u set företrädes vis riktas så, att m;\let belyses af strålens kärnljus. Befinna sig de ö±riga fartygen på ena sidan om det riktljusgifvan de fartyget, så kan målet hållas i strålens ena kant,
_om afståndet från de öfriga fartygen till målAt är kort (intill
omkring 1200 m.) Ar detta afstånd längre skall måld belysas
med mera kärnljns.
Vid första inriktning en af ett högt aktivt ljus iakttages,
att strålknipp ans kärnlinie får en sådan lutning, att kärnlinset
belyser vattenyta n vid gränsen för strålkasta re ns lysvidd. Om
strålkasta ren har t:-1 m. höjd ö. v., bör alltså kärnlinien få
en lutning af - 30'. Deretter tillser man, att målet kanuner
i den för kanonkom mendörer nas observatio n mest fördelakti ga
delen at ljnsfältet. Vid första inriktning en af ett Z1r,r;t aktivt
ljus iakttages, att strålens kärnlinie blir paralell med vattenytan, hvareftet· målet bringas i den fördelakti gasta delen af
lj usfältet.
Vill man med en högt uppstäld strålkasta re inrikta kärnljuset på målet, 1-.ar man att bedöma afståndet, inställa strålkastaren med den lutning, som motsvarar det bedömda afståndet, derpå föra målet i tältets ena kant och sedan vrida stråhalt'va
len, med bibehållen elevation~ mot målet en vinkel
mer
ifrågakom
re
ljusvinkel n. För en lågt uppstäld strålkasta
naturligtv is ingen höjdriktni ng. Här har man, för idrnlini ens
inriktande på målet, blott att se till att denna linie är horizontel. och sedan bringa målet i ljusfältets mi ,lt. Det taller af
sig sjelft, att man vid en högt up.rstälcl strålkasta re äh·en bör
se till, att kärnlinien städse innehafve r den lutning , som svarar

=

mot målets afstånd.

Strål kastaretabi!' er.
Liksom kanonerna behöfva skjuttabel ler b:jra strålkasta rne
hafva tabeller upptagand e:
l:o) kärnlinien s lutning för olika afståncl intill gränsen för
strålkasta rens lysYidd. Sålecles för .)00, 11)()1), l!WJ, 2000
2500 etc. meters at~tåncl;

~:o)
,;tyrka:

-

ljusvinkel ns storlek för normal ;;pänning och ström-

. :3:~) verknings krets för koncentre raclt ljus samt för olika
~o)·
l.)O 2i)O 300 4 0
spnclnmg sgrader (exempelv is 5o.

wo,

'
'
'
'
'
.
4 ) synvidder
för olika lysvidder ilvsvidder : 500 1000
:o
~
,
,
"
..
1oOO •)000 'roo
, -~ . etc. me:er), dels nar koncentre radt ljus an,:· , ' andes, dels nar lJuset spnde.; under olika ()'rader· samt
5:o) ljusfältets bredd vid olika atstånd i~ill m~ximiporteen
'
saväl tiir koncentre radt, som föt· spridt Jjns.
o

Kommandoord för strålkastares taktiska skötsel.'i')
En strålkasta res· ~ervis böt· noga känna betydelsen af de
cre o !J~~ s~agen af !J us: sökljus, riktljus och bevakniug slj us.
Den bor. vtdare vara. tullt förtrogen med huru nämcla ljus
:>kola skutas och lämpligen riktas.
Vid ~en plats, der obi'ervatö ren skall vara, måste finnas
en gra~sktfva för att kunna iakttaga målets riktning i förhållande ttl~ fartygets medeiiinie och sålunda best~lmma strålkastarens ~ndoriktning. Grad;;kifv an bör fördensku ll hafva diopt rar
h
oc vara sa graderad att nollstreck en visa tvärs ut. Från
nollstreck en gå gradering ar för och akter öfver intill 90o.
, ~ör en strålkasta res klargöring till belysning kommend eras:
.. ,<..,f ra(l,:~sfal'e n: o 1 (n: o .'2 r' tl'., Bab01·rls f'riimsfrt, st.IJ?'Vorrh aktra
hlru· lör bl'l!JSnin!JI-- Servisen tillser, att strålkasta ren
ett. )
~ommer till beiysning släge, att elen är afskärmad . .'Sampan
landes o"h regleras ~ör normal spänning och strömstyr ka, poSi~.tva ~~lets krater mställes i spegelns brännpun kt, spridaren
stalles. for koncentre rad t ljus och strålkasta ren riktas tvärs ut.
·
·
R1ktmngs anordning a rue m. m. öf verses, servtsen
s1·na
1ntaO"er
(u :o 2
poster och servis n:o l rapportera r: .. Strä1kvsta re n :o
filar.·'
dl'.)
aktnt
eff·., Babords friimsta, sf!Jrbords
Enär sökljuset är rörligt, måste vid dettas beordrand e an..

o

J

. •· "! , H.ä~·- ·nerlan anfiin!e ~ommandoord äro utarbetade med hiinsyn till
,t,. eleknt,kt rtktand.e af 't!'alka~taren il'/.·c anviinde~.
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gifvas det område och det maximiafstånd , HJCJm ln·ilket si.·kningen skall ske. Kommandoord : '·Stn"il/;llsfrtrt· u:o .'!. (o\: ,, 1
etc ..- Babo?·ds f'riimstrt äc.) 2000 meter (00 meter.) Frän ( baboHl cstyruord) triirs ut 00 grader för, akter om t\·i:irs l iii :mo
för (00 grader för akter) om tviirs. Län.r;wunt. (Hl/s{ igf). liiikljus!·· På denna order inställes strålkastarens käml i nie med
sådan lutning, som motsvarar afståndet, och det tillses. att
denna lutning bibehålles. strålkastaren sido!·iktas till t>iir:l
ut, skärmen öppnas och sökningen börjar med långsam (hastig)
rörelse, samt fortgår fram och åter inom den angifna Yinkelll.
Sökrörelsens hastighet angifves genom kommandoordt "t,
·· L äng.,mnP och .. lta,ti,r;l." Den förra rörelsen, noo på omkr i u g
3 minuter, användes vid atstånd från omkring 1,000 meter och
längre, den senare rörelsen, 90° på omkring l minut, atlYändes
på kortare afstånd än c:a 1,000 meter.
I fall sökningen,; område och maximiafstånd skall förändra~,
kommenderas: "00 meter, (:!0°. 10° etc. spridning). frä u (bubon!,
s(ljTbord), tt'iin ut till alJenä (från 00 grader till 00 grader.)
~Hastiqt. Sökljusf'') I>å denna order inställes kärnlinien på anbefaldt afstånd, ljuset sprides till anbefald grad och sökröreben
bö 1jar inom det nya området .. Om spridningen befinnes vara fvr
stor kommenderas: '·10° (00°) sp1·irlninrr eller ''koncentrerar/t.'·
Det faller af sig sjelft, att då strålkastaren är lågt Ul•ltäld, hvilket äfven är bäst för ett passivt ljus, så behijf\'el'
icke något atstånd angih-as, enär ett . sådant lins ju alltid :;kall
hållas horizontalt.
Om sökningen skall npphöra kommenderas: ··Sliill!f u t !·'
hvarYid ljuset afskärmas uuh strålkastaren riktas tvärs ut .
Skall sökningen åter börja gifv?.s nya order i öh·ereusshlmmelse med ofvan anförda kommandoord.
Skall en strålkastare gitva 1·i/dljux kommenderas: :•strul kastare n:r 1 (miirs- stnllkast11n·. xl!;ruo1'fls aUra dc.) Oo mefl-r.
') Jhttarr . ifall ~(i;;.nine-·,-:.:ektorn ;;kall uppg<'t till JHWi.' !lll" Yi<l ~li
spri dnin g af ljn~et: ··J.filil/ '"·· '!Il'' s;•ridnil1~1 - (i'llll JO" till ,\Il'' ou,.,. o•n
trär.<. l111sligl. SiiUjus!•'

0
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.;oo f; i r om lriir,·

(f J(}' 1t'.·ler um t rärs dc.)
Bi/;tljus-'·· På detta
kommandoord inst,;llo~ lutningen (om behöfligt), strålkastaren
siclurildas skynrisamt till anbefaldt gradtal och skärmen öppnas.
Observatijr~u följ er målet med blicken, en annan person
håll er det inriktadt med gradskitvans dioptrar. Observatören
låter meddt·la ~trålkastaren förändring i sidoriktning genom
angifv<n1de, antingen af det gradtal å gradskifvan, der målPt
biir. siiluncla kommandoord : ·'/21° för 0111 friirs: 00° (lkte1· 0111 triirs
·<'le.··. eller ocks:'t "ltu,r;er (venste,·) liln.r;swnt (hasti,r;t )"eller: "1·iil!-·
Om elevationsför~lndring är nödvändig~ kommenderas nytt a fstånd i enlighet med det, som uppskattas.
Kämliuiens lutning för olika atstånd så väl som nöd vändig
vridningshasti ghet skall vara servisen vid strålkastaren bekant.
Vid rikt l j ns skall vridningshasti gheten riitta sig efter målets
}Jå horiwnLeu projicierade fart. Vid furiindrinr; i ·riktlju~rts
sidorrirlnht[J bijr -''ålunda an,r;ifcas af,tunJ titt miilet samt dess
fru·t i knop. såvida man icke nöjer sig med att hafva endast
två olika !lastigheter h vilka modereras genom att kommendera:

--ta n.rJswwnare ( frn·tare Y:'

Efterföljande tabell angifver uidningsbastig heten för ett
Tiktlj u s vid olika afstånd titl och fart hus målet. Farten skall
vara projiciera• l på horizonten. SåleJe,; om målet gör 18 knop,
men des.-> kurs bildar 40° vinkel u1ot strålens medellinie, så
ber~lknas farten till 18. si u. 45° = l~,.; knop.
Yridnint!:::;ha~tighet:

Fart

;j()() 111.

l

! ,oou

1° och

m.

1

knop

1,.-)ou

noo
111.
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m.

~,.-,oo

m.
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t" l uo•
l"
!lO"
l" ~- !JO"
----------~------------------~--~--~--- 1

l

:!J

IJ ,-.,"

lml~~

J,.Y.:

21111;,""

;j m:?~~

:;,1"'

:2t)

() , ~i''

l m:..._',l: : 1,;~

! 2m::::"

·:) IJI;,~"'

:).1.;

}K

1.•1
1,11"

lm·•''

1.'1'

:! m·).l"

-:1-m:.!l"

.~.:-,"

lm:~fl"

~,l:-;

:J m!'"
·l
--.:
·> 1u.t.)
.J. mil'
..J. lll·-,; ...
limb'

5 w t.!"'

-1-m ·l ... ..;

-!,:.?"

Oml'"

;\:!

;)Jn·:::"

-l- ,!1"

ltll:.?l:-. 1

0.1

lfi
1-1-

] .~..

lm t<~

':!,.)..;

1:2
11 J

l,J'ol

:j mfi~

~,'-' ..

l , ~'

:.!

,"'\

:!,l'

:~ mH"

.J.,:! ..

~ , '-\"'

--lml:?..

[),fj"

U

111:;:;~

2.::..;

'f'i,fs/.·1'. i S;;,r. 7\fl;,

l

l ~m~-1~

1

l ~11!.'.'-i: l [),,;"'
l 111-•tl

nn1:.?:-'
j

, J~ ,,::t;'j

0.7-"

R. r
11.:!'

1

-~m::\t" l

:;,H l

~J 111~~~~

1w;)r;"

.J..~

fiml ... "
7 m::"
7 m h"

1

4,;

~m:?!"

l

~.:;

l Om:l'
l ::l nt:!l>'

Iltim

h"

7.u

l n..-.
1

1

1

nm!

l"'

11) m::u~
J~ m:.?~:-4;

.1.-) m:?~,N~
l~m

l :C

-

114 -

Vid rikt! j u set,; rm \·ändning förekommer i all m ä n het in gAn
spridning.
Bcmkninysljus ets höjdriktning skall Yara sådan, att vid lågt
nppstälda strålkastare kärnlinien är horizontal, och vid högt
uppstäida strålkastare har sådan lutning, ah den träffar vattenytan på omkring 2600 meters afstånd _(g:-änsen för ljn-"porteen). Detta i allmänhet.
Ifall verkningskrets en icke behöh·er vara så stor, t. ex.
om ljusfältet skall törläggas tvärs öfver ett smalt sund (af
exempelvis 100 1 m. bredd), höjdrikta<> strålkastaren så. att
kärnlinien trätfar vattenytan på detta afstånd. För att kunna.
inrik t~L k ärnlinien på ett visst afstånd användes en tabell, ur
hvilken fås de elevationer, som svara mot vissa afstånd, exempelvi::; öOO. 1000, 1500, :2000, 2600 etu., hvi lka ~il'O uträknade
tör strålkastarens höj d öfver \attuet.
At ''strålkastares atw~indning såsom bevakningsljus '' här
nfvan framgår. att bevaknings lju;;et bör i allmänhet vara fast.
Det kan dock, som äh·en är omtalaclt, vara rörligt inom en
mindre sektor, högst ;)0°. Skall fa- t bevakningsljus användas,
~i ro kommandoorde n: .. /-.'tnllktLstru·e X:r (){J (s!y?'lwrrl.· aktmdc.).
oo 111 ete·r, 0 0 gnuler rlfder (för) mn tuiirs. Ber·r kninr;sljns· ·!
eller, om ljuset skall vara spridt: .. 8trr/lkustare ~Y.T 00 . 00
meter. l )(jo spridning, ()() .r;rrrrler r~Ur.:r 1 flit') om trii1 s. 11erak-

uin_r;s(j a.+
Efter som bevah::ningsljnset skall hållas i en bestämd riktning, måste sidoriktningen allt eniellanåt iindras på grn ud af
f>lrtygets svajni ug. För sådan ändring at ~idoriktningen l.;:ommenderas nytt gradtal till strålkastaren, t. ex . .. f){ ) .r;mdr•r 11/.-ter
i fiir) om tciin .. . För det rörliga bentimingsljus et kunna fijliande kommandoord användas: .. ,o....·t]'f(/kl/gfrt/'13 ;.,.T 00 (.'·f.tf rl 11!1'rls
;tktra ett.). ()() meter. Pn11.1 1.) 0 fur otn triirs till /(J' 1 uUer orn
trii rs ( 0 0 ,r;nrdPr till 1)1) .r;rarlet), Lrin_rtsamt. Be~.:rtkninq,·Uus· l
Rörelsen bör vara sådan, ::;om ofvan nnder rubrik: ,,strålkastares anYändning såsom beYakningsljus ·1 ~ir angifvet.
Det är u p pen bart, att. samma ~trål kastare kan an vilnrlas i.
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egenskap af alla t re slagen ljus. Ett '>ökljus t. ex. kan sålunda öh·ergå iii riktljus, i fall något mål skulle observeras i
!ju~fältet. Kommandoord en härför b:ifva: .. f"ri/.1 Hiktljus".'
På dessa kommandoord stanuar sökrörelsen, och ljuset öfvergår
till riktljus. Ett akti,~t ljus !år i allmänhet icke släppa sitt
mål eller öfvergå till j)assin förr, än det deraf belysta målet
blifYit oskad liggjorclt eller af ett annat akti\·t ljus öfvertaget.
Vid förändring af hi'1jdriktningen bör ihågkommas, att denna
är ytterst obetydlig, ty i sjelfva verket äro gränserna der
birnlinie!i skall träffa •attenytan från umkring lOU till omkring 3,UOO m P ter. .:\I ed den relativ t låga uppställning.
S •l111 strålkastare 111/i.~tr> ega, hlifver ele\·ationen således mycket
obetydlig, iindock att elen spelår en mycket stor r<d i och för
belysningen. Wör alla stnl.lkastare gäller såsom allmän regel
att, så,·ida icke aEtånd eller spridi1ing kommenderas. inställes
ljnset koncentreraclt <J<'h kärnlinien mecl sådan lutning, att
rlen triiffar vattenytan \·irl gränsen fiir ljmp)rtee n. (o mkr.
~.) 1)1)

m .).

.:\Ian måste stäcl;;e Yara nppmiirbam på, att de, som sko:a
d1:aga nytta at ljuset, inneh;dYa så god observationspl ats som

mi!jligt. Des:mtom skall ljuset manövreras så, att så god
•Jbservation mi! j liggöre;;, sum föthållanrlena medgifva.. Med
hän sy n härtill lJ estämmes, ll\·ilken eller h vilka strålkastare som
skl)]a an\ändas för det ena eller andra ljuset, huru fartyget
skall b~ira för att få ti llr~iek lig t sidoabtåncl från strålkastaren m. m.
Vi hafva bir oh'an behandlat l,iusets anv~indning från fartyg till ankars orh från bPfästacle po.-;itioner.
F'nl.n fartyg und er gång torde strålkastare enelast undantags\·is böra atwiinda:; - <L min~tone hvad beträffar Y~tr egen
:tln:ra. U/il de bruka~, så knnna de regler, som i denna afbaurlling blirvit fram-;tiilrla, tillämpas. För ett fartyg under
gång t<n·cle ljus et ofta vara nyttigt till att upplysa farvattnet.
l detta fall får ljuset karaktären af sökljn<; och bör såsom
rle ta behandlas.
Prågan om när ;.;trålkastare böra användas beror såväl på

17()-

krigsläget som på viiderleken. Kan man se btittre utan dem,
iir det så mycket fördelaktigare. Atmosfärens beskaffenhet
kan äfven förminska verkningskretsen i så hög grad, att deras
användning icke lönar sig.
Genom denna afhandling hah·a vi försökt närmare utreda grunderna för strålkastares använd11ing. Yi hoppas att utredningen kan medverka till att befästa den öfvertygelsen, att
utan planmessig användning or:h anordning af ljusen samt
lämplig och noggrann teknisk skötsel, kan aldrig pår~lknas någon verksam hjelp af elektriska strålkastare .
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Om vattenrörpannor för örlogsbruk, jemte några
derur härledda maritima spörsmål.
(F i j!' Pd!'a~ in fiir R.iiiot'ticcr~~iill~kapd i Rto<·kholm

ar kapt<'llPll,

fri h. \'. 8pane.

För icke s;'\. många år sedan - Jet var pl\ segelfar tygens
tid - fordrad es af hvarje sjöoffic er detaljer ad känned om om
alla för fartyge ns framdri fvande erforde rliga delar. En sådan
hrdran kan natmlig tvis ej uppställ as unmera , ty fartyge ns
maskin er och pannor vexla ju, åtminst one i sina detaljer , snart
sagdt i Oäildlighet, så att ett noggra nt studium häraf skulle
för mycket inkräkt a på sjöoffic erens många andra och vigtigare guromå l.
Deremo t bör enligt mitt förmen ande ingen sjöofficer vara
okunnig om betinge lserna för det arbete, som ntöfva-; i pannor och maskine r, när dessa äro i verbam het. ty lall kan
genom kännc~dom hii.rom deb bättre bedöm'!., hvad efft~kt som
vid ett gifvet tillfälle bör kunna uttaga'> nr pannor och m::t'3kiner s<tmt den risk, ~om möjlige n kan vara förenad med utvecklan det at deras maximi kraft, och dels bilda sig ett säkrare omdöm e rörande olika typers större eller mindre militära
fördelar , och dymede lst i ,;in mån sijka att medver ka till, R.tt
dessa blifva tillgodosedela inom v;'\.r marin.
De källor, som stå flertalet af Sjöoffic erssälls kapets medlemmar till buds tör studium i detta ämne, utgöras af artiklar
eller notiser, införda i ,;_j ömilitär a tidskrif ter.
stundom äro artiklar na ~j signera de af fackmän , hvada!l
uppgitt erna måste mottaga s med fi)r.;igtighet; man tvekar ofta
att gifva sig in på ett ämne, der man riskerar att möta~ af
en mängel fruktan svärda detaljbe skrifnin gar, framstä llda pli. ut-
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ländskt tungomål: och i alla händeber är det sdrt att evla<o-t.
eft.er tidskriftsnotiser skaffa sig en öfverskådlig bild at ~i rntcet..
På grund häraf, uch då jag genom min nuvarandE' litrarpverksamhet vid Kongl. Sjökrigsskolan kommit i tillfälle att något
närmare studera hithörande frågor, h ar j ag vågat framträda in för Sjöofficerssällskapets här samlade medlemmar för att lemLa
en enkel redogörelse öfver den säkerligen vigtigaste nya fureteelsen inom denna hemlighetstulla del af ett fartyg - ma,;kinoch pannrnmmen -, dit en officer sällan kau nedstiga utan
medvetandet om, att här Yidtager ett område, der han icke
känner sig så hemmastadd, som önskligt \'ore.
D enna Yigtigaste företeelse anser j ag vara iuföran det af
vattenrörpannor i shlllet för cJe äldre panntyperna. Ah·en
maskinerna hafva uurler de senaste åren betydligt förbättrats
och ändrats; så är t. ex. införandet af trippelexpansionsmaskiner numera ett fullbordadt faktum; de för en del år sedan oha
vid n:rbyggnader använda liggande maskinerna hafva i allmän.het fått vika för stående. Ingen af dessa eller andra maskinTörbättringar kan douk sägas beteckna någon egentlig re,-olution inom området, hYilket uttryck deremot med mera fog
torde kunna tillämpas på vattenrörpannorna.
Liksom så många andra reyolutioner har äfven denna utgått från Frankrike och har derifrån spridt sig till flertalet
andra maritima länder. Helt och hållet oblodig har den icke
varit, emedan man fått experimentera :-;ig fram bland en m:n,gfald framställda typer, och sofringen af hvetet från agmtrua
har kvstat åtskilliga menniskolif och myd;:et penmng ar.

Förste lorden af amiralitetet säges JJ_Ylige1 haha Lillt det
yttrandet, att: ''nästa sjukrig kommer att vinnas af de11. som har
de bästa pannorna.'' Dessa ord innebära tydligen en stor ö±verdrift; men ingen to r d P. >'il j a förneka, att icke underlägsen h e~. i
framdrifningsmedel är en betänklig sak, vare sig denna under-
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lägsenhet .y ttrar s1g såsom otillräcklig maximifart eller i omöjiigheten att annat än efter lång förberedeL-e uppnå :naximi!arten.
De alltmera steg:-ade fordringarna på t art, åtfölj da af eu
1örldarlig obenägenhet att !nedgifya m.ycket större tyngd eller
volym åt pannorna, framtvingade fordran på högre tryck (torceraclt clrag l och alltså större effekt, hvilket åter i sin orrlning,
när s. l~ ..sjöångpannor och 1okomoti vpannor - eller, sam j ag
J det följande m ed ett gemensamt namn tör kortbetens skull
kommer att kalla dem, J!lrltpannor - snart nog uppnått elen
gräns, som ei kunde med dem öfverskridas utan ständio-a tubb
läckor, ja, t. o. m. fara för explosion, kraftigt medverl;:ade
till uppträdandet af den mängd n,,· a panntyper, som gemen·samt kallas ntttenröJ]JWWo?· på grund af att de, i motsats till
de äldre ångpannorna, hafva sitt vatten- och ån bo-rnm inuti
tuberna, under det att förbränningsproclukterna passera ntanIC>r elen~
Vattenrörpannor inne b ålla bet.rdli bot mindre vatten , men
hafva större elclyta. än plåtpannor; härigenom sättas de i stånd
att hastigare och utan svårighet uppnit högre tryck än dess a
senare. Derj em te äro vattenrörpannorna i högre grad än plåtpannor egnacle att motstå tryck detta verkar nemlio-en i dem
"
'
b
jnifrån tuber, hvilkas motståndskraft hitt kan beräknas och
h vii kas goclst jocklek utan olägenhet kan göras erforderligt
stor, hvarjemte tryck inifrån ej kan orsaka formförändring på
tuber med cirkelrund genomskärningsarea. I plåtpannor der·
emot verkar tJ·.1·cket å stora delvis plana ytor och söker att
trycka in eldstaelen samt att ski lja gaflarna från den cylindriska stommen; trycken verka ojemnt och äro svåra att e;akt beräkna; plåttj ocklebm kan af flere skäl ej ökas särdeles mycket.
:'lied metallurgiens nm·aran de ståndpunkt finnes ingen svårighet att konstruera vattenrörpannor fiir ~l kg tryck (BlechyndenJ, hvaremot plåtpannors tryck ej får i.ifwrstiga 14 kg.
{lokomoti ,·pan nor '·
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VaLtenrörpanuor kunna dessutom i olikhet mo t plåtl'auuot+
k onstruet as så, att de våldsamma spänniugar i gocl·<~~t. som
k unna uppkomma genom ojemn uppvärmning, spiinningar. Letydligt kraftigare än de af åugtryc:ket åstadkomna, bliiva utan
förstörande inverkan på pannan, emedan dess delar hah·a hi
utvidgningsförmåga. :?å grnurl häraf äro vattenri1rpannor i
vida mindre grad än plåtpannor utsatta för tubläckur nnder
eller efter 'forcering.
Härtill bör läggas, att verkan af en eventuel explosion <~t
en Yattenrörpanna i allmänhet torde blifva mindre bet)·dlig,
emedan pannan innehåller hlott en liten qvantitet vatt en . fördelad
i en mängd rör. 8om bekant oeror våld5amheten af en pannexplosion hnfvndsakligeu af pannans vattenmängd.
J ag skall n n öfvergå till en ko:·t redogörelse öfver el e hu±vuclprinciper, som vid konstruktionen af vattenrörpannor måste
göra sig gällande, samt sedermera lemna en öfversigt ;·>fvert
huru man inom de allmännaste typerna af de till örlogsbruk
använda vattenrörpannorua sökt att tillämpa dessa principer.
Det första oc:h vigtigas te, h vartill hänsyn måste tagas, är,
att Yattnets cirkulation i tub erna blir så fullständig och oförhillfirad som möjligt; detta af flera skäl:
l:o J pannans upp>ärmning blir härigenom hastigare oc:h
mera likformig, och spänningar i godset, härrörande från olika
uppvärmning, und vikas;
:2:o) tiere af palmtyperna innehåJla sn litet vatten , art
öfverhettning af tuberna eller t. o. m. torrkokning vore a+t
befara, derest ej ntttnet genom htiftig k okniug tvang:> att L·irkulera igenom tubei:na och afkyla dem;
3:o) god c:irlmlation är enda sättet att hrhindra pannsten och fettämnen att afsätta sig, särskildt i krokiga tnuer.
Af fig. l och 2 synes, huru cirkulation at \·attnet under
olika förhållanden kan åstadkommas.
I fig. l upp>~irmes i den ena rörgrenen Yattnet, som denid
utvidgas och blif>er lättare samt allt så stiger uppåt; nytt vatten
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nnuer till från den ic:ke uppvärmda rorgrenen och c:irknlatiou
uppk,•mmer såsom pilarna utvisa.
I tig. 2 anbriugas värmekällan under det lutande röret;
deri befintligt vatten stiger uppåt och följ er ö tre rörkanten
till det vertikal::t röret: cirkulation uppkommer såsom i förra
fallet.
Vidare mås te stor vigt läggas nppå en sådan fastsättning
af tuberna, att dessa vid upp\·iirmning kunna iritt Ut\·idga sig,
emedan annars kunna uppstå läckor, som förhindra gång med
hijga tryl·k , en olägenhet, hvilkeu, som bekant, vidlåder t. ex.
dr ,.;w·uska torpe,Jhi\tarnes lokomoti\·parmor.
De~sntom måste. natnrligtvJ;; vid pannans kunstmktion hän".nt tngas till andra. iLir alla, pamwr gemPn>amma fordringar,
såsom möjligheten af inll,.;tänclig Wrbriinning, hvilket varit en
af de största svårigheterna att 1itV<~l' >ill tht, lätthet att öfverse,
rengöra och reparera m . m.
En vattenrörpanna består i allmänhet af f;·,Jjande hnfvuddelar:
Pil ångsamlare,
en eller fl era vattensamlare samt
en mängd rör, förenande ång- och vattensamlare, deraf
vanligen några s. k. nedtagsrör för vattnet äro placerade utanf,'J r eldstaden.
Vattensamlare och rör äro helt eller deLri,; fyllda med
va•ten.

Indrlnin,r;.
Vattenri·,qmunor kunna indelas efter vattnets cirkulationshastighet, hYilken till stor del beror af tubernas lutning, uti:
A.
B.

pauuor med begränsad cirkulation (Bellevillepannan),
pannor med fri cirkulation (Lagrafel d 'Allest- och
~iclanssepannorna)

-
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C.

pannor med forcerad cirkulatic•n (Yarrc.w-, 'l'homycroft· och Normandpannorna).
Grupperna A och B tillbörande pannor hatva u ngefär samma tublutuing; A-gruppens egenskap att endast hah·a begränsad cirkulation härrör från dess ringa vattenmängd, som gör,
att någon cirkulati on i detta ords fulla bemärkelse ej kan uppkomma, emedan sturre delen af det i de öfre tuberna upp·
drifna vattnet öfvergår till ~mga, och endast en obetydlig del
tillsammans med matarevattnet genom nedtagsrören återföres
till vattensamlaren.
Såsom namnen angifva iiro de flesta i i:irlog;;bruk varande
vattenrörpannor af fransk konstl·uktion. och det är också inom
fr.a nska marinen, som man eger den stör;;ta erfarenhPtell om
vattenr örpannor.

A.
Bellevillepannan.

:B'ig. 3

1

. 4.)

Bcskri(ni11g iifn·r prnmrms rlr>lur oth sirtt all n rl.:u.
a
b
c
d
e

-

Augsamlare,
nedtagsr0r fur vattnet,
slamsamlare,
vattensamlare,
ett element bestående af ett a11tal fram- och ~tter
gående tuber, som Inta omkring i~ 0 mot horisontplanet; elementets öh·e1·sta rör stCtr i förbinr1els P mE' l
ängsamlaren ((, dess nedersta genom vatten~ amlu.reti
r7 i förbindelse med nedtagsröret
f - skarfbox, medgifva:tde ut-<.·idgning af tuberu a.
g - automatisk matareinriittning, bestående af en flottö:·,
som genom länkstänger är fiirenad me J en reg1eringskran,
h - ångri'•r till maskinen,
-- aftappningskran f :·~ : vatten,
j - eld,tad

u,

k -

IS:; -

~korsten,

v- v 1 ~ Yattenhöjden

pannan.
U ngetirligt antal tuber ii r 180 st.
Pilarna å fig. 4 utvisa vattnets t~irknlation.
Yicl kokning stiger det ångblandade vattnet uppåt liings
tuberna e, vid hvar:je skarfbox bytande riktning; un der uppåtgåendet öfvergår alltmera vatten i ånga, så att vid utstrummandet i tmgsamlaren föga vattt>n ilterstår. Den mycket fuktiga ångau befrias från medföljande vatten1mrtiklar genom
centrifugering ornkriri!.! deu böjda plåten l, hvarefter ångan
går in i ångröret h oc.:h vattnet tillsammans med det vid m
ink ommande matarevattnet nedgår genom riiret l1 och slamsamlaren c till vattensamlaren r7 tör att derifrån uppstiga i c'e
olika elementen.
:JlatFtrevattn et i nsprn tas i ångsamlaren. i fin fördelad t tillstånd och upjw~irmes genast till 1?10°, h varvid pannstensbildande ämnen utfällas och på grund af sin tyngd nedfalla till
botten af slamsam1aren, hvarifrån de utblåsas genom kranen i.
'rnberna kunna ut\·iclga sig i bådå ändarna i skarfboxarna:
deras ringa lutning och den omständigheten, att vattenströmmen mångfaldiga gåuger skall b:vta om riktning, giir emellertid pannan föga lämpad för hAret forcering .
Utaf de här beskrifna pannorna är Bellevillepannan delJ.
som blih·it konstruerad tör hiigsta arbetstryck ( l \:l kg)
Ett element kan uttagas och nYtt insättas på två timmar.
Ehuru flertalet YattPlll'tirpannor först uneler de sista åreu
blihit konstruerade och vmmit sin stora spridning, kan man dock
ej siiga om dem alla, att de äro m·modiga uppfinningar, som
kor,lmit, sett och segrat. Bellevillepannan e1ler, rättare sagdt,
det: embr;\·o, som seJermera utvecklat sig till Bellevillepannan,
såg rlage1JS ljus 186L) och är således af äldre ursprung än de
vanliga eyl indriska sjöångpannorna. Den gjorde vid sitt första up] •Lrädande föga J_ycka, som naturligt var, ty dess konstrnktion var långt ifrån fulhlnclad, lwarjemte vattenrörpamtor

vid den tidpunkten -;aknade ··raison rh·tre .. ; f;·,rst 22 år :-;enare
lyckades det efter många mis~räkningar <len ihiirdig kun,; trnktören att framställa en antaglig ,;jöångpanna.
Ar lSS!J antogs detma modell ~l1Voltigeur 11 ) af franska marinen,
inom hvilken den numera tillkämpat sig främsta platseu hland
de stora rörpannetyperna 171 Charlemagne71 -ldasseu erhåller bland
andra fart_\·g dylika). declan lF:\l-1: användas Hellevillepannor
inom ångfartygsbolaget ::\Iessageri es Mariti111es, hvars båtar, som
bekflnt, trafikera atlägsna farvatten.
Ifrån börjau liclan•le af Yissa ofullkomligheter har clPnna
-pa:mtyp alltmera förbättrats och arbetar nn enligt samstämmiga utsagor ptt ett myuket tillfredsställande s~itt.
.\Jan har förebrått denna panna, att den erfordrar flere
reglering:;apparater, smn ~iro dyrbara ne:l1 inYeeklacle samt lätt
kunna komma i olag. och att pannan skulle vara svftrskött
oeh .,.rJorclrR säreleJes gud elrlrnmspersonal.
Det kan ej heller best1 idas, att den bar en delnödvändiga
biapparater: så måste dPu t. ex. på grund af sin ringa ntttenmängcl i likhet merl tlerta1et vattenrörpannor lörses med antamarisk matuiug·: apparaten h~irtur iir emellf'rt.irl enkel och säges
vara ]mlitlig. \h···nl<"des på grnud af den rmg<t vattenmiingdeL, il\·Ilkeu g···r patuHtn ytLerst ki1nslig fiir ojemn eldning en e'gensL:ar•, -;ont den för öfrigt om än i mindre grad delar
m··rl •le andra Y< ttenrrjrpaunorna - erfordras en s. k. reduktiou:-;yputd fiir att ej ull maskinen öfvedura. ojemnheterna i
pauntryd~et.
Denna ventil reducerar maximitrycket vid p.~s,;
3 kg., så att acltnissinustrycket i högtry •.;k,;cylinrlern, l t\ i l k et
nnclerstiger pannans hlgsta tryck, st~Lclse blir konstant. Emedan
Belle,·illepannan arbetar m ed ovanliot
!Jijcrt
( 1 Uol{'n j'ul"
b
o trvck
.
18,~, kg. ), blir trycket i högtr.\·c kscYlindern betydligt i trots af
rednktions,entilen. };\jr att blanda förbränningsprodukterna
och åstad komma bättre furbränning inpressas genom en särskild apparat komprimerad luft i eldstaden, h\'arigenom pannan !år god ekonomisk erlekt.
P:tståPndet, att Doll8>ill•·pannan erf0rdrar särdeles god

) ~.-,-

cldrumspersoual, jä1'vas i \·io-:s mån deraf, att de åugare, som tillhöra .\Ies;;ageries ::\Iaritime:-:, med fvrdel an >iinda som eldare araber, h vilka väl ei i yrkesskicklighet kunna m[ita sig med europeer.
Engelska amirali te te t lät f(jr ett par år sedan mariningeniörer medtälja sagda ångfartygsbolags båtar för att slndera
Bellevillepannan. H.esultatet af deras rapporter blef, att torpedkryssaren ",'-,'JIItrps/woter·' om 73.') tons depl. försågs med
dylika pannor, som derpå underkasta des genomgående prot,
om h vilka Förste lorden af amiralitetet säger: 8hrlrp.,-J,,,f, :·
har med mycket goclt resultat fullb ordat en bcrrundlicr
o rad af
ångningsiörsök, som gjorts för att genomgående pruh·a Bellevillepaunorna.
Omedelbart derefter försåg-os de båda nnder l.J,·O'O"r,ad
~
·''=''='
varande 14,000 tons kryssarn e ·· Pou•e1ful'· och .. T errible-· med
sådana pannor (Jtl hYardera). Den förre har nyligen ablutat
sina profturer, hvilkas resultat, i hvad ri·•rer pannorna, beteL·knas såsom lysande.
Flertalet ur:der byggnad varande sturre enO"elska
fart\'0"
b
,
erhålla numera Bellevillepannor, delvis af något ändrad konstruktioo. (" Cwwpus"), i det att ofvanpå pannan anbragts en
förvärmare, en anordning, som fön·äntas öka pannans red an
förut goda ekonomiska effekt med 20 ° u.
Den kritik, som från vi::;sa håll inom parlamentet mötte
iniurandet af de (mnsk((, Bellevillepannorna, har numera J()rstummats, sedan den stora engelska firman l\Iaudsla\· sons &
Field köpt rättigh eten att i J;;nglancl tillnrka dess~ pannor.
]3lancl öfriga hinder, som i stl>rre skala eller på fl'• r,; ck
a_ntagit denna panntyp, må nämnas Hyssland, Tyskland,
Osterrike och .J apan.
O)

R
Lagrafel d'AII estpannan (:B'!g. u o. G,
Beskrifnin.r; af ]Wmwn,· r/P l u r och sii/f att n.-rl.:a .
a -- Ä.ngsamlare,
h - vattensamlare (:2 st.).
e - tuber.

--
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e -

mur, törenand e tu berua i underst?. och 0i >ers ta raderna,
]_Jlåt, afseeld att leda furl!r~l.nnin gsprodukterna,
i
eldstad,
g -- fo.rbränn ing,rum,
h - skorsten.
Ungefär ligt antal tuber är l(i() st.
Pilarna å fig. 5 utmärka furbränn ingsprod uk ternas, å 11g. G
"attnets gåug.
Vid kokning ±öl j er vattnet i tnbPma pilarnas riktning, stiger Yid den fr~imre \'attensa mlaren uppåt samt ersättes af
annat vatten, som nedrin ner i den bakre Yat tensamla ren och
derifråu upps tiger i tuberua. CiYkulation uppkom mer s~tlunda
i likhet med hvad pi!::trna utvisa.
Förbrän ningspro clnkterna ledas på grund af muren rl och
plåten e i pilames riktning.
1'nberna i denna panna iiro iästa till tvenne t ubplåtar (så~0m å plåtp annor) och kunna derfiir e j utvidga sig oberoend e
af hvaranJ ra; pannan är på grund häraf ej lämplig fi)r hård
rorcermg .

-

l<~nligt en an nan uppgift skulle anlednin gen till olyckorn
vara elen, atL de öfre tuberna, som blott innehttll a 1ny cket ångblandadt Yatten, öfverhet tats genom en ti llfi:illig sänkning af
vattt•nst :1 u det i pannan: äfv·en i detta fall torde fel et kunna
afLjelpa'>, nPml igen genom att nedåt förlänga den 'id yttersidan at de iifre tubrader na befintlig a plåten.
Lagrafel d'Allest1 ,annan infördes 1891 å ångfarty gsbolage t
Ji'raissin ets ·båtar; inom sam ma bolag hade sedan 1:-:>71 användt s
en liknande \attenrö rpanna af Lagrafel s konstruk tion. h:iom
franska tlottan har Lagrafel d' Allestpa nnan nmnit be~ydlig
~;pridning, fr ån torpedkr yssare ("d 'lb errillc-ty pen 71 ) upp till
pan>:arfartygen af typen .. C/l(u'/cs- .lfrtricl .. ; dess stillini ng- synes
dock vara något hotad etter den förut omntlmn da olyckan å
:•J, t 11 !'fyui7Jerl'f}" . I engelska och ty,.:ka marinern a ~l r den ant il!?;en på försök.

Niclaussepannan
fl,•,·knfnin:; ii(cr

Denn[t panna är tvifvels utan den ttll konstruk tionen enkla·
,;te at de stora vattenrö rpannorn a, hvm:jem te den åstadkom nwr
mycket god förb ränning. 8~tsom exempel på des;; effekt må anfi',_
ras, att å f ransk a torpedav isofartyg et "lll Bmnbe·· utbyttes lokomotivpa nnorna mot Lagrafel d 'Allestpa nnor rt(' sanw1a riyf. och
erhölls dervid en ökning i maskin,;t,yrkan af 50°/o och en minskning i kolåtgån gen af 17° o.
J.1agrafel d'Allestp aunan innehålle r gans ka st{)r ,·attenmängrl och är derför icke såsom de andra ofal'lig vid tnbexplosioner , hvilket tlr desto bettluldi gare, som sådana, på grund
af bristand e möjlighe t för tuberna att, ob eroctYle at hvarand ra,
nt\-idga sig, stundom intr~ilrat å denna panntyp , sena::;t å franska
l'ansarfa rtyget Ja ur!.r;uibcJTff, orsakand e tlere per,;oner s dC•cl. Det
li.irer dock numera lyc ka ts J1rman att fäs ta tuberna p(t ett ,;iitt,
s•.1m mi·,,(J iggör utYidgni ng, hYadan pannan sknll~ tå anse-: säker.

lh'i -

1·

Jii{IUUlll8

(Fig. T-10.)

delar och sidf att rcrlm.

a - Angsaml are,
b - vatten,.;a mlare, be,;tåend e af rijr, :<om genom en vertikal \'ilgg, r·, par,dlPl med ångsaml arens medellin ie, ~iro delade
·i en inre •Je;h en yttre atdelning ,
d ne;h rl 1 - tttlwr, som iirll dubbla s. k. Fiehbka . tuber).
den mre tnuen rl 1 nuga centrera d i den yttre d. 'l'nberna
1
11
stå i turening med vattensa mlarens yttre afclelning, och
·nberua. r~ med de,.;-; i nr~ afde~uing !;;e tig. 1~, som är en
pr.nc·1pnt mng öh·er urkulatw nen 1 dennct panml)"' !Jenua fi.il'ening mellan tuberna och vatteusam Lu·ens riJr, den s. k. lampau,
~ ;· ;;ynnerli gen smurih uttänkt så\'<il med af~eende å enkelhet
' :h li\.tthet att utbyta tuberna som tiltning, och s1tta tubema
~<·t stadigt, att de å sm~irre panuor ej behufYa annat stiid
t\.n
de t, ,;om eriJjudes Yid denna fa,.;t::;iittningspnnkt: i stiirre pannor
,.;tödja tnbt>n,as, •l , inre ändar l,jst i ltiU, nttagna i en tnbph'tt.

j_Jz
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Såväl tuberna rl som d~ haha på detta :>iitt ~JJ~a mre
ändar full fri h et att Etvidga i'ng.
e - Eldstad,
f - skorsten.
Ungefärligt antal tuber ~ir :Zl!j.
Fig. D visa:· ett stycke af 2 vattensamlarerör, seclda framifrån.
ViLl eldning uppv~innes vattnet i tuberna d, ·stiger LiHgs
tuberna samt går upp genom den inre afclelningen at vattensamlaren l1 , går i ångsamlaren ned på andra sidan skiljeviiggen t, rinner utför vattensamlarens yttre del och in i tuberna
rl 1 för att forts~itta hetsgången uppåt i tuberria ({ o. s. v .. såsom pilarna utvisa. ~iclaussepannan himpar si g utmärkt f r
forcering.
En tub (dubbel) kan uttagas och ersättes med en aunau
på en tid af dt par minuter.
Denna iir den nyaste af de tre hittills omnämnda tn,erna
och har nyligen lenmat sitt förs öksstadium. Den väckte vid
sitt första uppträdande mycken och berättigad uppmärksamh et
inför sådana kompetenta fackmän, som de då i Parjs samlade
nnaval architects 71 , räknande bland sig Englands och Frankrikes förnämsta ingeniörer.
Den korta tiden, 2 år, som förtiutit, sedan des::;a pau 11nr
eJ· ett säkert omdöme, röraJtmedO'ifver
å örloe:sfartvO'
infördes
b
. bl
•
antagligt är, att de i detta
men
m.,
m.
de deras varaktighet
afseende skola visa sig j emngoda med de biista andra panww.
Det första med ~iclaussepannor fij rsedda fartyg var frau~
ska krY ' Saren .. Prirmt .. , å h vilken da med glans bestått profvet, sedan de första svårigheterna att erhålla god förbr ~inn iug
öfvervunnits.
Försök anställdes samtidigt med Bellevillepannor och L agrafel d'Allestpannor å tvenn e med '· Priant" fullkomligt lika krv::>sare ··Bugeaurf·· och "Clirtssdu!I JI L uubrit-· för att söka utröna,
hvilkendera af dessa tre panntyper, som Yar att föredraga .

-
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.Fiir~öken kunna emell ertid ~j anses hafva lemnat något be;~tä md t svar ptt deu uppställda frågan; detta beroende derpå, att

pannorna ej forcerades att afgifva sin yttersta effekt, utan endast den j emförelsevis måttliga kontraherade effekten. Alla
tre typPrna visade emellertid godt ekonomiskt resultat; Lagrafel d""\llestpaiman var i detta afseende de båda andra något
öfverliigsen .
Franska marinen har på grund af den hittills vunna särdeles gynnsamma erfarenheten om N'iclaussepannorna antagit
sådana tör det nya pansarfartyget .. Henri IV" m. fi. fartyg.
Engelska, italienska, tyska och spanska marinerna hafva likaledes på försök infört denna panna. Tyska flottan har dessutom antagit en i hufvudsak likadan panna, men af tysk konstruk tio n (Diirr).
Det antagand et synes ej oberättigad t, att Niclanssepanuan
är den typ af de s. k. stora vattenrörpaunor, som har den största framtidE-n för sig; det enda, som man för närvarande lärer
kunna förebrå den, lir, att deu är för ung. "Denna panna'\
säger en fackman, ,har siikerligen ej ånnu sagt sitt sista ord;
r edan är emellertid dess åfverlägsenhet obestridd rörande lätthet att rengöra , sota och reparera, hvarjemte den tyckes tåla
så goclt ::;om obegräns1:1d forcering .''

c.

~

Pannor med forcerad cirkulation .
_\tveu dessa pannor hafva gamla anor; den första existera~e Yeterlig~n 18:27, meu mottogs med förakt. Det var ca pi-·
tame de fn·gate rlu 'l'cmple förLehållet att införa den första
dvlika panntyp i urlogsmarinerna, och skedde detta år 1878.
.Fn\n du 'l'emple-pannan, hvilken för öfrigt undergått åtskilliga ±u_rbättringar och hvilken i ganska stor utsträckning
an\äu dt,; 1 flera mariuer, friimst den franska, hafva utgått
'l' h om ycroft- och N ormand panrwrua.
);3

-!:JO-

-

d BPshif'nin!J ii(t:cr pannornas drlar och siitt att r:crkrt.

e )

el} -

Thornycroftpannan (fig. 11), typ ,Daring 11 •
a 1:: -

c d )

d1 J -

Ångsamlare,
l större vattensamlare,
:2 mindre d:o,
tuber, genom hYilka vattnet stiger uppiit:

e -

nedtagsrör för •attnet,
f
föreningsrör mellan vattensamlarne,
g
eldstad.
Ungefärligt antal tuber är 1000 st.
Pilarne utvisa vattnets cirkulation.
'l' u be rna 1. vid fästena saknande utvidgningsförmåg a l äro
böjda för att vid uppYärmning kunna genom ytterligare böjnmg utvidga sig. De, som äro längst ifrån elden och alltså
blifva minst uppvärmda samt hafva minst lyftkraft, äro kortast,
på det att vattnet må i lika grad cirkulera i dem alla. Tuberna d 1 sitta tätt intill hvaraudra. bildande s. k. vattenvägg.
Afven de 2 yttersta och de 2 innersta af tuberna d bilda
del vis ~'at ten vägg, h varigenom det är möjligt att efter önskan
leda förbränningsproduk ternas Yäg för att få bästa värmeeffekt. ({enom anorduandet af dylika vattenYäggar ökas emellertid i hög grad s>årigheterna att öfverse och reparera pannan,
Alla tuberna utmynna i ängsamlaren ofvan vattenytan.
Cirkulationen i denna panna är mycket häftig; orsaken
till dess uppkomst torde ej tarh-a närmare törklaring.
0 -enom diverse plåtar i ång,;amlaren afskiljes ångan från
medfölj ande vatten.
Normandpannan

a b
c -

(Fig. 12 o. 13.)

Ångsamlare,
2 vattensamlare,
tuber, genom hvilka vattnet stiger uppåt,

l!ll-

nedtagsrör för vattnet, belägna utanför pannan,
murar, med hål :ör luf~inpressning:

eldstad,
skorsten,
g
h
kanal för lufttillförsel.
Pngefärligt antal tuber är 1:2SO st.
Pilarna å figur 13, utom de 2 i luftkanalen h befintliga,
ut,isa förbränningsproduk ternas gång.
Tuberna, ]l\-ilka vid fästena sakna utvidgningsfönnåga , ärv
olika böjda tör att underlätta deras utvidgning.
:'lir ~ormand använder i likhet med Thornyeraft s. k.
vattem-ägg tör att draga bästa nytta af och leda förbränningsprodukterna. Från j till den närmast skorsteneu varande
mnren 1· 1 finnes intet utlopp för elden, hvaremot sådant blifvit
lemnadt nedtill mellan tuberna i främre delen af eldstaden (se
sektionsritningen, som är tagen, >enstra h.alfvan mellan e och
j oc:1 högra haltvan m el! au j och 6 1 J.
Eldstaden begränsas af r;nurarna e, et, af tuberna samt uppt il l ai ett muraclt tak 7.:, som lwilar på tubernas öfre inåtböjda
grenar samt tätar till dessa och till c, e 1 •
Genom dessa anordningar tYingas förbränningsproduk terna
att följ a den Y äg. som utvisas af pilarna, och sålunda att under
jemfiJr<>lsevis lång tid uppehålla ::;ig i pannan, hvarigenom förbrämlingen blifver mycket god.
Alla tuberua utom de td ijh·ersta utmynna und er vattenytan i ång::mmlarell. }[r Xonnand tror sig: genom att låta ett
rar tuber utmynna öf\er Yattenytan, kunna minska den våldsamma uppkokningen af •.-attnet.
Cirkulati<men är liksom i Thornycrottpannan m~·cket häftig.
f

'l'hornycroftpannan , typ ··Daring'"', är en förbättring af en
idr1re modell, hYilken 18Stj infi.ircles å engelska torpedbåtar och
Jölj ande år ii danska. Den äl ,Ire typen liknar mycket N ormandpaunan, l1Yarifrån den hufvudsakligen skiljer ~;ig i afse-

ende å platsen tör tube:na;; utmynnandA i ångsamlaren (öfver
eller under vattenytan).
"'Daring 71 -typen och Normandpannan kunna anses Yara ungefärligen j emugoda: båda äro ganska svåra att reug("m-t och
royeket besvärliga att i händelse af tnbläekor reparera - mall
tänke sig svårigheten att bland ett tusental eller 1lera tube:·
finn a hvilken som är i olag. Dessa pannor arbeta bättre Yirl
måttlig forcering än vid moderat eldning, emedan i senare
fallet s>årigheter kunna finnas att få cirlmlation i alla tuberna;
det anses också fördelaktigare att under t.iemtebruk D)rcera
med ett ±åtal af pannorna och hafva de öfriga afslJ.ckta ±ramför att elda upp flera iJannor och moderera eldningen.
Båda tåla väl force1iug och lämpa sig fiirdensknll utmärkt
för särdeles snabbgående fartyg.
Deras tuber behöfva oftare utbytas än de med raka tnher
försedda pannornas, emedan trots eirkulationen afsH.ttuing af
fettämnen ej kan alldeles turhindras i de smala, krokiga tuberna. Förbättrade rengöringsmetoder hatva dock p~t senastP- tideu
införts (blåsning med komprimera•[ luft), oeh detta har min,;kat
omsättningen at tuberna.
Normandpannan har funnit afsättning förntom i fran~ka
marinen äfven i flera andra. hvariblancl, märkviirdigt uog, den
engelska, i hvilken den förekommer i ganska stor ntstrilekning;
detta beror på, att t\·;t engelska firmor, Laircl och 'l'homsnn:
som bygga destroyers, auviiud\t denna pannt.yp.
Thornycroftpannorna ha±va merl denna firmas båtar ntg;\tt
till dess afnämare iif\·cr hela i orden.
Båda dessa typer ätnjnta m.nket godt an,;eenrle; Ji!rbriinningen i X ormand pamHllt torde dock vara 'l'hornycrofts öh·erlägsen. Såsom exempel it den siirclele,; goda ekonomi,;ka enekten fl.I Kormandpannor m."t nilmuas, att vid torpedbåten ··Fnrlwn~·' ofhciela fullkraft::;prof, hvarvicl eu fart af Litver iH kuop
uppnåddes, använde,; det numera o,;edvanligt hijga blil~tertryc
kat af 120 mm. metl en koliiirbrukning pr meLer:; ro~~:rta af
31:2 kg.: trots denna hårda forcering nppgil'k koL'ttglngen l'r

timme ocn hästkraft endast till O.ut kg, ett utmärkt godt resultat, äfven om man tager hänsyn till, att såväl eldare som
bränsle antagligen voro med omsorg utvalda.

Yarrowpannan.

(Ji'ig. 14.)

a = Angsamlare,
b = :2 vattensamlare,
<.: = tuber, genom hvilka vattnet stiger uppåt,
faller nedåt,
,
,
.,
.,
d =
e = mur, skyddande ångsamlaren,
± = eldstad.
De fulldragna pi larna utmärka vattnets, de priekade förbränningsprodukternas g~mg.
Vi d kokning uppvärmes vattnet mest i de qärmast elden
belägna tuberna c, stiger uppåt och afgif>er i ängsamlaren sin
ånga; annat vatten tillströmmar från de yttre, mindre upp>ärmda, tnbern::t, hvarigenom eirkulation uppkommer.
::\ [r Y arrow har både praktiskt oeh teoretiskt visat, att
under pågående kokning eirkulationen 1i ruka tuber) blifver
hastigare, om den är anorrlnad på detta sätt, ~in om särskilda
nedtagsrör skulle vara placerade utanför pannan. Alla tnberna
ntmyuna i ängsamlaren under vatten.\' tan.
En tub kan utbytas på omkring 40 minuter.
Yarrowpannan, Jwilkeu d:-tterar s1g från år 18~)1, är af
dem1a gruppens pannor den. som är enklast att tillverka samt
lättast att rengöra oeh reparera, samt står i dessa afseenelen
gauska hi)gt.
Den har emellerti<l ej erhållit den stora spri<lning, som
man på grund häraf kunde förmoda, och lärer or,;aken härtill
bero på misstroende till dess förmåga att tåla hård forcering,
då de raka rören kunna sprängas, om de sakna möjlighet att
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utvidga sig. Ofta har intdffat, att efter- fon;eriug tuberna
befunnit:,; krokiga.
Om man å ena siclan måste medgifva, att krokiga tuber
erbjuda större säkerhet än raka vid hårda forceringar detta naturligtvis under förutsättning att tuberna. såsom fallet är med dessa pannor, äro fast förenade till respektive åugoch vattensamlare utan ntvidgn~ng;dörmåga vid fästena, så synes dock å an_dra sidan faran för haverier med Y arrowpannor hafva blifvit öh·erdrih·en, en~i r uppvärmningen i dessa
pannor är ganska j emn.
Detta tralligår af följande försök, verkstäldt med eu 1nmua
å "Horncfl', den förste destroyer, som blifvit försedd med Yarrowpannor: forcerad uppeldning verkställdes under b~l mm.
blästertryck, och var ånga uppe efter 22 minuter: derefter eldades under en halftimme, då eldningen med ens upphörde och
eldstads- och askngnsluckorna öppnades. Yic:l clerpå verkställd besigtning af pannan förmärktes inga spår af 0±veransträngning.
Den beryktade ryske torpedbåtsjagaren '· Sokol" är försedd
med Yarrowpannor, och på allra sista tiden synes engelska
amiralitetets förtroende till denna }Janntyp haha stigit, ty flere
under byggnad varande destroyer:- för,;es clermed.

Pannor med forcerad cir~mlatiun hah·a ~iuda till~ ,_; euaste
tiden hufvudsakligen anYändts endast till torped- och be>.·::t.kningsbåtar. Kumera hah·a dock aJla tre de här oum imm cla
firmorna konstruerat pannor, afseelda ±i.,r sturre fart~·g. ~ ä,.; o m
exempel m~t anföras:
l'arrowpannm· anYändas till k omuiueradt pamJs)·stelil ä t renue
holländska kryssare, typ ·· Fricslwul·', om 3,DOO t uns depl.;
l{annandpannor å franska
kryssaren ·· ( 'ludeuu Ruu111lt"
(8,800 tons och 2G,OOO hkr. ) samt å ett par torpedkryssare
om 900 tons, ä±vensom å engelska kryssaren ·· Peloru.,··· (2,735
tons); TltomytroffJ!Ll1tJWi' å: ty::<ka pansarfartyget ··..J.J'.'Jir·· (3,500
tons), det danska '·Sl,)oltf- (2.HoCl tc,ns; och kryssaren ·· Ueise1·''
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{1,280 tons) samt engelska kryssareu "ProserJ!hw· (2,135
tons.)
På tal om •· Oei.,·er" förtj enar det att omtalas, hurusom dess
lika stora systerfartyg '· Hecla ·· har plåtpannor af samma effekt,
(3,000 hkr.) som 11 Ge isen··' 'l'hornycroftspannor; de förra väga
168 tons, de senare 108, alltså på 3,000 hkr. en vigtbesparing af
•(iO tons. Detta resultat är dock vida öfverträffadt å destroyers, som med 50 °,o större maskinkraft än '· Geiser·· hafva
mera än 50 ° u lättare pannor, nemligen öO tons pannvigt och
4,500 hkr.

Kombinerade pannor.

Såsom ett öfvergångsstaclium am·ändas på några fartyg i
tyska, bolländska och nord-amerikanska flottorna kombinerade
plåt- och vattenrörpannor.
Plåtpannorna användas i den dagliga tjensten och Yattenrörpannorna, hvilka i detta fall böra vara törsedda med forcerad c;irkulation för att vid ett gifvet ögonblick kunna lemna
maximmn af effekt och på kort stund få upp ånga, användas,
när höga farter skoJa utvecklas.
Ett sådant system, hvilket vid fi)rsta påseendet kan förefalla tilltalande, torde emellertid ej knnna försvara sin plats.
h·vilket synes mig framgå af hvad jag i det följande har att
anföra om vattenrörpannornas fördelar.
På större fartyg, törsedda med vattenrörpannor med krokiga tuber, h vilka pannor, som förnt är nämnd t, arbeta mindre
v~il vid mycket moderat eldning, brukas ofta en plåtpanna för
att till ankars, då hufvudmaskinen ej är påelclacl , drifva hj el p·
maskiner, winschar, elektrisk belysning o. d. ('·Sldnltl").
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af samm<:l effekt. N,plste beräkningar gifva vid
handen, att man med Bellevillepa nnor inbPsparar ungefär
2ö tor1s för hvar tusende hästkraft. Yarrow-, Thornyeraf toch Normandpa nnorna äro betydligt lättare; de an,;;t·s väga
Pndast 1 r, af amiralitetsp annorna, ja man har lyckats nedgå
ändå mera vid sist byggda fartyg.
4:o) Emedan det yttre skalet af vattenrörpa nnorna ej är utsatt för något tryck utan endast omsluter förbränning sproduktema och sålunda ej kräfver omsorgsfull t byggande,
behiifva pannorna ej byggas färdiga i verkstaden, utan
kunna transportera s ombord i bitar, som nedtagas genom
lämpliga ltwkor (skorstenar) och hopfogas i pannrumme t.
För delen häraf är uppenbar, särskild t tör fartyg försedda med
pansardäck, h vilket ej behöfver rifvas upp vid ombyte
af pannor ("D/(zmy-rlr .-Limw').
5:o) De tre stora vattenrörpa nnorna äro synnerligen lätta att
öfverse, rengöra samt med nndautag af Lagratel d'Allestpannan, som i detta afseende är j emnställd med plåtpannor. att reparera. :'.Ian jemföre den hastighet, med hvilken hela element eller tuber kunna ombytas vid Bellevilieoch ~iclaussepannorna med det gamka långvariga arbetet
att utbyta tuber å p låtpannor, ett arbete, under hvilket
fartn:;et icke är i stridbart "'kick.
G:o) De tåla plötsliga fartförändri ngar och hastig uppeldning,
hvarjemtA tr~'Cket kan lätt och fort regleras. ffenom deras
hastiga uppeldning kan man ofta i krigstid tillåta sig att
släc>ka af, t. ex. för pannrengör ing, under törhållanden , då
detta ej skulle varit tillrådligt med plåtpannor; härigenom
~paras bränsle od1 personal, och pannorna kunua hållas i
bättre skick.
F'ijrdelen fi'n· ett örlogsfartyg att vid behof kunna utan
förberedelse lirrsti,rJt uppnå sin maximifart synes mig icke
kunna nog högt värderas. Vare sig att det gäller en torpedbåt, fiir hvilken t. ex. under strid ett gynnsamt i\gonblid~ erl>juder sig tili antal! i skydd af krntrök, Pl!Pr en
"0tlr'1t")

Sammanfattning af de fördela r och olägenheter, som vidlåda
vattenrörpannor.
Fijn fell{ r .

l:o)

Förmåga att lätt uppnå och utan risk tåla tryck, väsentligen öfverstigand a dem i plåtpannor: härigenom erhålles
större effekt af maskinen och vid god förbränning minskad
kolåtgång. Det torde nemligen vara bekant, att Yid god
fö r bränning i öfrigt obetydligt mera bränsle åtgår ±Jr att
uppnå ett högt tryck iin ett lågt, hvilket synes af följande ex. :
För att af l kg. 100° vatten bilda ånga af (i kg. tryck
åtgå 555 värmeenhet er, för att bilda ånga af dubbelt så
stor effekt eller 12 kg. åtg~t ytterligare ~l värmeenhet er, och
för att bilda ånga af tredubb la effekten eller 18 kg. 14
Yärmeenh~ter, alltså ökningar i värmemäng den af respektive 1.6 °, 'o och 2,r. 0 o mot ökningar i effekten af 100 °1(}
och 200 o.
2:o) I händelse en tub på gruud af dålig cirkulation skulle
springa läck, blifver följ den deraf obetydlig. 1 Derifrån
utgör dQck L agratel d'AIIestpan nan undantag.)
Att detta icke är ett löst antagande bevisas icke l>lott af
de tubläckor (torrkokniug ar), som inträffat med Bellevilie-t
du 'remple- och Thnrnycrof tpannor, utan ätven af det faktum, att t. ex. BelJevillepa nnorna äro försedda med eu smältpropp å hvarj e element, h vilkens ändamål är att, lltn vattenböj den skulle ~j unka för myckPt, utsläppa .-att en O<" h
ånga, som :>läc;ker elden, men ieke skadar ]Wr,.;onalen.
3:o) De äro lätta och hatva ringa volym i förhiHiande till sin
effekt. Om maskinstyrk an ~ir gifven, vinnes säledes Yigtbesparing och ökadt utrymm~ genom att använda Yattenrörpannor. Belleville-, Lagrafel d' Alles t- och Nielanssepannor tiilhöra de s. k stora, tunga vattenrörpa nnorua: dessa
väga vidpass ~ a så royeket som amiralitetsp annor r t. ex. å
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torpedkryi;sare, som upptäcker fientliga torpedbåtar komma inrn~ande mot flottan, eller en pansarbåt under en
mångfald at olika lägen, så är ju tydligt, att framgången
af dess företag i hög grad beror af dess fart; och eftersom
intet tartyg ständigt kan ligga under högsta ångtryck, beror således det hela ytterst på fartygets förmåga att · tort
få upp maxim itryck.

Olii!JenltetN.

l:o)

De fordra omsorgsfull skötsel samt stor vabamhet
hos elelrumspersonalen. Detta senare gäller särskildt,
om automatisk matareinriittning saknas eller skulle vara i
olag, och inses lätt deraf, att t. ex. Bellevillepannan har
vatten endast för 10 min. full gång; 'l'hornycroftpannau har
ungefär 1/JO så mycket vatten som plåtpannor. Rörande Belle>illepannan har j ag dock från Tekniska Högskolan, h varest en sådan finnes i bruk, fatt elen upplysningen, att den
är föga ömtålig; ofta har händt, att vattenhöjden sjunkit till långt uneler hela glasröret, men deraf har ingen
skada uppstått.
2:o) De tros vara ovaraktigare än plåtpannor. Erfarenhet saknas egentligen i detta afseende för andra än Bellevillepannan, för hvilken antagandet ei torele gälla; så har t. ex.
(. roltigeuT" efter 17 års ~j ens t samma pannor, naturligtvis
med utbytta tubBr. Thornycroftpaunor sägas hah·a redan
varit i bruk 8 år utan större reparation. De krokiga tuberna behöfva emellertiel uthytas oftare än ral;:a tuber.
3:o) Yattenrörpannor med krokiga tuber äro SV<tra att rengöra och mycket besvärliga att reparera.
4:o) De fordra i a1lmäuhet rent matarevatten, och gii1ler detta
i hög grad för dem med krokiga tuber. Med all ::;äkerhet
blifYer e11 tub, i hvilken vattnets cirkulation på grund af
orenlighet afsrannar. förbriind. Denna altigenhet att for-
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dra rent matarevatten t.o rcit'l elock l!Ull1era ::;akua uetydel;;e;
torpedb~ttarna, ln~1lkas pannor fordra det renaste vattnet,
.äro j u h.irseelcla med elestilleringsapparater, och m au kan
j u äfven å större fartyg a11slå en ringa del af den genom
användar1ctet af vattenrörpannor vunna vigtbesparingen
till imtalierande af dylika ap parater.
Bel leviliepannan utmärker sig i detta afseenelA tramför de
andra ge110m den sinnrika anordningen vid matareYattnets
inledande i pannan; gjorda törsök Yisa, att denna panna
i ni)dfall uneler längre tid kan utan olägenhet matas med
saltvatten .
.5:o) :J'[an hör stundom upptagas bland vatteurörpamwrnas
olägenheter äfven dell, att de äro höga och alltså svårare
att skyelda mot skott än plåtpannor. Detta fel vidlåder
onekligen pannorna med forcerael cirkulation, d . v. s. de
s. k. torpedbåtspannorna, om de jemföras med lokomotivpannor, men för eH torpeelbåt eller dylika smärre fartyg
torde det få anse~ skäligen likgiltigt, om pannorna sticka
upp en bit mer eller mindre. när hela båten i öfrigt är
fullkomligt oskyd~lad. Pannornas form och ringa vigt med·
gifver för öfrigt anbringandet af bättre kolskydd än det,
som kan beredas plåtpannor.
Y idel och höj el af vattenrörpannor kunna för Ofrigt inom vissa gränser regleras efter det ±artyg, å hvilket J•anllOrna ,;kola installeras.
Franske marindirektören Bertin säger om vattenri)rpannornas olägenheter, att de,sa •isserligen utgöra en fara
för pannhaverier, men att sådana kunna undvikas genom
vaksamhet, samt att, om man å ena sidan måste antaga att
Yäl skötta vattenrörpannor äro ofarliga - något som erfarenheten bestyrker - ået dock iir ådagalagdt, att de erfordra skicklig eldrumspersonal, om största mi'•.iliga effekt
skall kunna uttagas ur dem.
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Innan j<1g afolntar kapitlet om vattenrCn·pa nnor, ber jag
att få anföra ett par engelska uttalanden rörande värdet af
dessa.
Det ena är taget ur Förste lordens at amiralitetet berättelse om :flottans anslagsheho r för 1891J-m, der han, pfter att
hafnt omnämnt det lyckade resultatet at profven a ''8harpslwofrT'' med Bellevillepa nnor samt, att de nya fartygen
skulle ti.irses med vattenrörpa nnor, säger, rörande de då projekterade In n uneler byggnad vamnrle) slagskeppel l af :l(}anopus·· typ: "de sko la förses med vattenrörpa nnor ocl1 blih·a foUaktligen i stånd att ånga med högre fart än "Jll ajesti1·'·-klas sen.n
Det andra uttalandet iir taget ur en i 18~)G års Naval Annual införd berättelse ötver den engelsL:a s. k. torpedeskad erns
öfningar, h van·icl f,)rsi)l;: g j or des att ntröna, huru vida destroyers, hvilka under normalt ångtryck lågo på bevakning utanför
en hamn, skL1lle kunna i hast få upp så hög fart, att de kunde
u ppbringa torpedbåtar , hvilka m~d fu ll fart rusade förbi för
att s<~d,;a uppnå hamnen. Fiiro;öln·t lyckades, oeh heter det
derom: "Enda;;t vattenrörpa nnor kund•' hafva stått ut med
siLd?.ua plötsliga kraft±i·n·änclring-ar. SOlll Jn\n ()00 till 3- <'t 4,000
hkr.. ll\·ilka errrn·drad."s ,jr[ ••±vau lw,;krifna jagt å torpedb åtarna."

Om vatte nrörpannors införande i svenska flottan.

Ofvertygels eu om Y<1t' Pltrijrpamtol s militiim liirclelar
framfi•r plåtpanuor har s:'tlede:-; de si;;ta åren spridt sig alltmera.
Den enda anmärkning af betyclebe, som Hmuera kan framkastas 111'Jt dfl l;ii->t<t typerna at vattenriirp<t nuor. iir, ntt de fordra synnerligc·n i11;;igtsfull sk0tsel. Emedan r!Ptta beror af
rinua
n>ttemnii1w
å andm sidan just är
e
:-:, d ' ll\·ilken errenskan
o
~
anledningen till åtsri:iilic;a at ,],•.;sa paanm,; st<jrsta fördelar,
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är JU tydligt, att denna olägenhet ej kan geuorn koustruktio nsförbättringa r borttagas. om oek des:; betydelse kan min,;kas.
Att vattenrörpa nnornas fördelar tillmätas låugt stim·e betydelse ~in deras olägenheter hHisas bii,;t af del ±aktnm. att
dessa pannor alltj emt Yinna tt'rrii u g llå bekostnad at 1daqmnnorna. ~a hafva mig veterligen med hiigst H. och Je,;· :-<na
otidsenliga pannor sorgligt ryktbara. nuclantag alla i"•rlug,;fartyg, som de sista åren Lyggts i Fl"<UJ krike, erhålht vattenrörpannor: England ue;h 'l'yskland hah·a numera slagit in 11å samma väg och iu"ätta sådana pannor i sina nya fart.\· g: D,mm ark
likaså. O:n cle iifriga marinerna saknar jag full känneclom,
men vet, att vattenrörpa nnor i stort antal införas äh-en der.
Obetänksam t vore att förneka, att nyssniimnda anmärkning mot vattenrörpa nnor kanske i högre grad än annorstades
gör sig gällande inom svenska flottan, som åtminstone f. n.
vid mobilisering är i stort behof a[ värnpligtige eller fijrhyrda
maskinister och eldare, af hYilka ej kan förväntas uågon större
-vana att sköta de ännu här i landet okiinda vatteururpa nnorna.
Denna personalfråg a torde emellertid ej böra utgöra n~tgot
-oiifverstigli gt hinder Jör införandet af biittre materiel, utan
blif,er detta senare enligt mitt ±örmenaucle ytterligare ett kraftigt argument fijr Kongl. :i\Iaj :t att hus riksdagen yrka p l ökning af flottans maski11personal.
H vad först torpedbttt(( rna (oeh pansarLåtar na,; ångslupar)
beträffa:·, tror jag mig ej behöfva spilla många ord p~t dem,
ty åsigterna äro väl temligeu eniga om, att lokomutivp annor1las tid för dem är törLi . Det tOrde numera var~ utan exempel, att torpedbåtar utPmlands fönw,; med lokomoti\·p auuor,
sedan äfven den. siste förkiimpeu för JPnna pauHtyp, dt~n, som
kanske drifvi t d eras fulländning till :;i u höj d punk t. nem l igen
Schichau, nödgat:; öher2;å till vattenrörpan HOJ.
Vlra iilcl!·e torpedbåtar . hvilkas hntvnrbakli ga fel ligger i
dålig t art, kunde säkerli2;en g:t en ny ;lansperiod till rni.ites,
clerest dera.~ gamla pannor. som ej Lila eu ... m:tttliga tryck, er-
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sattes med vattenrörpannor Exempel från främmande manner bestyrka detta antagande.
Beträffande l:a ld. prtnsa.rbätar kan man vid val at vattenrörpannor f. n. utesluta dem med forcerad cirkulation, enär
dessas lämplighet för större fartyg ej kan anses höjd ötver'
h•arje tvifvel. 'l'rots de goda resultat, som i allmänhet vunnits med Lagratel d'Allestpannor, måste man ställa sig tveksam äfven gent emot dessa, dels på grund at den risk, hvarmed
deras användande varit förenad t, och dels emedan de på grund
af sin relativt stora vattenmängd sakna förd elen att kunna
hastigt upp eldas m. m. Af de tvenne återstående typ erna,
Belleville- och Nielausse-, ln·ilka bäda tm·de vara 1/l!)cket goda;
pannor, har den förra fördelen att >ara sedan lång tid i bruk
och pröfvad.
Den vigtbesparing, som kunde vinnus å pansarbåten "1'hor"
genom användande af vat.tenrörpannor at samma effekt snm de
nu befintliga plåtpannorua, torde uppgå ti ll minst 100 ton,
för h vilken minskning kan erhållas t. ex. ökad aktionsradie,
utstr~ickt pansargördel m. m.
'I'mpedkryssarne af Orn ens typ äro förse dela med SJOangpanuor af den s. k. amiralitetstype1:, d. v. f'. med tuberna i
eldstadens förlängning, af kraftigaste slag, som f. n. kau åstadkommas; de äro nemligen konstruerade för ett ångtryck at 12
kg. Deras tuber äro emellertid i lika hög grad som alla plåtpannors utsatta för att springa liick under eller efter forcering,
och detta höga tryck med deremot tlvarande maximifart kan
endast uppnås efter längvarig grad \'is ökad, forcera ::l eldning.
Valet af rörpannetyp för en torpedkryssare beror naturligt,vis af hvilkeu fordran, man ~åsom den vigtigaste sWller på
pannorna. Ans es hnfvudvigteu ligga uppå att ett gifvet ögonblick kunna åstadkomma den i förhållande till pannornas tyngd
absolut största eifekteu och således farten, då böra pannor med
forcerad cirku lation a1wändas (såsom å destroyers); anses deremot vigtigare att hah'a pannor, som under en längre tid
kuu na åstadkomma stor effekt - om ock ej så stor i fi)rhål-

-

20:.:-

lande ti ll vigten som de med forcerad cirkulation - och som
bi.lt:re tåla långvarig, oaibruten ~jenstgöring utan rengöring,
böra pannor af de större typerna användas.
Då frågan om torpedkryssames förseende med vattenrörpannor. synes ~i g vara af synnerligen stor vigt, på det att
d:ssa f~rtyg m~" kunna erhålla högre far t, skall jag bedja att
nagot narrnare ta Ut\·eckla de skäl, som tala härför.

Hvilket är torpedkryssarens ändamål och genom hvilka egenskaper befrämjas detta på bästa sätt?

Enligt min upptartning är torpedkryssaren framför allt
C'tt rekognoseringsfarty g, hviiket. derjemce bör vara användLart äf.wn till ~vis~- uch be\-akningstj ens t (torped båtsj ag are).
Den bur naturhgtv1s kunna bebimpa smiirre fientliga fartyg
0ch är också fördenskull försedd med kraftiat artilleri· men
'
o
.
J
är mgalunda någon kryssare afseeld att söka strid mot
t en
kry:3sare, hYarmed jag menar fartyg om minst turpedkryssareus dubbla deplacement.
cr
Så länge afsigten är att anskaffa reko()'no,;erincrsfarty
O)
o
o
för
underskridas
kunna
icke
tons
öOO
af
cleplaeement
torde ett
att få tillräckligt sj ö dugliga far tyg, å h vilka besättningen kan
e~bålla någon hvila., och det är icke min mening att uppträda
t:ll föri_Tiån tör clestroyertypens införande silsom reko,r;1wse1·in.r;sf aTt yg 1 svenska flottan.
För utförandet af samtliga torpedkryssarens uppgifter erfordras framför allt annat hug, .~jii,r;äendc Uenstef'art.
Denna måste vara minst jemngod med den, som innehafves af fientliga fartyg, hvilka kunna vara farliga för torpedkry.ssar~n. T1ll dess;::, räknar j ag ej enstaka d estroyers eller
dyl1ka JPmföre!sevis svagt bestyckade fartyg af litet tontal.
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Kan ett fartyg af torpedkryssarens storlek uppdr ifvas till högre

fart än större och starkare fartyg?
Deu giiu6-;e tt.;igten, att fartygs fart kau npprl!·ifv as i samma m;m som der,L'l liingd och deplacem ent i\ka,;, håller icke
streek vid myc·kc·t h;·,ga ±arter. De snabba,.; te fartyg, :-;om ilnnu
Ufo-i t Lyggda, tran,;ka torpedbå ten ··Porbaw oeh båtar af engelska d e;;troyer typen, hafva f. .lj ande dimensi oner:
7'Porhrmn
längd J-1 m., deplacem ent 135 ton,;
JJcstro?Jers .,
65 it G4 m., ,
::!20 tt 3UO tol!S.
Betrakta r man de större fartygen ; s<'t iiuuer m:m, att de
snabbast e under byggnad Yarande krys:;arn e äro de frau:;ka
s. k. handelsf örstörarn e af '' Cha tean-RPn cwfts'' typ, fartyg, å
h vilka all t göres ±ör att tillförsäk ra hög~ ta möjliga fart , men
hvilka dook ej beräknas kunna npp drifvas till mera äu 23
knop, trots eu hingel af 130 m. och ett deplacem ent af 8,800
tons.
äkillnad en är ~ålede:; icke mindre än :.: kuop mellan dessa
stora kryssare och "Pm·ban·'.
Granska r man mycket snabbgåe nrle Llrtygsty p er, i storlek
belägna mellan r]p,;sa båJa, :finner man, att farteu grarhi,; aftager ±r~m 300 tons deplaeem ent lll'P till 1,00 l.
~yaste engelsk destroyet ', 30U tons .... ........... .. ...... ;;1) kno p
Österrik iske torped kryssare n "\liayne( ', byggd af Sdm·hau, GlO tons .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . 2G ,
}::;n af E:. :;\[arinf\. )rvaltlJiu gen fi'•reshge n tnl'jwdkr yssare, cirka (i00 tuns ........... ........... .. . ........... .. ~.f ,
7 st. tör fran ska, ita1ien,.;ka och brasilian, .;ka marinPriH l
under byggn:tll \·Man.! e torped kryssare, ~U l it
l .rmo tons ......... .......... ........... ..... ....... ........... :2:3 1)
Man fimwr hl Ltrt,vg öfver l,UOU t•Jn'i med en fart af 21
2:~ knop, nå,;<,t flera med hrter melhu 20 oc-h '21 knop.
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~'öl j au de tabell, t.pptagan de fartyg af denna storlek i närbelägna stormakt ers samt våra grannars mariner, belyser detta .
(Alla i 18\JI år;; marinalm anacha såsom fä rdiga eller under
byggn ad varande a·11gifna fart,yg hafva medräkn ats;

Antal farty:;
med fart
:211 knop

England .
Frankrike

] f)

'fy~ k\and

Ry:<:;lantl \
] lanmark
l

Nm· ..·e
"

l

:!

öfvc r~tig: ande

~l

knop
o)

2~

knop

7
4
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P'iir att en torpedkr y;;sare skall kunna vara öfverlägs en fler talet kryssare i fart ertordras sidedes teoretisk t blott en proftursfart öfverstig r.nde 21 knop.
D e stora fartygen hatva emell ertid, tack vare sin relativt
lugua gång äfven i upprörd sjö och sin<l h ållfastare ma::; kin er,
att betara långt mindre fartförm insknin gar i tjenstebr uk än
hvacl de smäne gifvetvi~ måste undergå; på grund hiira± är
det nöd v~indigt att for d ra af ett r ekog nosering sfartyg högre
fart än ,;om teoretisk t borde fi)r;; lå för att n titt och j emt göra
det oupphinn eligt för kry::;sare, och synes det mig, att man
f. 11. ej kan stanna Yicl liigre fart än 24 knop, då en e\'entuel
fiendes kryssare göra omkring 20 knop.
Hvarje ökning at farte n öfnr 24 ];:nop bidrager naturligh·is i hög grad· att öka far tygets användb arhet; men kan
ej anses f. n . 11\"itrken absolut nödvänd ig och ej h eller önskvärd P~' bekostna d af fartygets deplacem ent oc h artilleri.
~yssnämnda llf K . :Jlarinfö rYaltning en alternati vt föreslagna :24-knOJ s torpedkr yssare, ett förslag, hvilket, som bekant,
afstyrkt at e m betsverk et, ej antogs till utförand e, var af:; ed d
att hafva samma Ol'h lika placerad be,;tyckn ing som Um en
Tit/.,-f.-r. ;

.'Ji,r.

/ ,~!! ~.

~~

-

:?Ui

(med undantag af, atc torpedtuben Yar plat:erad ölver Yattnet)r
stående maskiner ouh troligen, ehuru det t>j iir mig med säkerhet bekant, \atteurörprmnor. Det skydd, som J2 ~~ 20 m~.
pansardäck i förening med mindre höjrl gifnr Omens masklner och pannor, saknades å 24-knops typen.
Denna torpedkrys3are är enligt mitt förmenande ett högst
anmärlmingsYärdt fartyg, erb.i u dan de s~tsom rekognoseringsfartyg, ~tora fi!rclelar, nem ligen:
l: u) en tart, h,·arrned elen b<"n· kunna undgå det öh·ervägancle flertalet at hirtills byggda Pller nucler byggnad ,~arande
tartyg at stiAre deplacement och besrycklling;
2:o 1 ett kraftigare artilleri än det på sm~irre och mera
snalJl_,gåencle båtar beJi.ntliga;
3:u) tack Yl1l'P sitt dtplacement bi!r detta Jartyg motsYara
de fordri11gar p<'t ".i'··dnglighet och fijrmågn. att l;:nnna taga sig
fram med temligen hi'1g t<l.rt iih·e11 i motsji!, som man må~te
ställa ptt ett rek•,gm!sering,;farty g.
De~,; ma:;kinstyrka !,eriLknadrs till 0,100 bkr och dess
kolfi!rråd till 1-:l.t) tom.
Dr" n hö c' a f;uten ho~ 24-lmojlS torped krys~aren, Yntlnen geh
.
nom an,·änclaude af kraftigare 11a11nnr oc l1 stående lll<t,;kmer,
var, såsom nyss niimnts, b.Jpt p~l l.wkostua.cl af sJ,yc\det.
HYad beträfttr liggaude maskiner, såsom å Umen, är fördeleu at dYlik<t mycket bestridd, om ej nr militär ~Ynpnnkt
så cle't" m~ra nr t~kni~k. Icke obetydliga svårigheter torde
mi.Jt <t att rw,·~lnrla liggande maskiner at Ornens effekt, d. Y. s .
4.000 hkr med ;·,h·er :200 ~la~ i minuteu, sn"trigheter, som kanske f;,r::;t efter en tid:-; str~lngare t,ieustgiiring biirjit att menligt in ,·er b. på maximieff:ekten; men att y.tterligare i hög grad
öka ma:::kinstYrbtn rslagantalet) lärer e j yara ntfiirbart med
bibehi'tllancle
maskinerna liggande. Exemplen trtm alla hämmande mariner tala l1iln·idlag ett tydligt språk; man har ii±verallr, ni·,dgats i.Jh·prgir·,-a de ligg<mde ma::;kiuema., "uh t. o. m .
gått . . å li\ 11 gr, att mall ;1 fartyg, byggda med sådana rnaskiner, ut-

...

b:vtt dessa mot stående, såsom t. ex:. med den i slntet af l ~':50tfllet byggda amerikanska kryssaren .. UltiNUJO . ..
Pansardäcksskydde t iir förvisso icke att förakta, äfven om
cb·ket är tunnt och mids kepps ligger en god bit öh·er Yatte:u.linien, och vid en tid, då l ~l ktwp~ fart ansåg:; vara en tillr~i ·· :.:.lig fart för en rekognosiir, bm jag ej tinna annat ~ln, att
ur militär synp unkt valet mellau ()rnrn och :24-knol,s typen
bort utfalla til l deh fiirres fiirdel.
I det föregående tror jag mig emellertid ha±va yi,;at, att
fo:·dringarna j.>å fart hos rekognosörer ej J.~ingre knuna stanna
vid l~ knop; hvarken i pansar eller artilleri kan t>tt litet fanyg
mäta sig med ett sWrre, cleSs möjlighet att uppnå stiirre fart
ä:· deremot ti ll fnll e\'idens bevisad .
Under sådana förh,"t!lande~l s.rnes det som om man borde
c:rag;t all möjlig fiirdel af denna de smilrre fartygens enda i)fverhlgseuhet ;·,f ver de större uu!1 ej inlåta sig på några kom]'l'•.Jmisser om fctrten , i synnerhet när, s;l.som å elen s \·enska :24km1 [':S torpedkryssaren, hiig fart blih·it p:t ett si't 1Hkligt ,.;ätt
Jörettarl med kraftigt artilleri.
Detta fartyg eger tillräcklig Le:;tyckning för att knnna afvi~'' ±iir de,;;; rekOC!;llO~eri
ncrar
rnöi'lio·en
hinder liera
destro,·er"
,
o
n
t?
...
.J
'-"
och tillrilcklig ±art för att knu::a draga sig ur spelet, om det
au~iltte:; af större fientliga kryssare.
()m ej tyngdfm liigger ab,.;o]nt hinder deremut, någ()t hvar0\..:1
)Hg
ej· ka11 yt.tra, mi:.Y, vore det trolio·en
e1·• omö]'licrt
att
b
•
kumta erhålla tunnt pausarJ~ick äh-en 0fver 24-knops torpedkry,;,;arens vatteuriirpannor oclt stående maskiner, i betraktande a.t att ;:JII/,r;nP1.1·'1 'l'honlycroftpannor af samma effekt (::i,400
hkr.) endast ii:·o O,s m. l1ögre iin Drnens amiralitetspannor t dess
stående maskiner riiuka ej så högt som till pannornas öherkant); pansarcl~icket kuude mithiinda midskepps öfver paunornas ång~am l are samt, om s:t 0rfordras, öf ver maskinerna upp-·
höja,; i kupolform.
X or.mand- eller Ya r ro wpannor lämpa sig på grund af sm
form i så fall bättre att am·ändas än 'l'bornycroftpanuor .
~
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Genum antagande af vattenrörpann or öppnar sig således
en god utväg till vidare utveckling af deu, hvad deplacement
och bestyckning oeträffar, för våra behof v~il afpassade Örntypen.
Man har om vattenrörpann or pås:ått, ehuru på senare tiden
alit svagare, att frågan ej ännu vore löst, ntan att man llorcle
se tiden an.
AU vattenrörpann or är,nu ej uppnått sin högsta grad af
full~lndning, är antagligt, och derom vittna bäst de förbättriu
gar, som då och då framställas; men samma torde vara ti.>rhållanclet icke blott med all annan krigsmateriel utan med a.llt
af menniskosnille skapaclt, att det icke under alla tider kommer att stå som mönster utan att förbättras.
Förhoppninge n på framtiJa förbättringar i vattenrörvannornas konstruktion bör ej utgöra något hinder att för nän-arand e antaga en i tjenstebruk pröfvacl, om ock ej idealisk. så
dock oöfverträflad panntyp, som i alla hälldelser för militäriskt
bruk står högt öfver plåtpaunorna.
Anskaftandet af vattenrörpann or till svenska flottans fartyg är t1nligt mitt förmenande så vigtigt, att tidpunkten här-för ej längre borde uppskjutas, och man torde kunna betrakta
såsom ett önskemål, att vid nybyggnader af stridsfartyg af alla
slag äfvensom vid utbyte af pannor i äldre fartyg vattenri!rpannor må komma till am·ändande.
Efter att i det föregående haha redogjort för lmfvudiimnet 1 detta föredrag, nemligen valtenrörpanno r, ber jag att få.
yttra ett par ord om
Petroleumeldning .

Petroleum förekommer som bekant i 2 stora distrikt, nem l igen i Pennsyl van i en i N arelamerika och kring Kaspiska· hal vet.
Vid destillering af rysk p0troleum afgå till eu början nå-

-- :_!()!)-

gra särdeles lättantändliga gaser utan värde, vidare erhålles
den till belysning använda fotogenen, utgörande 80 ° o af det
hela, och till sist ett resiclium af klibbig, tung olja, s. k. mnzut,
hvilken endast har värde såsom br:insle, och som utgör omkring 17 °/o.
Ji azut innehiLller ungefär 3 gånger så mycket väte som
de bättre kolsorterna; detta ämne utvecklar vid förbränning
mera värme än något annat kändt brännmateriel, sålunda bidragande att gifva mazuten stor törbränningsef fekt; mazut
lärer vara särdeles ofarlig att förvara oc;h hanclhafva, ty den förflygtigas ~j förr än vid en temperatur af 120°, hvarigenom den
saknar den vissa kol;;orter medföljande olägenheten att under
förvaring, t. ex:. i ko lboxarna på ett fartyg, afgifva ga.ser, som
kunna vara farliga föL· såväl fartyg som be;;ättning: den antändes först vid en temperatur af 158° samt har, utan att antändning eller explosion inträffat, beskjntits med små granater.
Såsom bevis å dess svåranti:i.ndligh et må anföras, att brinnande träbitar, lagda på ytan at mazut, ej antända denna,
samt att smält metall, som droppar ned i mazut, visserligen antänder den maznt, h varmed metallen på ytan kommer i beröring,
men elden sprider sig ej till den ötriga delen och slocknar
snart af sig sj el f.
Amerikansk petroleum innehåller icke mazut; såväl i Amerika som i åtskilliga andra länder hafva f(irsök gjorts att elda
med amerikansk petroleum 1fotogen); för örlogsbruk kan emellertid ett så eldfarligt bränsle som fotogen icke användas.
X~ir i det följande t.alas om petroleumeldnin~, menas dermed mazuteldning
J'\nmera anYändas i allmänhet Yid petroleumeldn ing ett
antal injektorer, genom hvilka vätskan i stoftlikt fördeladt
tillstånd med ånga eller komprimerad Juft inpressas i eldstaden. Det förra sättet ställer sig måhända mindre ek<Jnomiskt
gynnsamt för fartyg~ emedan den förlorade ångan måste ersättas genom destillering; man har doek lyckats nedbringa
ångr'örbruknin gen pr kg. petroleum från 1,~ kg., so~ erfordra-

'
des vid försöken l S':ll, t;Jl 0.~ kg., ja, vid si,;ta iLalienska försöken lär endast 0,1 kz. i'mga t"ttgått, allt,;å eu obetydlighet.
En ganska stor svårighet att öt'vervinna vid törsöken med
petroleumeldning har varit att ftt hastig och fullstämlig fc• rbränning. Vid de första försöken, d~t bränsle!, i stället tur alt
pressas in med injektorer i eldstaden, befann sig i liingsgttenJe
rännor ~~ rostplåten, var des:> b eröringsyt::~. mecl lutten L•tillräcklig, förbränningen låugsam uuh ri.ikbildningen siinlt- le s
stark.
l-i-enom införandet af injektorerna förbättrades visserligen
detta :förhållande i hög grad, eftersom lutten hade lätt att
komma åt Jeu fint fördelade vätskan; men en uy svårighet
yppade sig, den nemligen att, i synnerhet vid forcerad eldning,
då luheu pressas in i eldstaden med stor fart, kuuua hålla
eld på deu svårantändliga vätskan, ända tills elen var fulls r iLudigt förbränd.
:Jiau har dock ±uunit bot härför genom att låta Etgau slå
emot och på :;idorna omgifvas at en mur, hvilken, uiLr deu
blih·it upphettad, bibehåller nog hög temperatur för att de
deremot anslående viitske 1Jctrtiklarna skola, om de slocknat,
åter 1-lamma UJ?P·
Den absoluta värmemäugd, som mazut vid förbränuiug afgih·er, förhåller sig till den at kol, som l ,~2 tiil l; men g"' u om
den ö±verlägsna förbränning, som kan erhållas af mazut i en
panna, bh±Yer den värmemängd, som verkligen konmwr l'<tHuan till godo, vid förbränning af mazut l," ;\ ~ gång<'r st l.•ne
än cle11, ~om erhålles vid eldning med kol.
l>etroleumeldning anv~lndes dels ensam, lmfvndsakligPu på
smärre fartyg såsom torpedbittar o. d., dels tillsammans med
koleldning - hvarvid man bränner något mindre petroleum
än kol - å såväl smärre som större fartyg. Detta senare sätt,
som hlrer införas å ett stort antal nyare fartyg, och sum kan
anordnas å vanliga pannor, medgi{ ve r - j emförcl t med ensamt
ko:eldning - si:irdeles snabb uppeldning och l1C>jning af ång-
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trycket, samt gör det möjligt att äh·en under p:lgående slaggning bibehålla pannans eifel,t.
Denna kombinerade eldning med kol och petroleum t orde
för ötrigt Yara den enda delen at problemet om petroleumeldning, som är fullsti:incligt löst ur teknisk syupunkt.
Försök hafva i:ihen gjorts att absorbera Jlt'trc:lenra i briketter af ];:ol eller andra br~nnbara i:imnen, nll'n Je~~a f, rsök
kunna a!1Ses förfelac!P.
I det följande lemnas eu lifwrblick öh·er de fur delar och
olägeuheter, som anses vidlåda petrolenm;; aL\-änrlaull' s;1t'om
bränsle å örlogsfartyg:

Pi!rdelar.
l:o) ()kad aktionsradie med minst :JO 0 v:
2:o) 0tor lätthet aU med till h j el p af slangar hastigt :·ko-la'\
äfven till sjö,; under ogynnsamma omstiindigheter:
3:o) .:\Ierl väl reglerade injektorer och lagom L}ästertryd;: vinnes hi.ig värmeeffekt och absolut frånvaro af ri:ik:
4:o; Pannans effekt blir oberoende af stör:·e eller 11Jiuclre :-.kieklighet och uthållighet hos eldarepersonalen: konstant tryck
kan alltså med liitthet luHlas, h,~iJkPt ~ii.r,;kildt fiir Yatteu·
rörpannor är af mycket stort Yärcle;
5:o) I ... ätthet att ombord förvara bränslet id n n å platser. ej
lämpliga för kol, t. ex. mellan dubbla bottnar. ::\Iaznt har
i.ifvcn visat sig besitta stor förmåga att fijrhindra ros tbildniug, hvilken egenskap kan Yara af •·ärcle på dylika
svåråtkomliga platser;
G:o) Eldarepersonalen kan reduceras till eu bråkdel af dess
med koleldning erforderliga numerär;
Häri torde mazutens allra största vi:ircle vara att finna, och
endast härigenom blir dess användning ekonomiskt fördelaktig, ty mazutens höga pris, omkring det dubbla mot priset å kol, motväL;eS knappast af des;; större fl.'•rbr~innings
effekt.

-

21:.!-

OWyc11ltder.
l:o) Cisternerna kunna tiimmas genom skottskador;
2:o) ~Ian går miste om det skydd, som genom \·i.il l'laceradc,
fyllda kolboxar beredes fartygets vitala delar;
3:o) Derest ej mazut kan framställas i långt större skala, än
hvad nu är fallet, torde en stark efterfrågan deraf i hög
grad stegra priset och försvåra användandet af maznt, om
det ens öfver hufvnd taget kan för penningar erhållas.
Ofvanstående så vii l fördelar som olägenheter afse mazuteldniug använd enbart men kunna i viss grad tillämpas iifven
iör den kombinerade eldningen.
Enligt uppgifter i utländska tidskrifter har det lyckats att
i 'l'y,;;kland framställa maznt genom destillering af brunkol.
Nkulle det bekräfta sig och om ifrågavarande metod för öfrigt
\isar sig vara ekonomisk - något, som man ej har skäl att
betvitla, emedan mazutcldning i Rtor skala införes i tyska marinen -, förtaller dermed mazntens nyssnämnda stora ±el
att finnas i otillräcklig mängeL
Då synes det, som om man i ett icke kolp rodncerande
land lika läit kunde importera mazut som kol för flottans räkning; kostnaderna för cisterner till förvarande af maznten torde Y~ll ej vara så afskräckande.
:\Iaznteldning lärer i stor utsträckni11g iufijras i t~·::;ka och
italien::;ka marinerna samt ätven, ehuru ej i så stor ~kala, i
blan l annat de transka och ry,;ka manner na.
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Olyckshändelsen vid skjutning ont)lord på
"Sissoi-Veliky''.
Ombord på det ryska pa11;;arfartyget '')->'is.,'oi- Velil,!r inträffade den 1.3 sistlidne :\Iar-; under ufningsskjutni1~g i Budabugten en s dr olyckshändelse. Icke mindre ·än :2'3 menniskor
diidades, del,; omedelbart, dels i följd af de skador, de erhållit
vid olyckstillfället. Den materiella skadan var äfven mycket
stor, lwilket framgick af den grundliga undersökning, som
blihit Yidtagen seelan pansarfartyget anländt till La Seyne,
der det skall repareras.
~om bekant utgöres den nyligen fullbordade ·•Sissoi- Yeliky's 11
groh·a bestyckning af c!c st. 306 mm. kanoner, 4G kalibor långa,
at modell Obankoff, stående två och två i tvenne balanserande pansartoru, det ena för- och det andra akterut. Det
var Yid det aktra tornet,; styrbordskanon, som olyckan inträffade.
Bakladdningssy::>tcmet me,d skruf påmiuuer om Uanet's
l'_rstem men med elen skillnad, att ingen säkerhetsinrättning hinelrar affyrandP.t, inna11 mekanismen är tillsluten. Denna påtagligen mycket stora brist blir ännu allvarligare derigenom, att
de båda i samma torn befintliga kanonernas mekanismer stängas åt olika håll. Häraf framgår, hnr lätt det måste vara att
begå ett misstag och tro de båda mekanismerna vara stängda,.
när de innehafva samma läge, fastän vid ifrågavarande tillfälle blo~t elen ena var stängd och den andra tillskjuten utan
att haha om vridits 1 /6 hvarf, det som skulle orsakat kammarskrufvens stängning. Derför att en säkerhetsinrättning saknades, blef det möjligt att affyra skottet innan mekani.smen var
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stäugd, och härigenom intr~dfade den <Jlyebltäudelse, ~om haft
sådana olyckscligra ful j der. Bakladclning;:;mekanismen upptriidde här som projektiL då det ~törsta motståndet förorsakade~
af gördelns fiirträngning. Under det att den verkliga projektilen föll i vattnet strax invid fartygets sida, flög kammarskru fve u baknt och gjorde ett djupt intryek i tornets innersida.
Krutgasen rusade ut i det fullständigt tillslutna tomet. och
detta! ~om ej kunde motstå det oerhörda tr.vcket, gaf vika.
Den kraftigaste delen af tornet, det vertikalt stående pansaret.
blef ej lösryckt, fastiln plåtarne rubbades ur sina Ligen. 'l'aket,
som enda,;t bestod at ett dubbelt lager af resp. 12 mm. och 50
rom. paus>trplåt samt tv~t rikthufvar, blef deladt i tvänue hälfter, hvilka slungades upp i luften till en betydande höjd.
Brottet i taket uppstod utefter tornets längdaxel.
Om kanonen hade varit riktad rätt akteröh·er eller enda,;t
helt obetydligt sidoriktad. så hade de båda tomdelarne 1allit
i sjön, den ena på styrbords- den andra på babord>Jsidan . Olyckligtvis var kanonen riktad tvärs ut om babord, och derför föll
endast elen ena. delen i sjön, akter om fartyget, under det att
den andra, seelan den passerat öfve: stormasten och böjt de,.;.~ ,;ignalmast, föll ned pil och krossade kommandobryggan, der ett
tiotal menniskor bleh·o dödade. samt nedtryckte däcks~töttorua,
så att dessa i sin ordning krossade öfre rläcket oc;h melland iick.
Naturligtvis blefvo alla menniskor, som befunuo ,;ig i tornet. dödaJe. 'l'ornet blef deformeradt 25 mm. efter längdaxeln
och 11 mm. efter dess kortare axel. Till föl j el cleraf att rekylen
varit åt motsatt håll mot det vanliga, enär mekanismen nu verkade som projektil, bl ef kanonens la vett förderfvad. Alla
säkerhets- och manöverställniugar bletvo likal edes förstörda.
För att åstadkomma all denna förstöring fordrarles ej mer
än halt exercisladclning, d . v . s . 90 kilo prismatiskt brunkrut.
En af fartygets officerare sade, och detta, som det synes, med
allt skäL att, om laddningen varit kraftigare, hade skadan au~aglt-

gen inskränkt sig till to:·net, en~lt' taket i så fall säkerligen blifvit slungadt lån_gt fur om tartygl't, i stället för att, såsom nu
blPf fallet. kro:>::;a kommandobryggan och däcken.
l l· r le l'arld.}
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Uppgifter rörande org anisationen af flottans
manskap.

efter dåtidens växande anspråk på härarnes styrka redan för syag
ture denna reduktion, blef efter densamma all deles otillräcklig.
Afven flottan hade genom Finlands och Ålands skilj ande
från riket sett sin manskapstillgång minskas med ej mindre än
1343 N:o af de indelta båtsmanskompanier na, hvartill kanläggas förlusten af de finska kotferdikarls-·=·') och sjöartilleri-kompanierna, eller 1032 N: o.
F ii r f.

F orts. trå n ,.;id. $]i. 150.

liT.

•

Behandlande tiden från 1808 - 9 års krig till och med antagandet
af 1885 års värnp!igtsl ag.'" )

Freden i Fredrikshamn var sluten: ~:h·erige lmcle förlorat
sitt gamla broderland Finland, och des~ innevånares antal hade
nedg~ttt til: ej fullt 2 1 2 millioner.
Genom förlnsten af de finska trnpperua hade :>n'nska krigsmakten högst betydligt förlorat i styrka. Yitr laudtkrigsmakt,
• 111111.
Allt ertrr ~um de~:<a '·uppgifter " rvra fiirhallan<len belägna nilrmaro vår egen tid, blifva ll"fJCI.-!11 ru·urtm riiramlC' dL• i"ii rlwllan<l cn. "om 1lossa
"uppgifter " behandla, allt mc·ra "iiJl,ynta, hvarfiii'C ~<i>"om kiillor vid utarb etandet af denna och nii~tkommandc del af "npp!? i ftL•rna- till ~tu r~ ta delen
må"t am·iin da" l ~eg:lem entcn, Kong!. Brcf. l•'<i rrmlningar oel1 KungörE>lser,
Urnoml- och Station~onl c t· . afg:åendc OL:h ankonnnan1lr lwndlimrar ho~ ttero
a f flottan~ myn<lig!lete1·, Hik;;dau·,tr.\-ek m. m. rl. ·
·•
Att in~am l a alla do uppgift e r , :<om 1·a rit behiillig:a för en verkligh istorik::; uppgöran de, har <'j !Mit ~ig f!'iira, men hlifnt kiillorna till rli· l;ppgifrcr, ~om här lemnas, a nför da 1·id mnb,·arando ~tilllo af texten .
l Jo fiit' lwtPC'knandc af killlorn:t unYiinda fiirkortningarnr ii ro:

ll e f. am.
Befalhafl·ande amiral.
Hr.
Bro f.
('.
Cirknliit•.
Ch . f. St. Am. l•:m. J Afrl. =C hofen fiir Stor-Amil'ab EmiJetets
l :a Afdelning.
Ek0 n. l't:;k.
Ekonomint:;J;:ott (Hi k>"dag·e ns)

Exp. U'k.

Expedition~nt~kott (]{ibd a~ren~ )

Fl. Rrg-1.

Flottan,; tj en ,tgöri nf!,reg: lemc>nto.

:!L 7 -

För!; l.
Fi.irurdn.
FiirYaltn. af Sjiiiir.
Gen. Aclj . f. A .
Gen. Adj. f. Fl.
(.;. (J.

Furfa ttn i ng;.
För!,;Jarin!L
Förordning.
Fiiryaltning;cn af :<j (iiirrndc·n:t.
(:cncrai-Adjntanten för Arm een .
.. F lottan.
(ienm·a lor1ler.
ln:<trnktion.
1\ong;·l.
1\ongl. Hn·f.
Kr ig:<kollrginnJ.

lnstr.
K.
K. Hr.
Kr. Koll.
l\: ung;.
=- Kungö r c l~r .
Land:; h ö fil ing;PL'lll bC'td.
L. (i. Emh.
1\lem.
::\lemorial.
l'ropo~it1 on.
l'!'fJJI .
.He-..
llrsollltion .
Hik~d. B.
TiikHla:ube~l u t.
Hibrl. ;kr.
sl;:rifn•be.
Wk:-rl. uH;:.
ut::.kott.
f'. U.
Station~on l er.
St. Am.
Sto r-Amiral.
Sr ar.
Rtat ion.
Sammnn,ntta :c;tat~- oeh allmilona
Stat". och allm.
BL' " ·· och E!;:un.
BL'>"Yiir~- oc h Hkonomi-rt, kottc·t~
l"t:'k. l 'ti:H.
uti<Hande.
Sun1lh. Koll.
Snnilh<'t~kol l <'gi tun.
i'lfY. Sth. l~mli .
CJ fl·cr~titth :"i[ j a re em bet et.
i'lfr iga förkortningar ton iP fö r ~tås af sig ~jelfva.

') .tn111. Till rt·"iittning för 1let vid Sveaborg; kapit ul ation förlorade
koJ'renlikad,kompnn iet upp~attes v isser lige n <'tt n ytt i Stoc kh olm om 50 ~: o,
men bl'i,tcn pi• folk omöjliggjorde anvii r fn ingen , hv arfiiro detta kompani
"lntligen upplö ,; tc;; genom !\:. B 1·. af den 11 j uni l Hl l.
·
Det riiknad e rl <"L blott :J -- ~iiger tre - man : ett np ply"ande ex e m pol
på omijj!ighet<'il af att uti rtt folkfatti;!t land h:llla riir(rarlt• trupp er k omplrtt,a , hcl.- t nilr landet !,jCnom Hirntg<lendc krig blottats [Hi folk.

-:n" -B.., örsvarets b egg<> lm r·vud greuar Yoro alltså i hehof af förstärkning. Det gällde dertör att fortast m~jligt föri.ika krigsmak tens numerär samt att göra detta på sådant sätt, att krigshären vid beh0f kunde svälla ut, en egenskap den förut saknat.
Att härvidJag vidtaga några mera. genomgripande förändringar,
såsom t. ex. fiirsvarets grundandr-. på allmän värupligt i dess
då nyupplifvade · f onu 1conskrijilionl'n i J:i'rankrike; !.T ii m J!I'I'S?Jsfeltl r:t i Preussen). \·ar ej att tilnka piL Kriget hotade att
ånyo utbryta hvilken dag som heht. ouh man had e der:iemte
alltför sorgliga minnen från det unrlr>r :>ista kriget uppsatta
lawlt 1·ii r n d.
A andra sida~1 h Y arken kunde eller ville man pålägga staten några stora u ya bördor; statsfinanserna vor o j u redan föru t
i så dåligt skiuk Följ deu af allt detta blef, att man gick en
medelY~ig och gjorde sjelfva rekryteringen af den nya truppen
till en kommun emns angelägenhet, medan staten åtog sig att
anskaffa beklädnad samt all annan utrustning och underhåll.
Nilrwl. 13.
Vid 1810 års riksdag antogo st·änderna en lag, hvarigenom
12 Nov.J8l0. d
en n .\·a truppen, det s. k. {urstii rlmin!Jsmrmsl.:rtpct i mättadefl.

Förstärkningsmanskapet
Or!Jrmi~atio-

Enligt 1810 års riksdags beslut e<Yde konungen riitt att '1i
b
oe;h nödens stund, då rikets gränser af fientlig makt
!Nksd. B. hotades eller oroades 11 uppfordra hö<Yst :)0 000 Yapenfi.ire män
12 Nov. 1810.
.
'
b
'
att ]emte den förut bestående krigsmakten försvara riket. Antalet, som skulle uppbådas, hade konungen rätt att bestämma,
och skulle detta antal fördelas på de särskilda landskapen samt
vidare på de särskilda kommunerna, städerna och soclmarne.
Angående hvilka personer, som skulle utskrifvas, stadgades
endast, att de skulle Yara duglige till krigstjenst samt emellan
20 oc h 4ö år. Deremot egde kommunerna riitt att anskaffa

nrns f m·stn
11J!psiittnudr. farans

- ~l ~ }-

.~.,t

1,å hvar och en ai dem komm ande antalet man efter eget
beh ag, vare sig genom legniug eller ntskrifning (lottning. ) När
11 11pb."td af förstärkningsmansk ap egt rum, försvann samtidigt
rnst- oc:h rotehållares skyldighet att rekrytera, ,.;å liinge krigstillståndet varade. Förstärkningsmans kapet var för öfrigt tj enst~l;yld igt blott under krig och kunde ej under fred samrnandragas till vapenöfning; det existerade öfverhutvudtaget blott
under krig. Bestyret med dess organisation tillhörde konungeu ensam.
Såsom man af oh·austående finner, var förstärkningsman.~ kapet att anse såsom en resen·, fastän elen saknade en verklig
krigsreservs kanske ,·igtigaste egenskap, ueml. att vara pr! {iirl!r nuJ ijtwrl innan den vid krigsutbrott uppbådas.
Det dröjde ej läuge innan törstärkningsmansk apet kom
ti !l auv~indning. Dl Napoleon tvang svens k a regeringen att
tilrklara Bngland krig, fingo myndigheterna eu, troligen ej
O Y~ilkommen, anledning att gripa sig an med dess organisation,
och det utkom e u K. Fiirf., h varigenom u~lrm~tre bestämdes
angående dess upprätthållande.
Det antal man af försUrkningsmausk !tpet, som konungen X. Fijr{ :.n
då bestiimde skulle utskrifvas, vg,r löOOO, och skulle hela för- .i jll'il 1"111.
rättningen vara afslutad till den l Juli året derpå.
lnnau gjelfva förordningens utfilrdande hade regeringen
i n to r dra t uppgifter från laudshö{cl ingeem bete:w. på au talet
vapPnföre män i hYarje läu. Sedau sålunda h ela antalet vapentöre mäu i riket blifvit kändt och pi\. grund af det till utskrifning bestämda antalet, löOOU, bestämde::; det, att ll\·ar :20:cle
man skulle uttagas till iörstärkningskarl. De sålunda uttagne
-;l;nlle tlv arb lifva i hemorten tills vidare order kommo.
!::ltäder och socknar erhöllo för iifrigt sammartitt till tvångsviirtning af lösdrifvare, som en ligt v~irfningsstaclgan tillkom rust- och rotehållarne. De omkostnader, som Wr,;tärkuiugsmans kapets uppsättan de orsakade, skulle fördelas på stade ns el ler souknens innevånare efter samma fö rh <"t'llande som
:)evillningen af dem utgjordes.

~:l l

Deu, som frivilligt ingick i förstärkning:;man,;kapet, skulle,
för de år kriget varad e, erhålla frihet från mantal:q•enningars och andra personliga nt:::kylders utgörande såväl för sig
sj elf som för sin hustru.
Om någon stad eller socken ej på frivilligheteu,; väg
kunde anskaffa det bestämda antalet förstärkningskarlar. skniie
o-enom utlottning, d. v. s. genom utskriflliug
bristen fyllas
.
b
-~
efter man tal. H ärvid sk ull e lottniug först ske "emellan ogifte
och de gifte, som ej hade barn'·, derefter emell an iifrige Y8J•eu±öre män. Från delt agande i lottning voro befriade ''alla de i publik t j ens t varande E m bets-och rl'j enstemän .. .. Studeraucle Y id
Rikets Akademier, Bruksegare, .l!'abrikanter, samt, med undanalla rätte Borgare ' som minst ett å r fiire rnauaf kröo-are
t ao'
o
o
skapets uppsättande vunnit burskap, J orclegare e Il er .J ordhrnkare . . . . (samt) en l o tsclr~lng för hvarje tjenstgörande lots."
Deputerade från städer och socknar skulle länsvis sam mankallas af Landshiifdingarne för att ~esluta om alla hithö rande frågor.
.Äfven seelan lottning var an betalid kunde legning inom
rotar ega rum. Ou1 det t. ex. bland 30 lottningsskyldige
skulle u ttagas fem, så delad es dessa 00 i fem rotar, h >·are her
rotarue lemnades före lottningens verkställand e J 4 dagars
anstånd för att derunder möjligen sjelfve lega karl i sitt stii.ile,
då de i så fall befriades från allt deltagande i lottuiugen.
.-\ngåend'3 först~irkni ngsmanskapets fördelning t iIl t i eu,..tgöring på de olika vapnen stadgade,;, att "i de orter p<'t landet,
der det Båtsmanshåll ii nnes och der F olket:; lynn e och vana
gitva dem håg för :; jöväsendet, bör F örstärkningsman::,kapets
fördelning införlitvas med de indelte eller roterade BåtsmansCompagnierne och framför andra nyttjas till Skepp-;besättlliugar." H vad Sudern a angår sk ulle K ong!. l\Iaj :t '\'[ter grau~k 
ning af särskildt fi\rekommande oms tändigheter förordna h vi! lm
af dem (skulle) utgöra Soldater eller Båtsmiin". I den öfriga
delen af landet skulle fi.\rstiirkningsmanskapet föreua::; mpcJ in-

delta armeen, utom i Skåne, ::ler ingen indelning ännu var införd, och der af detsamma skulle formeras en Stirskilfl trupp.
Beklädnad, vapen och annan utredning för förstärkningsmanskapet skulle bekostas af kronan. För att göra befolknin·
gen mera benägen att ingå i förstärkningsmanskapet utlofvacle
Kungl. :.\I aj :t att "låta öh·erse de nu gällande Krigs-Articlar
(såväl1 som ö tri g a Kt•igs- Disciplinen rörande stadgar och fiir1attningar", samt att "det nya Förstärkningsmanskapet skall
med ,;nmerlig ,·ård omfatta,:;·' detta sista för att "förekomma
förnyandet at de olyckor och det elände, som efterlemnat f'tt
sorgligt minne af det fiin·a landtvärnet."
:?:t grund af nämnda K. Förordning af den ~3 April grel'O
sig Lanclshöfdingarn e genast an med utskrifningen af f(irsUirl;: ningsmanskapet. Den ,·je] lancl t,-ämets första uppsättande Ul •]lfl.ammancle fosterländska rörelsen var dock nu fiirsvnmlt'll.
l\lis,;nöj e visade sig flerestädes i landet, och i Skåne kom r1et
till och med t!ll formliga upplopp . Den form, h\arunder lott·
ningen skulle ske, var helt "äkert en härtill starkt biclragancle. orsak.
De deputerade blefv<J emellertid sammankallade, och des-,e
'uttalade sig merende is för legning. Detta var fallet med
tocld10lms läns deputerade, och bestämde Kong!. l\laj:t A. Er.
legan derstädes till 33 Rdr l G sk. Bco., h varat en fierdeclel IS Jnni 1811.
skulle utbetalas vid antaguingen och restell vid uppfordraL .
I andra län anlitades dock lottning, hvarvid redan tagen le;a
för ,·isst rust- eller rotehåll befriade från lottningen.
<+enom lrgningen~ såväl för städerna uch socknarne srJ!n
för rotarue, erhölls dock daligt manskap. Detta visade sig ~å K. Er.
snart det blef inkalladt.. S ålu nda klagade stationsbefälhafvaren:; J/ars 18 11.
i Stockholm öfver att 11 åts killiga af de för flottans räkning l1it
rt. O.
ankomne Fö rstärlmiu~sb åtsmän äro behättade ruf_d fallande- ..J.-A!.·juka och andra oboteliga sj nkdomar". Visserligen bestämd e 2() Sept. 1812.
Kong!. l\Iaj:t att ;'sådane personer skola såsom oduglige till
tjenst till hemorten afsändas", men förstärkningsmanskapet.5
rtjenstbarhet förhöjdes likv~il ej i någon nämnvärd mån.
Tidd.-r . i Siiil'. J ~!i l.

En annan olägenhet at denna utskrifuing Yisad~ sig äfven
snart. De utskrifne ansägo sig å ena sidan ej behöh·a skafia
sig rlaga försvar'\ någonting man i dessa tider var mycket
angelägen om, men å andra sidan tvekade mångA hnsbiinder och
arbetsgifvare att i sin ~jenst antaga personer, hYilka när
()ji·. 811,_ som helst kunde tagas ifrån dem. Häremot utfärdades flere
!''lltl!. Ku11rr. förordningar, men utan önskadt resultat. Klagomål öh·er kring1'' 11
· t,
• k·ommo a ll t1em
k·arl ar ater
·
'
,Jii Auq.
ar b ets löse f örst~ir k·mngs
,;trykanae
111 •· fl.
ända tills denna trupp efter fredsslutet 1814 definiti-vt upp.11.. Hr.

10 .!tm. f ,<.,f.).li!,;tes.

!Jrkliirlm11l.

X. /Jr.
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Varnad af de sorgliga följderna af det förra landtvärnets
IJristhLlliga bekliidnad skyndade sig vederbörande, då tiden för
fijrstärkningsmanskapets uppbådande nalkades, att vidtaga nödiga åtgärder för anskaffande af beklädnad åt detta manskap.
I de län, der förstärkningsmanskap iör flottan skulle utgöras,
anbefalldes Kong!. 1\iaj :ts Befallningshafvande att föranstalta
om denna beklädnads anskafl:ande 11 på det OSS och Kronan
minst kostsamma sätt''. Denna beklädnad blöt följaktligen på
kronans bek ostnad anskaffad samt sedermera mellfln uppfor,Jringarna, åtminstone delvis, fön·arad i provinserna, h-varige110m förorsakades en oändlig mängd besigtningar, tran:>porter
oeh skri tverier.

t\åsom · ofvan är anfördt skulle förstärkniugsmanskapets
(jrganisation var a fullt genomförd till den l J nli 181:Z. Innan
den u tsatta tiden var orgauisationPn klar, oeh våren 181:2 anställdes mönstringar med det nyutskrifna fijrstärkningsmanskapet. Dessa mönstringar förrättades af Laudshöfdingarne
eller af de personer desse dertill förordnade. 'l'ill biträden åt
mönsterförrättarne kommenderades officerare, hvan·id "i de
.'\.. lJr.
l·H,·. f'-,J:l. län, der detsamma (förstärkningsmanskapet) kommer att helt
och hållet uti de roterade eller indelta Båtsmanskompanierna
insättas . . . . bc"irande officerare vid flottorna gå .... Lands höfdingarna till handa?. Dessa sjöofficerare ~kulle kommen-

deras at tjen!<'g öran,]e Uen. Adjutanten för Flottorna 11 från
JJiirmaste stationer)).
Efter det denna mönstring egt rum, dröj de det ej länge förr 1Jcnstgöring.
ii 11 forstiirkningsmanskapet inkallades till tj enstgöring. Genom
(i. O. af den 17 Juli 181~ fingo nämligen Chefen för A.rm~ens
F!otta ouh Befälhatvande ()h·er-Amiralen i Ca.rhkrona rätt att
,.,~dan all Extra Rotering ~ir uppfordrad . . . . efter behof
·ch omständigheter inkalla till tjenstgöring det .l!'örstärkningsmanskap, som till e::1a eller andra Flotian höra kan". Harvid
>'~ulle, "'h vad fördelning till olika :>tationer anbelangar'\ för- r;. 0.17 .Juli
1812
·
stilrkning:>manska.pet följa de ordinarie båtsmanskompanierna.
Kär forstärkningsmanskapet kom till stationerna upp:>tod
fråga om, huru dess Ui fJWit8at i on till tnrpJI skulle :;k t'. ~:fter
... n skrittvexling myndigheterna emPllan staunade det doek slutli gen dervid, att det bildades s~irskilda. s. k. :·±örstärkning:::;båtsmanskompanier·'; h;·ilka på de större stationerna i sin ordning
n·gjorde ''förstärkningsbåtsmäns-bataljoner.:'
lJuder året 1812 tjenstgjorcle en stor del förstärkningsblriar till sj ö s.
Fiir att Yi,;a i h\·iJken proportion fiir~tiirknin!!:.:man,;kapet in!!kk i be·
må anfiim,: att fiir ht•tnnu~nHill .. /:·,.;,; Sr!fersiil/" år 1~12
ntg-jonlc,- hr,:ilttningon af:
\latt·u:.:c•t' oeh · j Ltngmiin (dc b a f k<dl'.-karl.--kump. del:.: furhynleJ ... 10 man
Fi.fr~t~irkning~n1anskap .... ... .... ................ ..... .. ... ...... :t~
\'"inntiirct' (,:jö al'tillcrbtrr) ..... .... ................. ......... . .. .J.fl
J, ,~c bat;miin .................................................... .J.s ,,

~~ittnin![:.:styrkorna

J:x·m rutct'ing:.:båb,miin . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.)

.............................................. ....

s

l'k•'Jll''!!o~,:ar

Summa ![Cmcn~kap H4 man

Enligt rullorna fnnnus 1~12 på StrJukholms station inmönsr:·;trlP 1014 man förstärkningsmanskap.
Dc>tta år blef emellertid tjenstguringen för förstärkningslilRll"kapet ej långvarig, utan fi11go de, ~om så ville, hemgå i :Ju,gj1 812
s;tli'et af Neptember eller biirjan af Oktober. De, som ej egde
>'tadigvarande hPmvist eller ej kunde sjelfve försörja sig i hemn··lfln, fing) bPhål~aq 1 ~ir n~ "'g ..):. :n; f1f\Pr v:nfPrn.

8·

--
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l%uruväl beväring~institntiunen inriittacles 181:2 och träd Je
1 verksamhet l~VJ. inkallade:- likväl de 'lvarvaraude af f •rstärkuingsmanskapet i de :flesi:a län såYiil sistnämnda sc•m det
närmast derpå följande året.
'l'idigt på Yåren 1813 infordrade Förv. af Sjuä:enrlt>lla från
Landshöfdingeembetena uppgift å det antal för,;tärlmiug~nun
skap. som kuucle vara att påräkna Yicl skeende inkallui .. ~.
Före. af Af de inkomna svaren kan exempelvis anföras. att af ur,ollrung•'ijöär. skr.
:Hi 1l hm; liga "184 man i H?.llancl, återstodo 421, medan mots\·araJ tde
187:! m. fl. siffror för C+etJeborgs län voro 179 och li)l.
Sjelfva inbillningen egde rum redan i April, då order gaf,., att ··stt fort <:;
gi.>ra låter" sammandraga förstärkningsmanskapet it;rnn ln·m:i e
län, h varpå detsamma, uneler befäl från flottorna skulle a ~gå
till Carlskrona. Inkallningen till statione11 skedde detta (tr
efter en annan norm än året förut, troligen clerfi'n· att uwra
Fiirstärkningsman. ka1•t't fi ån
folk behöfdes i Carl s krona.
Stockholms, Kyköpings, J~inköpings, Elfsborg:5, Hallaurk Kal·
mar, Kristianstads och Blekinge län transporterades till l'arl:.. krona, medan manskapet från Yesterbottew>, Yesternnrrhu .rl,;
och <+efleborg~ län inkallades till Stockholm. För~tärkmng,;
mamkapet inom l+öteborgs och Bohus hin fick tills\iclm e qY<tl bJifya i hem(Jrten.
.\. ret derefter (1814) inkallades fiirstärlming~mallskal'Pt lmge±iir Yid samma tid som året fijrut. Dem1a gång Llefv<• dc, . !~
länen norr om Stockholm derifrån befriade (mi::;s,ilxt hade
svårt hemsökt lanclet l, Ol:h blott förstärkningsmanskap~t fråh
länen ''söder om fitockholm' 1 blef inkalladt till Oarlskrona.
::'IIanskapet fr~m IIallaud oclt från Bohus län hade redan förut
inkallats till Lanelskrona (der det då låg ett detachement af
armeens flotta) OC~l Göteborg.
Etter fredsslutet med :X orge hemförloh·ades slutligen fi )rK . Hr.
.
/.'JJan. n. ].),
stärknmgsmauskapet ''fiir godtn och fem;vann dermed s~t~ot,l
trupp från snuska krigsmaktens leder.

~t!5

,\l ('· l förstärkningsmanskapet försvann ut.~krifningen såsom
j 1, 1·n 1 t• 1 kngstjenstskyldighetens fullgörande alldeles, efter att,

i lagen som i allmänna medvetandet - åtmin~tone då
\'Jd fiirsvar gällde högsta nödfall - bafva funniLs i v:trt
]and så långt som vår historia går tillbaka. En ny tid hade
];:, •m mi t, medförande nya grundformer för krigstj ens ten, och
sR mtHl1gt med att de siste zdskrifne fosterlandsförsvararne kämpade i svenska hären~ leder eller ombord å svenska örlogs111 ,in, storio redan i led med dem nt.edburyr~rc-hri,r;w·e, af lagen
uppkallade till hidemeslandets försvar. Det var riii'IIJili.rJfstllnk• n, som äh-en hos oss vunnit fotfäste

!'~hal
r].-t

Beväringsinrättningen.
Ors~k~r fil/
Såsom förut är anmärkt orsakade utskrifningen af för- beoarwgens
·
stärkningsmanskapet mycket missnöje, som t. o. m. å en del inriittand~.
platser tog sig utbrott uti oroligheter. :\Ian kau säga att hela
iu~titutionen mottogs med så godt som allmän ovilja. '.l'illämpningen af bestämmelserna för utskrifn:ingen gåfvo äfven rum

fiir mannamån .
blef derför snart betänkt på att ersätta för·
llecrerinaen
b
b
stärkningsmanskapet med 11ågon ny organisation, hvarigenom
kr;gsmaktens förstärkande vid fredsbrott på ett fullt lagbund("~ ,;iitt kunde ordnas. I det föregående är autydt några af
de omständigheter, som vid cleuna tid hindrade en genomgripande omdaning at försvarsverket. Härtill kom, att man i
i ~\'Prige vid denna tid änuu var så intagen af beundran för
sin ''indelta armu:\ hviikeu ej såsom den preusiska i 180G års krig
hade blih-it så godt so m förintad. Den indelta armeen hade
ju tvilrtom den egenskapen, att så att säga förnyas af sig sjelf,
nilr den dukat under. Någon '1afskrifning'1 af indelta armL'>en
var derfur ej tänkbar vi i denna tid. Dessutom var man då
i 8verige så fången under den inrotade föreställningen- upp-

-

kommen just gen om iudelui ngsverket -. att landets försv:u·
kunde anförtros åt z,:,wlu armar. att någon fullstiinrliq fiiriiugrundr)rincil) aldriodring af försvarsväsendets ._.
o då kunnat n·pnomdrifvas. Att vår ind elta arm~·, äfven förstärkt med vä:·tvacle regementen, var ohjelplige11 nwnerigfd fur srag, det ins iig,;
nog tydligen, men man ville ej göra sig af med densamma;
man önskade blott göra clet möjligt att törstärka den un der
krig samt på fullt laglig väg förskaffa sig starka n~rncr. h \·ilket hären förut alldeles saknat.
Sverige:,: kronprins, s.i äleu i landets försvarsverk, kom d ,1,
på den tanken att uti sitt nya hem~and tillämpa en prim·:p
('lcoi1scriptionen"1 fråe sitt gamla fäclernesland. :i\len samtidigt
var clet mycket, som hindrade ett alltför djupt ingripande uti
de bestående förhållandena.
Föliden häraf blef en kompromiss, ett mellanting och fc,ljaktligen ett oting. Den allmänna Yärnpligteu upptogs i pri:tcip, men man tog e.i steget fullt ut, i det man dels bibehöll
den gamla krigsmakten, dels införde undantagsbestämmelser rörande värnpligtens fullgörande, främst bland dessa legooch friköpsrätten.
L~lnge ansågs beväringen ej heller som någonting am .::t t
än ett slags reserv för afgången-; ersättande, och för,;t län;;re
fram, på 1840·talet, stadgades, att beväringsmännen, för ;1 t:t c,;,,t
härens numerär, skulle instickas : den ''stående'' hären :-; le clt'r,
hvarvicl man trodde, att beväringsmännen skulle insupa uåg (, t
af det äldre manskapets krigsduglighet. Härigen om uppk om
systemet med 17 ::;tam och beväring'\ ett system, hvilket äuda.
till och med den dag, som i Jag är, trycker sin st~lmpel, ·'·rughrtens, på vår nnnf>or.rJwlisutioJt. 'l'anken att stammen i en
flilthiir under strid kunde vara ett stiirl för elen föga krigsbildade beväringen, ::;å q m 11rl{ol.,·k i sig sjelf' rfn1 iiu iir, har doc: k
nu så fast inrotat sig hos den stora massan af nationen, att.
clet ännu torde clrö ja innan fackmännen kunna skingra dentia
illusion.
En annall bi dragande orsak till att man år 181~ ej tog
h ~

2:!7-

steget ±ull t ut, kan anses hafva varit den u n der århundraden
i svenska folket innötta föreställningen, att clet ]Jf'rsonlig(/ deltagandet i fosterlandets försvar ej var en medborgares första,
h eligaste pligt, utan en börda, en skatt till staten. Bevärinssinrättningen fattades troligen af många som ett "nödvändigt
ondt'\ uppkommet derigenom, att de jordegande, uppå hvilka
sedan århundraden tillbaka hela försvarsbördan hvilade, nu ej
längre förmådde bära ltelll denna börda.

)

AnledningarM till att !ego- oc h ft•ikiip~rlitten inrycktus i 1Jeväringsfuron1ningen voro, <leJ~ de styrande~ önsl;:an, att <le horgerliga yrkena, ~tndiel'l1a
o. d .. så litet ~om möjligt ~kulle lida af krigs tjen::<ttv;'mg:et, rleb rlen ho~ de
mera hilch~de och burgna kla~~e>rna förekommande motviljan att tjena
i ledet.
H vilken ned~ättanrle el'!'ekt des~a undantagsbestiimmelser hade p<"t krig:~
l'olket~ mora liska vh!'ile och dermed ]Hl d e~~ militiira, är rerlan p;i tal om
lanrltviirnet anfurdt. Har ett fpJ in~mugit sig, iit· det vanligen ~vart att
riitta. Sä ock här. Det tog 60 år innan elen begrepp~virlriga riitten till
!egning eller friköp borttogs m vår viirnpligtslag(l:-ri2J oeh pligten att värna
.om ~itt fo~rerlancl hlef lika för alltt svenska medborgare.
.Stl länge ritttighet till friköp eller lega var mcclg:if\'en, oeh det s;llumla
:;torl ('•ppct för elen bemedlade att nmlan clraza 6ig det personliga f ullgöraHdet af den frlimsta af alla merll.Jorgerliga pligtcr, var allt hvad vhrnp li gt
. hette någonting osann t, någonting halffiirdigt. Så länge en sådan unclantag~be~tii.mmel~e tinne~, skall alltid flertalet af folket uppfatt<J. ,·ärnpligten
· ..:om en oriittvis börda: en blodskatt lagd pi"t rlc fattiga:; .txlar. Om någ:on
framföt' anrlt·a borde vara skyldig att försvara ~itt land, var det viii den.
..:om cl!·rlc någonting \'l' rkligt att för~vara.
Legning genom den en~kilde leder för öfrigt, hvarl man iiu nui ~iig·a
derom, till att för;:\·aret bcröfvas en man, ty ~itviil rlen lcgall(lc som rlen
· le g;cle hat\·a ju moralii;k skyldighet att viirna sitt land: när staten viirhar
e n man till krigare gifver den betaldt för någontin~ den har moral i ~kt
riitt att erh<llla grati~. Legningen har dock iin flere ~kadliga sidor iin
värfning en, ty genom Jegning unrlanclrago6 fursvaret en stor del af flen
kunskap Ol'h tankeförmåga ~amt rlet morali~ka mod, ~om fiiretriic1e>;vis t illhiir rle mem billlade klas~erna.

_-Ut på något sätt förstärka krigsmakten var ounclgängligen nödvändigt, men att afstå från den indelta armeen dels
ville, dels kunde man ej. Indelningsverkets bibehållande var

derför en gifven sak; mau var blott tveksam om på .Qyad sätt
man skulle sh:atla sig en krigsreserv.
illa ut •
Försuket med fiirstilrkningsmanskaiJet hade slao·it
b
'
j ande
åtful
med
tskritning
u
slag:;
annat
nägot
Atcrgå ti~l
mannamån, osäkerhet m. m. ville man ej . Det åtei·stod derfur ingenting annat än att återinfcn·a rtllmiin j}('rsonli,r; riimpli,r;t,
d.)Gk under fullkomligt urdnade former.
1

(-tenom Nådig Proppsition af elen 30 April 181:2 ±ramlades
Vtr,· fJ,·s'
..
bel'rll·.urysf·u·-.
orrlllr't!f· "'"; mtor Hiksclagen förslag till grunder för en bevärings-institu·
·
· ,
l
D
dcni/1 lrii,.,, - ·
essa grun c er antogos af 1öksoagen, hvarncl emellertid
dl' ,fml!f""- tlon.

,r. 111 • Ständerna framstålide Hera önskningar i afseende på den nya
)ji'~C 1·i :~·:,.·;m rättningen, h~·ilka önskningar dock icke skulle "ega någon
dr,z

J~T.!. bmclande kraft 1 afseende på det beslut, som redan var fattaclt".
Båda statsmakterna voro alltså eniga, och elen 27 Oktober s. å::·:')
l k
l
l
!\.. /.'{(ll'f.
om,

.],di

ut wm en ;:ong. ·ungörelse innehållande bestämmelserna
huru den nyåtagna beväringspligten skulle fullgöras.
1\. 1.·1(1/f
Denna förordning qvarstocl till år 1849, då vissa iindrin·
!:f /-'!·/,·.
gar i beväringsskyldigheten infördes.
[1-!.J!t.
Dessa nya bestämmelser blefvo gällande till år 1Sb0, då
beväringsförordning ntfärclades B n särskild förordPll n v
K. !.lm:t.
7.'1Xur./"li11.
bevärint:>aens mönstrinQ:ar och öfningsmöten utkom
om
11ing
.
.
,
1
J\., 1'c''''··
1
, J fi\·iJr. J.~ l ;J påfiil j ande år.

21 Ukt. J.' i:.!.

•
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Derefter skedde ingen större för~tndring i de för beväringen
ntfärdacle förordningarna förr än år 1872, då friköps- och legoriitten borttogs och den allm~lnna värnpligte11S princip full"tändigt blef gällande i vårt land.
hade flere
Hedan före denna förändrinrr i d\.r bevärincrslaob
b
framställts,
beväringsinstitutionen
af
utveckling
om
förslag
men förkastat-; at Hiksdagen. Det första af de~sa furslag framlades 18G3. och sedan kommo nya förslag åren 1S67, 1~69 och
1571, - sistniimnda år såväl vid elen lagtima som vid en urt':)

*) A11111 • •hen 11'1:2. 18-l!J ot11 ll'tltl kunna sägas vara dc år, som, ,iemte
åren lt<::-;, u~h lHI:!, dela lJeYiirin~~in~titntionens hi~toria intill ,·;"n·n dagar
i f(,u prn·,du, hYilken indelning hii1· kommer att f;ilja~.

tima riksdag. - men allt förgäfves. Llamma förhållande U]l].Jr<"pades sedermera, och de förslag, som åren 1573, lt:l75, 1~71,
J '--IS och l&SiJ framlades, blefvo alla slopade. Slutligen blef
ett 1885 framlagd t förslag antaget af riksdagen, hvarpå vår ±ör~ta egentliga vilrnpligtslag, fastställande tjenstetiden till (j år
heyä•·i11gen och (j år i landstormen; med en från 30 till 42
dagar utsträd.;:t öfningstid, utkom på sommaren samma (tr.
ktiii!J.
l
1'
.
l! d
..
o
.
18~.).
.Juni
.; E.
]l ... nna år grunc l en i ör var <mnu g~l <Hl e varnp 1gts ag.
olika
de
ö~ver
resum/kortfattad
en
utgör
Ofvanstående
beriiriugs- (viimpligts-) lagar, som varit gällande i vårt land
till ouh med år 188i). Hilr nedan intages det Yigtigaste af h vad
de innehålla:

K. Kung. 27 Okt 1812 .
\'i ('arl ....... !!Örr wtcrligt: att .... Yi ...... i :\'åder vclat:-:tadga
O('!J liiJ'Ordna :-:om fiiljcr:

*

l
Skyltlighetcn att till l ~iket~ för~var in!!{l. i Allmiinna HrYäJ·ing-en, ~kall
f;;,. hvarje Rvcn"k man vidtaga med fyllda 'J'ju~u o1·h fo1·tfam till f~·Jlda
Tjug·ttfl'm <'tl'.

~

*

..\!dern ...... bNiik nas fnl.n ,Jutet af det ;1r, inom h vilket han (hC'\'iiring·,.:mannon) iir född ................................ ......... . .. ... .. .
:1

~

\'id tlct å t·ct~ ,.:lt tt, ll\'aruti t.iug;nfrm år fylla". upphiir pli!!tcn att i
A'lmiinna Brviiringen deltaga . .. . ................................ ...... .

lfn'111 "k.vld ighotc n att deltaga. i Beviiringsman~kapet ........ undanl<t!.tns .... do, ~om r edan iiro i krig:,;tjen;;t; do, som genom lyten Plll' l'~jul;:
lidwt ä1·o till krif!stjen~toförmug:ne: do, ~om tjcnt Yid ..... Landtviirnct ...
...... : Lot~ar, Lotsdriingar och Lobliirlin gar på Stat: l'o ~tförare .•. .. :
l'o,tiljoncr .........• "amt s lu teligen Kronan;: , Stiiclcr~ och af O"" crl;;inde
allmiinna inriittnin g:ar,.: nu 1·arando Ordinarie l~mb ct~- och Tjcn,.:tl•miin.
Um för Ufrigt ....... någre sär~kilte ollcl' ömmandeom"tiindig:hctcJ' ~kulle
"ig förete; ....... vilje Vi på ........ anmälan . .. .. ... \"å !'t X<'td. be·
~lut etcrom taga: do<'k ~kall ingen bcfl'iclse beviljas den nt~krifnin~·~,.:k,l·i
digr, som e~ct· fiii'IllÖ~i'nhrt att annan i ><itt stHlle lc~a.

•
-

~;)()-

-

~:}1
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'IIUIHic lJlit'n•.r "amntan1lragct. de;,- nnderh:'tll bc•,:iit:ja:'
i.ifri~a A nn6e11 hc•, :L<.

(i ~

Sknlle n;h~t·c· af de ubkrifne haf\·a nndc·rJ:itt vanilelh-rliga ~tt•a.f1' e ller
-rara föt• vanfrejd o~h lide J'lighet klwdl•, mit ~<lrlana c·j ~t:dlas i led llll'll
öfrigc ut ~l,rifne Fiiderne::<landet;: försvararE'. utan ~ko l c· af ,-likt• ut.-kt·itno,
sär~kiltc· Compagnicr m ed ~iir~kild uniform n ppriitta~ . at til l ~iHia Jl P n t boten an1·iinda~. ~om \'i i I'iåd. furordnP.

Den, ~o m till ut,-krifniP!!' fcil'lmnrlen är. c:ger riirtighet att i " itt >-L lle
annan dugl ig l'arl. den han ,je l f an:'kafl'ar . . . . . . . . En ,ållan er,,:. ttning~karl. ~om ej f{u· le!.(a~ utnm Liinet fJl'h biir v:wa af !!'nd friijtl. hvarom
. ....... be 1·i;: ~kall nppt~:;:. ma ... . taga,; ......... eJHI:\:4 bland dC' lil<'rlborgare. ,-om iiro C'lllC'l!:m :2:, OC'h :31 :\r~ itlder, "amt iit\en emc·llan :\/ oe li
40 år, s~ framt lh'"=' l' " cna t·r 1·arit i krig~tj Pn " t (>(']1 •• • l'~a . . .... öfni 11g.

likhet mPd hvall dl'fi

Beviil'in g; nntn,:kap c•t ,:kal l ...... ... . vara ltllll erka~taclt ,:amma I,vllnatl
uth :'k,l'l tligh ctPI', ,:om ..•. \'ar öfriga krig~makt ......... . : orh iiro \- i
~innade att . . . . . . . . . . m ed fiit·~ta Yitltaga de :indl'ing-ar orh j emkn ing:tr,
,.:o111 morl tiLleh,·arfYet,.: i,l'lllll' oeh on niidi!.!· :>l'i!!,.:-(]i,.:l' iplin iirn fiil'L'nlit;"~l.

~iitta

(lnn cluUler uP:'tiimmebe om att in!!l'n til'l;: i adl'li!!"t .-titnt! upph öja:<,
i ~tatem: tj0n;:t anta!!·a;, bnr"kap :'Olll bor.rat·e 0rlullla n. d. uta n att harva
fullgjort 'in beYiit·inl!>pl ig t rller !lerifl'an b lifl·it \'C'derb(ir !i !.!c· n bc·friad.l

11

])å BeYärin!.!,:man,:kapc>t till ~·rrklig tjen~tg:0rin:,r lll' I•llalla-. "kall d!'tsamma af 0,:~ ml'd erfot·l10rli!.! bekli\dnacl . bev:iring orh ann an ntrn:>tning
i'ör:.;c~, ,:amt ";häl umh'l' ,:ftdan tjC'n~tgö ri ng. ,:um lhl lh- t ti ll iifning.,; vin-

Y n!.!ling. 'om c·.i uppnått bPviiring-;tL\ill•rt •. ll H·n likvi~~t fl'ian mälrl0 :.;i~· till att ntg;l, firk 0j i r ullan antC'C'kna, c· 'l c•r till t,icn~t
göring· an:'hilla,;. (Sr. K. ('. af 1' " 18lG.)

' J Amu.

,.:kall

~

ll:l Vl an~c, JILi dii!·t, att ,:tiit'l'l' C' lll·r mintll'l' dc·! ;d· Hc·l·iirill !.!'-'lll:tJI,ka;,f'L
till tjen:'tgöring· eller vaponiifnilw uppbcula, ,:kal l ..... ti c· . o-om hij r; t t Il
F ö r~ ta kJa,~äldern. c•m0llan :211 Ol'h :!1 ;h"J. fi.• t·~t tltg it. (ll'll !il-rl'f'tc·r dc• iifriga kla"'C'r, efter ;\!dorn. dc· ~·ngt'C' kla .."er fl'amflir tlc· 'ilt1l'e .. . ... . .... .

Yilli~t

anting en inl'örlifva~ med inde lta Arm('l'll
~iit·skilda Corp~C'l' under ~iir·
skildt Befiil: dol·k vilje Y i i rl o ol'tPr clc1· Båtsmanshåll ii r ind e lt eller rotPradt, oe h :\lan,:kapot har ln,: t att h e llre tjona vid ],amltarmeon iin til l
s,i(•=', ~iika uppfylla tlcnt:; öt t='kan ~<hidt om~tiindighctorna modgit\·:1. l'it
o:amma :;;itt förhalle" i an ~eondC' till Sjö-,.:tatcn i dl' trakte r. tler l'tHb:;t
f'anlllo ri elll'r lnf'a ntt<r i iir indelilt.
Be,·äring;-nHtn,kapet

ell er mod Båt;man;h[tllct, cl lct• ock utgöra

\"id ntb ruttct af c·tt krig biir inde lta At•m eo n, enligt giillandc F örfattningar. kumplct tcr a~; mcJt Hust- oeh Hotelu'tllarnc:; rC'kt·~' lorin:r,~kyldi~·he t
upphör under don tid krig·rt p;i~·;ir och virltm!'Cl' . ... . , cft0r at er,: tiilld
fred. tre mänatler, ~eda n trupperna <l, tcrkommit till ~in homort, ,.:;\ framt.
\-i oj ... ... .. ~knllc· i :'iarl. li ;uw g:oclt att en liin gr e Yae:J.ncPtid tillitta.

:21

*

Den :'tåen de Arm(·c·n,.: l'iittighct att viir!'Ya inotn aderton oc h trottio~e .':
<lr,.: i\lrle r fortfat· , och an,.:c,.: y ng·Jin g- emellan tj ll!!ll och tjugufem {n·. ~OI!'
friv illigt ing<ir för I'im11mcr i den ~tåcmlo Armeen , lleri!!enom hafnl tull komligcn · tippfyllt ~i n IJ r l·iit·inf(~pligt; börande dän-id rlol'k n oga iakttag·a - ,
att, S('{]an en ela,:~ af Bo viiring,manskapet blit\·it uppb:'tdad , ingen il(']'i fr~\::
för Armi•en till Land~ eller :;jijs f:'tr anviirfYa:;.

')9rt
-_._,,J-

:2:!

~

R••väl'ing~man~kapet ~kall under dr~~ tjcnstg.iiring vat·a bC'f'riodt fl'im
alla arbci8kommcndcringat'l ar' hva<l b<'~kaff'cnhct ~om hebi, "'ulanc arbct•·n likvill undantagtH', som tliH!t•r tj••n><tgöring i Fiilt fiirefalla orh till FiUtarbPtcn Yanli~cn rU!;:na~.

Bcviiring"manskapct hct't·ias i krig~tid fn\n crliiggando af Br·yillning
:'.fantal;;pcnningar för dl't åt·, hvanllldct• dr·t giit' min~t tre m[tnadcr~
<"arni~ons- ollt>r Fiilttjcn,;t; lit'ven,;om dl'tta .\[an;;kap .'kall ega lika riitt til l
Uratialcr och Pcn~ioncr, ;;om Ordinarie Sol<latcr och Sjiimiin ......... Och
1·iljc Vi ... ... .. hafva uppmuntrat RikPis immcvånarc, att genom frivilliga ~amman~kott ~am la lnvalitlka;; ~or,**) helst inom ,;må di,;trikt. till ytterligare understött för blesserade af Ht~viiringsmanskapet, eller dc i krig stupad p,; c11kor och barn. Lika med Rik,;cn" Ständct· betvifta vi ic ke, att niir Sven><ka nationen en g[mg i detta Brviiriltgsman;:kap ,;kall igenkänn<\ mppra
"'ledborgare, ~om ~kyrlrlat rlri's sjclf~bitH!ig;hct, ett ringa men fl'iYillig;t offer
~kall ätfölja rlc ~kyr!tlarlcs aktning och taek~amhct för dem~ fiir><larar P.
O('il

~ ~-l

J l<'Jl . . • • • . . • • • . redan uppb<"tdadc dPI(-t>n) af
kommer ....... . . . att i t,jen~tgöring fortrara

:?;>,

~w.

21,

::s

Ol·h 2!1

Fiir~tärkning,nutn,kapct

............... .

lanrb :'i<ttioualbovciriug, (hv ilkon orubbad ~kulle bibeh<llla,;),
Maj:t.-; löfte om god omvårrlnarl om brviiringi'm'tnskappt*)
Stoekholms,aSlott den 21 Oct. 18U.

*) .lu111. 8. k. arbct,;kommontlcring'ar af indelt man~kap mrd tillllöran<lr lwräl 1·oro fötT m~·ricet vanliga. 8[1 t. ex. mwiintlrs rletta ,;iitt att an'ka!Ja arbet,;kmft virl byggandet. af Cliit:t kanal . Ä fl·cn Pli rlrl af C'arblnona ;;jiif'li><tning',;Yct·l-: iim b~·~·f!rl,i af indelt trnpp, detta t. o. m. pä 1850taie.t.
**J Aw11. l~n pen~ion~ka .'"a f;ir bcviiring'~man:'kap ueh hat~miin ,;ar.tt
rt.•t·as cnkot· är bildad fiit· Yc~t ern•HTinn<h Hin: ,;e K. Br. af tl. "'" o•·h "'""
lSlcl ~amt ar d. ' 1 ~ l~;! l. l (l cf1chorg>< liin har ]l\·arje ,;neken utom 'l'hors~kr;r, ittag'it ,;ig; att :l.l'lig;en g'ifm af~kcdatlc orlt hlc,;,;eradP beYiiring~män,
.i"mte deras i fattigelom eftt• rlrmn adc cnko r orh barn, niirlif!:t tmtlerstöd;
><c K. Kr. at d. ' 7 lf'lu. llylikt fri1·illigt m~der><t(irl heriifva icko de bevii ..
ring:-'lniin, ,;,ltn Jpmf iiro {ttnjutanrlP, riittrn till allmiint nnrlrr><tiid: se K.
C. af d. 17 , I8H.

Kong!.

Carl.

H Ya d som n n der de a fur,; ta perioden, 1812-18JD, af denna
beväringsinstitnti,..,ns tilh-aro borde iakttagas med afseende på Sjvbel'ärin'tms organitill ~jeustguring nppf,Jrd rad t sjöbeväringsmanskaps organisati011 sation tilt
till trupp, bekliiclancle m. m.: stadgades i K. Br. at d. 18 l'lfaj. 1 ~'~~/'P m. m.
d. 2D .Jnni 18lö, samt d. :20 Sept. 1814 iih·ens om i Fi.iJ'Yaltn. af Sjuär. skr. af el. 31 Aug. s. å. och af d. 1i3 :::lel>t.
1814, hvilka bestämmelser sammandrogas i det af Furvaltn. af
Sjöär. ntgifna Heglementet at d. 12 Sept. 18:!.), hYarc; hnhndsakliga innehåll :'\.tergifves här nedan:
~

l.

»]J,.,·iirin;,;·smauskat>et 'kall, ><t•rbn drt ii r trjipfor<lratlt, in d ·l~1s i kompanier De1•ä1·:a Regl.
OI<I ~00 man l11·ar•h·ra oeh Li>r tlPrvi•l ial;ttag-:IR, att hl'arjt• liins manslwp. s:l af den 12
. l t ,l et :-,ig giira l a't er, ll'f'
. 11 l'1 l.:umpan1cr
. sammantl r:lg'l' t . l) cssa 8fpt. 1825 •
YH
1 1 n?r f"ur ~Ig
kOlll]JUili<•J' fa Yi<\ J11·arj<· stati<>ll llalllll af ] ::1, ~:a od1 cl:l' ;.)jiiheviiring·,;l;om['Uniet ...... "

~~

IJnnchålla bc,;Uimmelscr om f'trafi röt· ryntninu; clii'r ,;t~·mpning:: •)JU
~k~·Itlig·hct för den inkallade att gcna><t iHtinna ><iu; oc'lt att hu~h!inde eller
nlcl><tare Pj tick hindra honom; angående liikat·cbcf'igtnin~mt·; ang:aendr Gott-

~amt

~ :!.

»BeLilet iiher l11arj•J kompani ],]ifw'l' t'll kun1panit'l•rf odt h<'nnc undPrt>fli·
t·eran· och J,iir manskapet
Yitl ankomstPil tt]] Statiuu föriiig-gas i kaoPrn,
rtl kompanidwfen och l•cggr trndcrufliJ·t•ramc skol:1 ..... rlcrstide.< inrymtnas.>)
( fl'erbli!n'll ,;tyrka af npp till 1::'~1 lilan eller nugot <kriihw ~kr11lo fl',n\Pias
l';l ii!riga kumpanicr, men st.Hka iH'vcr 130 lll<lll hilrla Pg'd kutnpam Jl c;;,ntr•In
statlgarlcs, att Hi rl alla kompanier (skall) tles;; utom :mtag·a;; c11 korp•>ra l fi '•r
b:1rje ant:ll :lf ~~~~ man, l11·ilken hlanrl tle mp;;t pålitliga uhiiljE'R ........ •

'* ~1 oeh fi'or kompaniskrifl·an•gi·,rom:Jic-ns handltafl·atule sktrJk
l:~•s

!iir

ln·arje knmpani, och ,;knlle deunc ,Jerjemtr I':Ha

Cll jll'fc4011

npplJi··nl~nwn

f•il'urt1fiir l•c ·

*) ~liiiJI. F ör de11 hiinrlol,;e n:lgon skulle önska att fullständig·t taga
del ar denna orh iifrigfl lJevil'ringslagar ~amt hithörande förordningar, hiinvi~a~ t'll GynthPJ'S fiirfattning~samling, nntler rubt•ik "Ailmiinna Beviiring:5manskapet" och "S.iöbcviiringcn".

t)•);'

-

([ ( ';trl-krnna fanns <'Il r.;ärskild np]>lJ<ird-;man f.", r Sji"•heviiriii!!SIJek!ä,JJl.\l]<t(·,rd<let.)
k~ii<lnadcn.

~ J.
•Ö<t>um F•"•nlelning,;<"ltef" ..... icironlnas .... ··n Uftit·•·r af hi.•g-rv g-ra<l» ..• ,
(Enligt Hi:J(j (li-,:)"7) ii rs rcgl••m••ntr! ,;knlle •klb 1·ara h•>llllll<'nd;mt<·n).
~

n.

Tjcnligt' m-;t!.amrar fi"•r bckliidn ;u]cns t<ina ran<l•• .sk11ll•• 11tses.
~

7-:z:J.

( lnn,.Jd lh di l". furcskriflr•r a:lgåt•nde heklii<lna•ll'n.)
~ :.?~

»:Niir sji.,IJ,,,·iiringsnwnsk upet lllltlL•r fri'<lli,g lir! till ;·,rning l'i<l Flott a11., ätati1111
inkallas, kommer mer! rleras bcklädan•lc <W h nndr•rhål l .1tt l<irh;lllas efter l mul sum
ticrom silr~ki lrlt atatlgas. >

Såsom mau af ofvan:Stående finner skulle, 1 häuclelse afbeväringens inkalland e vid mobilisering, h varje stations beväring lyda under ''en Officer af högre grad'·, d. ,- ~- uneler
ett slags '1beväringsbefäl hafvare:\ hvilken till sitt biträde skulle
ega ej så obetydligt med befäl och underbefäl. Detta får dock
ej tagas i den bem~lrkelse. som nu f~istes ,-id be\·iiriugshefälhafvare, såsom en befälspost uteslutande öfnr beYiiriugen, ty
ä nda in i våra dagar blef denna .. Officer af högre grad ·· komFl.
.18:.!;),

§cvJ~·c.

mendanten å station en.
Till tjenstgöring uppfordrad beväringsmans afli)niug::;förmåner beshimdes år 18:26 skall vara lika med "Båts ma11s ...

Bcriirlngsmiinstringrtr.

Angående beväringens miiusl rtiUJll r uti ii rdades nu der perioden 1812--49 Here förordningar. Den första af dessa utkom
.lla,.s 181.'1. våren 1813, första gången beväringsmans kapet skulle miinstras,
och är märklig derför att sji\officerare hade att clen·icluiin·ara .
Dess hufvudsaldiga innehåll var som föl.i er:

. . .,
1\.. 11
l s 1J. •J 11

»l:o) Första (']n~;;cn af BPYiiringsm;Jn,;kapct !lir innc,·ara iiilt· :lr lSl'l .. .
J(. lnslr . .']fl
~ltla·rs IM.'f. s kol:~ samman<lragas f(ir att, C'ftt•r ht'hiirig hL'S igtning rwh approhatiun, i Rllllorinskrif\"as, samt sedermera, IIIC'I! fn•l0lta ·l11 fant0 ri RcgcniCIItPnll' t'l!Pr BåtsmL
manshållet i hnuj c J,iin infurlit\"as.
:?:o) Fi"•rriitt,nin~arnc . .. . sk,,la \·crkstiillas af <le militiir;l JlC'f"OIH'l" K . .:IU
dertill i n:ldrr foirnrdna.r ..~l'llll'llsamt nwd K. :lUs J: rtallning ..; HafY:ln<lt• i lmu·je

-·J • ) -

Liin; hYarjrrntc en Rcgemcntscfti,.,,r af t!et inom Länet indelta ln!anteri Rcgenwn\.e hiir Yara <lcn·i,l till;;tä•l<'S .. . ... ,,..h -kall K. :Jiaj·ts k11ng\irclso den 27
Olit. 11-5!:2 hiin·i<l gill\a till eftcrnittelsc - - -. Uti de provinser, der hela
Hrc1tringen eller en rlel demf kanuner att göra tjenst tills_jri.•, skola RegemPntsO(ticcrare aj Sjöstaten S1irs!."ilrlt COI!tlllnulcrr.s rttt vid .fön·iittningnrne vara
tillsl"r/P.~*) .... <lessa c·ommen<le ratl1• ,ffit·••rare skola ya m tillstiides me<! afseeiiii•' p:l ni··dig:t 11pplysning-ar ~<III Dcviiriugsm;lnskapets liimpliga inrlclning på
Rc·grmr nternc illl'< l <!et lll!'ra, ;;on1 f;·,rekl•ll1llla kan, enligt l11·a(\ hiir lll'tlan i R:e
p unkh'n fi.ir<'skrif,·r.<.
S:e) l"ti R1tll•mm infiirc-; l11·ad lur l11·arje Person foin •kom mcr, s;1 l'irlt han
rj 1tan all anmiirkniug appruht•ras. D.cri inliigges iil\·cn, tlr rest niigtm Bedringskarl Illl••l drn anli'tlning l!l ~ i Furfattningen (l·iiljl'r) tjr·nstgiiring till -ji"•R <'!ler
till land>.•

Uneler årens lopp utf~lrdades sedermera en massa bestämmelser rörande beväringsmöns tringar, clels för beväringen i
rl·~3s helhet, dels för beYäringen i något visst län. Att h~ir anf ·~ra innehållet, eller blott en del cleraf låter sig icke O"öra
'
o
'
J Ilen till tjen.~t för mujliga forska,·e i hithörande ämnen införes
l!ilr nedan en förteckning på dessa fijrfattningar, så full ständig
~nmlaren af dessa uppgifter kunnat få densamma. Alla dessa
1
nEka f,jrfattningar sammanfördes slntligen 1840 or;h skall redo- K. 1 t'ij;;~~:': •
J,o... 1.'1.
g •relse clerrjh·er lemnas i samband med ijfriga uppgifter angå<-'!Ide andra perioden !18c1D - l81i0) af be,-äringsinsti tutionens
t. !l Yaro.

rörteckning å författningar rörande beväringsmönstringar o. d.
1
:!": }.,::r.l~o/1. c.~:~~;
H• !l n: K. C. !·~p ..-: :
:st:): K. Hr. ':.?'1 , :w '," p
11
K. B r. '' ,, " ,, : 1\:. C. ',: - 1:-il.-,: K. Hr. 10 " "'" ,,, ,, \, : v.
· ~:.!:
<' _:. ,. - 1:-;1 fl: K. Hr. 17 ,: K C. ",, ",,; K. Förkl. '" ": <r. O. 1 " ,, G. Adj.
r. Ar. ~kr. "' 11 • - l t' l l: K. Hr. ' ,. "' •· . "'.-.• '' 111 : K. C. '' ,,. - JRIR:
j:-;l!J: K. c. "' ,: l\ r. Koll. c. :. ,. i\. ~:r. c·:. l ' " , , " " ' " , , K. c. - "' III:: · ·":!(1: !\.Bl'."",,; lT. U. ''' ,. - J:-):! l: 1\. 1~1·. ",,, ",,. - 11:':!:!: Snnrlh. Koll. C.
,. , . - l t<:!:\: K. Hr. o:,, : K1·. Koll. C'. ",. - !S:.?Ii: K. B r. "., ",, " 11 : Kr. Koll.
<'. "' 11 • - 1S28: 1\:. B t·. 1 ,,. - JS:JO: 1\:. Kr. \'. 1 ::· - l ·": l.: K Hr. '' :.· lS:l:!: l\. l~C'gl. "' ,. - 183:3: Koll. Hr. 1 ,, : HeL Am. ),Tot. 17 ,. - 188-J.: K. C. '" ,;
7
18:)(): K. Kr. " .. , "' .,;
l:l'f". Am. 1\e~. "c· - 1~->:l.-,: K. Hr. "" 1.,: .K. ('. .,. 1\. ln:-tt·. " ,: G. O. "'.,. - lS:JS: K. Hr. ,·.r·· '" ,, '' 7 : ·K. C.'',: 1\. ln :3tl'. '' .,;
11
lb:HJ. K. Kr. :?:l 1 : 1\r. Hr. C. 1 : 1 ,~ . - 1841.: 1(. Br. :!t..~'
: • [{I'. Kull. C. '.'r;di' 1S4B: K. Hr.';~"'
I\:. F<ii'Ord. n Il' - 1.'-14~: f\':. Bt•. !!l,: Kr. I{oll. c. j;,
~p
_,,. 1\r. K<<ll. C. "'.1. - 1!--~!l: 1\. Br. " ,. - lS-!7: K. Br. ", .

.CJ. O.

·~iöhcciirin-

:?1G-

Augående sjöL>eväringem; 1.-ri,r;stjenst,r;ön'nr; har föga npph·,;o
•
•
..
•
..
•
kunnat erhallas uti tJ ll gapglJga kallor. Sent på hu~t'='n
löl:2 utgafs befallning, att :>första classeu af . . . BEwiiriu;.:-.; .1 ;..:.• . H 1:,
manskap(
et) för år 1.'313 . . . . böra sedan de bli±vit .. .. <~ !;. 1'n1. 1c' 19
_.
tecknade, hållas i beredskap at,, .. . sig till vapenöfniug ellPr
krigs t jens t inställa. Likaledes bör and ra classen af Beväring~
manskapet för nästkommande år (J813) . . . i rullor upptaga:-:
±i.,r att, om så påfordn1.s, äfven kunna utgå"
Huruvida verkligen tveune classer sjöbeväringsmän inkal lades, har ej kunnat med bestämdhet afgöras, men efter allt
att döma inkallades W 13 blott en klass, den första. Af den lift
s.r·nes blott det från Oland och 0ödra i\Iöre inkallade sjöbentringsmanskapet; inalles Ho~ man. hafva gjort tj ens t på :fiott:lll.
Af de till tjenstgöring inkallade beväringsmännen sökte
. ,.
tie re af ett eller annat skäl blih-a befriade från tj ens ten, men
h. 1,, .
.
/:! .lru1. J'-,/.'1. b:ougl.
.:\[aj t fann det "'hög'it betänk~igt att bevilja någm
undautag l utö h· er h \-ad som 1 i allmänhet förorduadt är 11 , sam t
ansåg. ''att. alla utviigar til l missbruk i detta afseeude bi1ra
tillstängas... l\'Ied anledning häraf resolverade Kongl. Maj t
vidare. att sådana ansökningar at honom icke kunde upptaga,.,
till ··omedelbar pröfning'·, utan ;.;kulle K. :\I:ts Defallningsbatvanrle i liinen gif,-a a±slagsrewlution samt besvärshänvisning
på dylika ansökningar. Endast ifall mycket talande skäl funnos ±iir en dylik ansökans beviljande, skulle densamma bet,,._
dras Yidare, i hvilket fall E:. :J[:t derom Yille besluta.
Hurnsom Förstärkningsmallskapet och Beväringen räkll<lde,; så att säga i S((JJII !IIt kl'l-"·'' framgår bland annat deraf, att
K. :JJ:t förklarade, rat den, som l'_jelf ntg:\U ibland Fiirstärkningsmanskapet, eller sj elf dertill fur sig legt.. m ä . . . . a11:>•·~
upptylla sin conscriptionspligt och således icke komma i L•t'räkning bland den nya Beyäringen, derest icke genom förä:. dra<le omst~lndigheter Förstärkningsmanskapet skulle kunna
.. ,
alldeles upphöra, i h Yilket fall kommer att törhåll as efter 2:1 ~
A. ].r.
. K~
l
7.'i ner·. J'-.J:l .• . . . . 1
ungöre sen af el. "27 Okt. 181211 • Förstärknings-krtrl,.
'Om Yar nti bevariugsaldern, tick ej legas att i stället för annan
gens h'l'lf!-'- .
tjmsf.qurintt·nmg

utgå som beväring, men väl fu rs tärkningsman iift·er bevärings· K Br .
2.'1 .A J11'il
åldern.
l Hl 'J.
Bestämmelsen att alla vacanser, som under krig inträffade
vid de indelta trupperna, skulle fyllas med förstärkningsmanskap, ändrades vid beväringsmanskapets uppbådande till
krigs~jenst derhän, att de skulle fyllas med beväringsm än.
Aret 1814 m edtärde vid sin hörjan freden i Kiel, och det
Ii. . Ji,·,
inkallade beväringsmanskapet hemförlofvades.
Order gafs 2.'1
Mars
äfven, att första klasse1;s beväring af 1814 skulle "besigtigas
h ' /.'J.
och mönstras, för att .. framdeles . . . . till öfning i vapeu
sammandragas".
Länge varade dock ej detta lugn. Norrmännen vägrade 11. JJr.
att erkänna fred sfördraget i Kiel och vädjade till vapnens af- 1 Jl/ors 18 1 1·
görand e. D ertör utfärdades befallning till Landshöfdingarne
"att så fort sig göra låter sammankalla den classen af
. allm ~inna Beväringsmanskapet, som förlidet år var uppfordrad ...
Beväri ngsmanskapet från Halland och Bohuslän synes hafva
förblifvit i tjenst vintern öfver (uti Landskrona oeh Göteborg. )
Sedermera uppbådades äfven 1814 års första klass, så att
ii.. l 1' .
nämnda år vor o två beväringsldas!'ler inkallade till tj enstgöring. :!~ .lnni
] 8 / t.
Af 1814 års första klass beg~irde och erhöll Vesternorrlands
läns beväring tillstånd att tj enstgöra till sj ös samt förd elades
på de inom detta län befintliga båtsmanskompanierna.
Angående tmn.,·porten a/ .~jubeL"iirin,r;en till tjenstgörin!)s- 11 ~~ro/';,~ N .
ort.,nur, så skulle denna ske, ·'under tillsyn såväl af dertill
1\.. lir.
commenderade officerare, som af kronobetjening". Vid ankom- 2ti
A7•ril
181 t .
sten till stationerna skulle sj öbeväringsmanska11et "genast . . .
erhålla kronobeklädnacr'.
För Gefleborgs läns beväring utfärdad es detta år, samt
ä±ven de följand e under en lång tid, en undantagsbestämmelse, i det att de kofferdisj ömän, som i detta län voro uti
beväringsåldern, frikallades fr ån tj enstgöringen i beväring en.
dock förutsatt att de verkligen togo hyra.
1\:riget mot Norge blef af k0rt varaktighet och den 4 NoY. ~\. . Hr.
'
l 1\ur. 18 14
J 814 beslöts Norges förening med Sverige.
rn. fl . '
Hi

-

theriO'e
hade nu fred med alla makter, och dermed förföll
b
all anledni1Jg att längre hålla beväringen i t j ens t. Sak samma
var förhållandet med extra-roterings· och förstärkningsmanskapet, och tidigt på året 1810 hemförlofvades saväl dessa nu
nämnda tvärme truppslag, som den uppfordrade delen af beK. Dr.
JO Jan JSJ .; • väringsmanska pet.

Vår beväring hade alltså fått sitt elddop uneler de sista krig
Rverige fört. Efter föreningen med K orge intriidde för Y år t land
en period af oatbrutet fredslugn. ::\Ian försummade emellertid att
stärka vårt törsvar och att bygga vidare på den grnnd k. kung. af
den 27 Okt. 1812 hade lagt. Orsaken härtill var 11og till större
delen den åsigt man vid denna tid inom ledande kretsar
hyste beträffande den uppgift, som vid la_ndets förs\'ar. borde
tillkomma beväringen. Ma11 ansåg nemligen denna . eJ vara
någonting annat än eu reserv, hvarifrån man kunde få folk
att fy lla uppstående vacanser i de öfriga truppen:as le~er;
dessa andra trupper, som man ansåg vara den ''!JI' illli!JU kngsmakten. -På sin höjd ansåg :nan sig kunna instieka ett mindre antal beväringsmän uti de redan bestående truppförband,;n,
för att i någon mån öka dess numerär. Sjelfständiga trupp·
förband för beväringen fnnnos ej utom LifbeYäringsregemente1:,
hvars beväring af denna anledning ofta erhöll några dagar.:;
längre öfning än den iifriga delen. Att så länge nyssK. JJr.
:! 1 Fr:ur. nämnda
mening om beväringens användbarhet
krig
J<.,::.;, tll fl.
förblef rådande, det ej kunde blifva tal om någon grundligare öfniil.g med ueväringen, var j u tydligt. r n der hela
denna första period kom ej heller någon grundligare sådan b~
väringen till del; ett förhå llande, som medförde de bedröthaaste följder. Ej nog mP-cl att beväringens krigsduglighet under hela denna period stod lågt, utan vid siclan derom trängde
den föreställningen allt djupare in i folket, at~ lJeriiringen ej
hd1öfde mera ii(niny fiir utt l'rtrn rcnrii1uluar f/jr kripsuruk.

::3') --

I samba11d härmed torde böra pålJeka,s, att förurduingcu
nf den 27 Okt. 1812, liksom alla följande intill värnpligtslagen
af 18S5, ej innehijll någon uestiimmelse om, Imru Hing WJWnöf'!lli i_l] IJr·riiringcn mulm· (redstirl .\'kulle ttndeJ/)å.
Denna tid be"tämdes af Konung och Riksdag år från år, på så sätt, att
Hif;.,.,fi/!]Cn rmslo.'l medPl (ör Pn riss ijfni11.1JSfirl med 1Jeviirinw·u : detta till en bö1~jan i samband med medel till annan
-'xercJs, hvarpå konungen utfärdade de närmare bestämmel'iPrna angående sjelf\·a ·ijfningen.
Vi i:ifvergå nu till eu redogörelse f<jr de olika stadganden
angående beväringens I'ClJ!enö/iling(tr, S(Jm under denna period
tid efter annan utfärdades.
1\.iUifJ.
Yapenöfning för beYäringen ifrågasattes redan tir 1813, •: 7\.
Xoo. 181:!.
me11 detta år blef det i stället verklig krigstjenst. Afven året Jo:. 1\itllff.
rlerpå, 1.'314, var vapenöfning anbefalld, som kriget mot Norge 1 JI1 f,~u.
...
. el
Il 1·
K. Br.
<li\·en nu g)or e a ,·ar rg.
:!\.f ni J:-,Jf.
11
För år 18 l :S synes l:a årsklassen blott hah·a undergått K. Br.
11 April
mönstring och besigtning, men ej varJeniJfning.
!.'1/.}.
Först 18H:i sammandrogs för fursta g:1ngen beviiringen·;:)
J\.. 1'.
"ill Ufning i fredstid. Denna vapenöfning skulle fortg;l 14 da- :!l Fi·_I.Jr.
gar, oeh afsfigs dermed att "bereda en säker grund till Rikets X. Hr. s. ''·
Trygghet och försvar ··. Regementenas befäl sku lle .. med bevä1\.. r·
:! l fll ·ln·.
ringsmanskapets öfning . . . . sig egentligen sysselsätta'\ Till
]\/Ii.
beklädnad skulle användas :'den tillgång, som i förråJen finnes"
Jeh hade manskapet rätt att ·'efter eget \·al . . . emot en er«ättning tafJ l H.dr per man under mötestiden, nyt~ja egna
<>kor, strumpor och skjortor·' Denna i:ifning var dock blott för
K. r'.
1andtbeväringen, och de, som valde sjötjensten, fingo t:i heller :! l Ftbr.
/ ,~]l.
deth~ år ötning.
Nästkommande år, 1817, var lancltbHäringen iifven sam- 1\.. flr.
.
k .J i"il!r. h 'll.
rnan cl ragen tr·11 >apeno··f mng
un d er l'"i d agar, men f'ör l 81"
"' sa,_
o

:rs

,,~zr,,.

') An111. D. v. '· l :a im•k l a~H~ Il. Se1l ermera blef drt
oeft ännu rj iifnule af iil d re in·,I; Ja,:;er.

J :a

årskla8~en

-

~41-

-2-10-

nas alla uppgifter om, att någon yapeni.ifning för det året
•
egt rum.
såsom vi sett, sj öbe\'äringen ej exercerats.
hade,
Hittills
L andtheväringe n åter hade nu flere år YapenöfYats. Då det
dessutom stod hv~ri e beväringsman fritt att Yälj a sj ö- eller
.. .
E~; i,_ T~~~~~iel.. landtjenst, var det tydligt, att allt fler och fler skulle ''välj an
.~1.-r. 2f :1fars sjötjensten, för att pil detta sätt undandraga sig all Yapenöfning. Hedau tidigt hade detta missförhålland e påpekats, samt
/,~l:J.
äfven förfrågats "om icke af det Beväringsman skap, som till
sjötjenst blifver antecknadt och icke förut är sjövandt eller
befaret, ett visst antal ynglinga!' kunde utses och am·isas till
öfning vid amiralitetet, i hvad som hörer till skeppens taGkling och evolutioner'·. H ärtill svarade K . l\ [:t: "att ehuru VJ
noggrannt med E der inse nyttan af det till sjötjenst inshifnfl.
Beväringsman skapets öfvande i förefallande tjenstgöring, li!i:väl och då medel icke äro afsedela till bestridande af i sådant
afseende nöd ige kostnader, hafve V J nu uppskjutit målets afgörande, för att framdeles, då tillgångarne det medgih·a, ål},YU
K lJr.
28 .April
komma under nådigt öfvervägande 11 •
18 1fi.
Här se Yi således brist nå medel framhållen såsom orsak
till att sj öbeväringen vid denna tid ej vederbörligen exercerades. l det kommande :;kola vi finna. hurusom samma orsak
och samma verkan allt som oftast upp ;·epades, och hurusom K.
M:t fprklarade, att frågan framdeles skulle få sin lösning.
Ar 181\J syntes emellertid först medföra en ljusning i utsigterna fi..)r sjöbeväringens vapenöfning, ty K. l\1:t befallde,
att det beviiringsmans kap af årets 1:a klas::>, som valde :;jö~j ens ten, skulle ''exerceras med i) j ö- och Artilleri-Exerc is vid
r Uarlskrona, ~tockholms och Göteborgs stationer"' samt ac;t
'J ·) ~·· _o
.
__ Jlfa; .J.\1.1.
exermsen skulle räcka uti 14 dagar. Lan:Jsh(lfding arna fino·o
·
./\.. JJ1·:,. ,r .ntfärda "A_llm~ln Kungijrelse" härom i lwarJ· e län. Pör.-altni~t2 1 1Hoj 1·' 1 1
gen af S] öärenclena erhöll i uppdrag att 71 afgifva Pro.i ek t till
Kongl. l\Iaj:t, h>ilka Läns Sjö-Beväring bC•ra vid hvarje af
stationerna sammandragas , äfvensom kostnadsförsla g ..... för
nödigt befäl, som bör atfölja detta manskap till och ifrån sta-

<i. O.
tion''). I Uarlskrona skulle beväringen exerceras ombord å
22
JfajlSl.9.
:'Exercisskepp' ', och vid Armeens fiottas stationer å "Canonslupar."
Häraf blef tyvärr ingenting, vare sig att Förv. af Sjöär.
afstyrkte hela saken, eller hvad annars orsaken kunde hafva
varit, ty ej inllt tYå månader efter denna befallning om sjö- 11.. Br.
1819
·
exercis för sj i"> beväringen Y ar gifven, kom order, att den skulle J:l .Juli
instiillas. Orsaken uppgafs officielt vara elen, att "Riket för
det närvarande står i fredligt förhållande till alla utländska
magter". Samtidigt med att order om exercisens inställande
gafs, förklarade dock K. ::\I: t, att "hädanefter alla år det 1:a
Class Bevilringsman skap, som väljer sjö~jensten, ovilkorligeu
(skall) öfyas på tjenliga ställen inom nvarje Län nncler befäl
af officerare från flottans stationer", hvartill i •·nästa vL:h följande årens Stater'1 medel skulle anslås.
I samband dermed gafs befallning om, att i de årliga förslag, som brukade afgifvas öfver det belopp, som erfordrades
för rl0ttans underhåll och nybyggnad - äh·en skulle upptagas
b_Janrl. annat medel till anskaffande at beklädnad åt sj öbevänngen.
Trots förklaringen att sjiibeväringen "hädanefter·, el. v. s.
från od1 med 18:20, skulle Yapenöfvas, blef deraf intet. Den
u. o.
f orm, l1varunder denna exercis skulle hah·a egt rum, gjorde ::!:l Jioj 1,~1.'J.
r!en äh·en mindre Ultalande. Uneler 1820 förmärktes ingenting om exercis fijr sj ö beväringen, men att en sådan, äfven
för en del äldre ännu oöfvade årsklasser, åtminstone var påtänkt, framgår cleruf, att Lanclshöfdinga rne detta år fingo order
om att ":;kynclsammeligen" 1 insända) namnrullor på 1818, 181!)
oeh 1.'3:20 års Sjö-Beyitrings manskaps 1:a Class, samt att inkomma med "uppgift på den kortaste ticlen detta manskap
1/. O.
kan inställas ,-id flottornas stationer."
Ii Juni 18:!(),
...1
. 1 Il
SJöbevänngsHagon
med
af
E J w er un ~~er 1.'3:21 ble± clP.t
exercJs.
o

')

A•1111.

•

•

:\lan in,äg ·H gPnast beiiOfYet af lwLil vid ~jöbeviiringens

tmn~porternndc.

Påtöljande år, 18~~. tog~ en ny ansat:> till att fa sjöbeväringen exerce:ad, dock med ,;amma utgång som 181\l. Befallning
uttärdacles, att ''innevarande års l :a Cia::;,; af Sjijbe>äringsmarcskapet skall . . . . sammandragas i de Län, der manskapet blih-i t
mönstrad t; till ötniug i tolf dagar··. G-en .-Adjutanteu för FloLton.a,
11-_ 11,._
so J/oj l 8:l:l. Amiral Cederström, fick i uppdrag "att föreslå de anstalter, sou
för ifrågaYarande öfning kunna erfordras". Längre kom det
dock "j, ty, sedan nära 2 1 ~ månader hade 1örflntit efter det der.
nu omnämnda befallningen uthirdades, utkom ett nytt K. l-k,
som i stället föreskref, att sjiifJPriirin.r;eu sl.-u11,, e.J'ercr·ms t iiiJ\. Br.
smmJwns merl lmultlx: rdrin_rwn. C:i-en. Adjutanten fDr Fk>ttorna
1/ . ltt!t- 1-~:l:l. hade fi.irordat detta.
J:uiir 1111 11~~lllnda K. ]jr. ntf.!·;·.r f\jr;-;ta h·~·:.:net till :--jiilJPv~iriHg"I'Jh ~;lllllll:H
lolamlning- me< l Jan•ltlJt'riiringrn, införes l1ii ,. 11cdan ,:,.,:-; l1nfrwbaldiga imwh;i]]:
>~Plllllllder

(lt'n f1.ir

]~l'riirin.~·t·ns JTlig·a Yapeniifning ranligv11 lw:--t~imda

-

1\ .. rt.l

titl ~ji"olwliiring·,;m~Jiobpd ir·ke liall ••rh<11Lt tillriieklig· unrlt·n·ioming· i ,J,. ti:
tjen,;ll-n umh.,nl lii-•r:IJI<le iin111en, lllCJJ det j;·,r flottm-na vid m:inga tillt:iJI, ·n, ,,1 .
~Olll
iintring-ar, lun<lstigninptr u. , ,-., nfordra, nwnnkap, '"111 k;inn• ·r t•\e~· 
•·i,;cn Jucd lwntlgrriir, lwfw Y.J i niltlt•r fannit gotlt n·,ronlna, ntt i tlt- ••rt,.:·.
tll'r Hedringo~kylrligl' tjcnnntk till lan rl-; >;nnm;~nclrng:J.' till l·ap<·ni\fJJillc:·. Jl,.,;;ring,;,kyldigL·, som 1 ii lj n Sjiitjcnsten. i fr;\ u •H" h tncd uii sin ;]r l,iir:J i'" ,;Jllllll;·.
gin1g· llll'<l de fi>n;tniinJda 'l]'pfonlr;J,, ,;aJnt :lek]ä,Jas, Jlllikrliallas <~di ... - I;,
enalwntla ,;iitt under olllll lll a bctiil llle<l •lc1n r·xer<·PTa,;. iifl·,~n,;u~n att i Y,•, tf'nll> rr lantl o.-!1 Bleliinge J,iin, ]J,·arr,;t n;lgTn mi\ll'n mc•l lH•Yiiring-.,m:tJbb)"'t hittills
id\L' l'~·t nnn, dl' lkråring-sskyldigr, antin.~\'11 tll' r~ilj;1 ~j;·,~ L'llt·r Lnntlijt •JJ...,tt'h ,
skola p:l Jik:i siitt som Beriiringen i ;·,rri.ga Liincn _. .. . af ll..tiil rr:in niinn:ht \.t· ·
bg·nn J:l';_!'t'll!Pilt('Jl l'Xf'l"l'!'l'tiS.)>

mt'tl f1•g· :-.~i.~·a;-.. aU ·"·kulle sjiilwr~iring·,·n I·Xt'l"!1'l'<l till /ru.u/.,·. :-.{1.
man -"•\~~·r. >llJ•·tnd i f..!'ttlt·n~kcqu'n:) att Ltta d1·tta :-.kP qnd1 r 1.0#
fiil ;d lamltofHn•r;u·,-, 1..-lt !j ;d' f-ji"ooftit'o'l":ll"l'. "llll r;·,r,t Y:ll" ]':ltiinH

11·. lir.
;; A,,ril
l ~:!:1.

J-liiroltl

k};lll

nog- ,-,tr dl't,

"nn1

'l'rots nu nämnda påbud blef det ändock e.J någonti11g af
med sjöbeväring-;exercisen, vare sig till sjös eller lands Jn·arken 182r~ eller de närmast följande åren. För 18'23 stadgade:-;
uttryckligen "att några . . . öfningar med de ynglingar, son1
valt att tjena till sjös, icke detta år skola ega rum. "För 1S'2-t
och 1825 "tegs" sj öbeväringsexercisen helt enkelt ihj el.
Att ett sådant törhållande skulle föranleda några anmiirkningar från flottans sida >ar ju att vänta, och så skedde ock
Det var Gen. Adjutanten fi_",r flottan, som bri:"-t tystnaden a11-

gående sjöbeväriugens exercis, h"i·arvid Lall uti skrih·ebe till
K . .:\I:t framhöll önskvärdheten af att sjöbeväringen åtminstonE'
undergiuk sådan yapenö±ning som den, h varom talas i det hiir
of>an omnämnda K. Br. at elen 14 Aug. 18~2, samt hvad angår Blekinge läns beväring, som j u än n n ej någonsin blifvit
exercerad, så framhölls önskvärdheten, att densamma "'så inneYarande år (182G) som framdeles mii 1tte) få samlas i Carlskrona
c·ch der undergå S_ji)exercis''. Härtill resolverades, att "'Kongl.
1Iaj:t . . . . ansett angeläget, att Siöbeväringsmanskapet
blifver exercerad t, men har Kong l. _Maj :t de1j e m te ±tumi t
detta icke förrän mecl nästa år kun11a komma i verkställigltel."
8ålede~ ånyo ett unt1unsl.:jlltwule, någo11ting som för öfrigt
hela -~jijca,met nnc!er denna och närmast clerpå kommande period
fick dela med sin beväring.
Uti nyssnämnda E:. B r. lofvades, att s j öbev~Lringsexerci~eu
skulle "uästa år komma i verkställighet". Så blef dock ~i fallet. H Y arken 1827 eller 1828 hördes någon sj öbeväring;;exercis ntaf.
Andtligen randade:> 18:2tl, och med detta år kom sjöbr.viiringsexercis verkligen till stånd. :Eget nog var det ej någon
flottans myndighet, eller öfverhufvudtaget någon militär-myndighet alls, som här>idlag tog initiativet, utan en ciYil.
Gifvet Yar, att under de förhållanden, som ända hittills rådt,
eller att lancltbeväringen exercerat så goclt som årligen, mell
sjiJbeYäringen deremot ännu aldrig, skulle leda derhän, att eu
stor mängd beväringsmän valde sjötjensten blott för att slippa
>apenötninge11. l\Iissförhållandet synes hafv·a varit störst uti
Stockholm; åtminstone var det Ofverståthållare-:Embetet derstädes, som gjorde slag i saken. Uti skri±velse till K. M:t framhöll detta Embete, hurusom erfarenheten visat, det antalet af Beväringsskyldige, som anmält sig till sjötjenst, årligen tilltagit,
h >artill såsom sannolik orsak kunde antagas, att vapenöfning med
denna del af Be\·liringsmanskapet hittills icke egt rum'', samt
anhöll, att Stockholms stads sjöbeväringsmanskap måtte blih·a
uppbådadt till exercis. Nu fogade händelsen den. att en större

1\.. JJr.
:!.) AJ,ril
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exercisexpedition detta år utrustades från stockholros station,
och enär tillfälle fanns att å denna öfva beväringen, så resolverade K. ::\I:t a t t, '\mär . . . . . tillfälle till öfning i sj u~j ens t
detta år kan för ifrågavarande manskap utan särdeles betydlig
kostnad beredas, . . . förordnas, att den del af Stockholms
2 .1 .~~; 1 Fr~:Z.'I. Stacls Beväringsmanskap, som sig till sjötjenst anmält, skall
deltaga i (den anbefallda) exercisexpeditionen." Aflöningen
bestämdes till enahanda som för el et öfriga manskapet'', h varmed tydligen menas båtsmännen.
Den större ufningsexpedition, som här omtalas, bestod af
~tora Amphion, 2 s. k. ''öppna'' canonslupar, 32 canonjollar, 2
mindre chefsfartyg och l transportfartyg. Sjöbeväringsmanskapet från Stockholms stad delades i tvenne ungefär lika stora
hälfter, hvilka hvar för sig tjenstgjorde 3 veckor å eskadern.
Clt. j: S1 . Alltså ungefärligen samma arrangement som nu fiir tiden.
.Llill. 1!..111.
Happorten öfver denna expedition har ej kunnat återfinnas,
.A/(1. si: r.
:d8 Juli
men troligt är, att man blef nöjd med beväringens uppförande
],~2.'J.
och visade tj enstbarhet. Ehuru ingen sj ö beväringsexPrcis anbefalldes för 1830, så förordnade dock K. .i\[:t detta år, "att
allt det Beväringsmanska p, som hädanefter välj er att tj enstgöra till sj ös, skall årligen, från och med nästkommande år, för
att få tillfälle till öfning i manoenver och sjötjenst, exerceras på
canonslupar eller (andra) mindre fartyg vid Plattans stationer''·
7(. Dr
Samtidigt erhöllo Landshöfdingarne befallning 11 att vid Bevä.!llli h:w. rmgsmönstnngarna
·
·
d erom d e B evänngss
.
k y ld'1ge nn·d erra··t•La! pao
det att säkerhet sålunda må vinnas om verklig böjelse fur sjötienst
hos dem, h vilka dertill sig anmäla". 1\Ian hade j u också stora
fik ä l att misstro en sådan böj els e hos en stor del af det till
"sjötjenst" anmälda beväringsmanskapet, enär säkerligen en stor
. del af detta låtit sig i'nskrifvas vid tlottan m8d hänsyn till ntsigten
att va~a fritt från all t j enstgöring, såsom dittills vanligen varit
fallet.
I enlighet med sist anförda K. Br. gafs verkligen påföliancle år order om, att stockholros stads och läns sjöbeväringsmanskap skulle "exerceras i 20 dagar å en bataljon canon-

j ollar. Besättuingsstyr kan på hvarj e j oll bestämdes till 2 rote- , U. O.,.
.
2 .Tum ].',.-]],
båtsmän och 20 man sjöbeväring. Ticlen för öfmngen utsattes
t.ill fr. o. m. den G t. o. m. den 24 Juni.- Beväringsstyrkan
var 228 man.
En~ir ~lenua t'Xlll'llitiun \-ar den j;·;r~bl fi"1t' sji.,l,t'\-iirillg-:-; c x~·rci:-:., tonlc lien vara
l "ll uärmare rc~logi_·,rcbe.
Eftf.'r IJcs:ittnin,c;·••ns cmbarkcmllfle tlen 1j Juni inm<inotra,[••., ··anonjollsbataljon,.n <wh lid; !Tilall ,[a);·•'ll ,[erp<l emottaga ett l<es\.ik a[' tbhara!lllt' elJ Cfl' ll {(·,r
JL>ttan. ,,.<[,~rnwra kunnng O,;ear I, h1·ilkcn ,;ynha1t intrcs,;c•rado sig t'<•r c-i,JH··
,.,;tr:n~l'1 lt. :-)ed~~nnera ma.nii\TCr<tLle Lataljonen 1 sk~irgårdon un<lL•r exL'l'('l~ Jncd
r~ '_l, ..-~·~·lin~·, ti-Ut~·11~ upp - 1_wh nedb1gning. l.:;:lnoncxer(·i~ HL nl. Dcrpå dr11g t-ii~·
h;,• ti.J""''" till Lilla \.iirtan (rid (:amla L'tliug;·,lnu), lll'are.-<t milishits IIW<l lwnu·
ner. l'a LculH:.;iir•bgiird" ;·,hades inLmtericx•cn·is od1 Yi<l Kakniis bedn•r,måhd;jlll·
ni11);· 111•·d gud r, !i b" m i 1·,lra dagar. DL•n :.!:.! in ,;pckteratle H. K . J L 8tomn1i·
r:den l,ataljun'c ll ,1 Lilla Yiirtan.
f-),,,·iiring•·n i sin helhet lid' Llet Yibunl. att ,,[en Eimktighet, J11,;t •wlt 1.1-,[nt~~l, tlcnn:l ungdvn1 Yisat, k<lll oj nog af tnig JJ cr\·,Jnmas . . . . IngC'n af t lem l1:1r
.>H,/,;t. Stat.
1ilragit sig eller en.; fiirtjcnt •len ringaste bc.-;tr<lirning. l <leras tjem<t haf\·a d .. , Au!.·. TI.
riktigt lm• len·ista, :skyndsamt ud1 noggrann t fnllgjurt sina. sk.d<lighetPr.
S:l! 1 ' ', Hi.'J f.
f-l, 1111 Illa n finner, Y:tr •lctta OIIHliimo i det stum hela lika mc• l dc. St1lll i 1·;\ ra
v~lr·

tlag:H' r;illa~

tJlll

:-;jijlJeriiringcn.

tlåsom förut anförts exercerades 183t:·') utaf sjöbeväringen
endast elen del deraf, som kom från "Stockholms Stacl och
Län"; detta oaktaclt K. .i\I:t föregående år befallt, att rtl!t det
n O.
l Juui JS:n.
11
Beviiringsmanskap, som hädanefter välj er att tj enstgöra till
:,:j ös 1\ skulle exerceras ''å Canonslupar eller (andra) mindre
fftrtyg .11
Äfven uneler 1832 förekom ej heller annan Sjöbeväringsexercis än för Stockholms stads och läns manskap, hvilket under 16 dagar exercerades å två b a tal i o ner kanon j ollar. Besättningsstyrka per joll var 20 man. 'l'venne Chefsfartyo·
l{ Dr.
b U .llars l8.'JJ
l1örde äfven till expeditionen.
(/. O. af:ul.
H. K. H. Storamiralen hade emellertid detta år hemställt
81 ·"' 1111 . .1Irm .
.ll
IT
~rt om en a 11 mannare
··
·
· .. b evanngen,
.. ·
f as t·-·an lli.l[r;rsJS.n.
t1
\... ~':
o··f mng
at• SJO
häraf ej följde mer i:i.n den nu omtalade sjöexerci~en med Stockho lms staels och läns sjJbevi:i.ring. Hela den öfriga delen af
') _-(nl/1. På grund af mis~viixt instiilldes s:iväl detta år som året
1loepå 11/1 beviiring;:.exercis i rikets norra, vestm oeh delvis södra provin~er.
(K. Br. " 2 183J och 10 ,, 18:3:?).
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sjöbeväringen gick fortfarande tri ±rån all exercis, medan återigen de, som valde landtjensten, årligen blefvo exercerade: allt;;å
Sal!lma rnissftjrhållande, som förut omnämnts. Att under dylik:t
antalet.' som anmälde sig till s j ötj ens t, skulle
omständio-heter
o
stiga år från år, var j u tydligt, helst sedan det Yisat sig. att
den af K. 1\f:t antydrla och af kungörelser i alla län behåclade
exercisen för sjöbeväringen ej kom till ntfvrande.
Uti en rapport från mönstringsförrättaren i G-öteborg~ cch
Bohus samt Hallands län (n· t 832 framhölls också, hnru:;(Jlll ell
stor del boväringsmän anmält sig att vilja tjena till sjös. enelast
±ör att komma nndan exercis, hvilken. ''1·anligen icke ifrågakommit.·' Uti samma rapport föreslogs äh·en, att årets sjöbeväringsmanskap skulle öfvas "å de fartyg (•v h båtar'', som voru
utrustade till karantänsbevakning."
Denna rapport. som föredrog;; af Ge u. Ad jutanten fr'Jr A.rm/·en, remitterades hl l Förvaltuingens af Sjöärendena yttrande
Denna myndighet fann emellertid sjöbe,-äring;;manskapeb öt vande af flottan sjelf mindre önskvärdt, enär enligt dess åsigt:
"Utan den högst betydliga kostnad för staten, som från sådant
manskaps årliga tjenstgöring till sjös >ore oskiljaktig, manskapet under den vanliga korta öfningsticlen icke skulle kumr::•.
hinna förvärfva tillräcklig y ana Yid sj ötj ens ten. samt hän· i' l
j emväl förekomme, att de regnliere sj ötrnpperna ±öreträde.::>i :l
borde vid de ±å under fredstid inträffande sj öexpeditionen.8.
exerceras." 1\fecl anledning af detta yttrande hemstiillde deqå
H. K. H. storamiralen att '(till undvikande af oh·an n~imndö
missbruk och på det sjöbeväringsmanskapet måtte viuna ea
och nödig kännedom um muskötens bega.g- ·
militärisk hållniuob
nande, fijr att sedermera, när så påfordras, kunna till aktiv
t j enstgöring till sj ös eller lands s.m·ändas, .•. det Rikets Beväringsmanskap, som till sj ötj ens t approberas, hädanefter måtte,
tillika med landtbeväringen, Yid c~ras årliga vapenöfningar
exerceras . . . (i) öf->erenssti:immelse med K. Br. 14i\.ug. 1822n
På detta resolverade slutligen K. 1I:t., att den föreslagna tjenstgöringen för årets l :a klass å karantänsfartygen ··med aheencle

-
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Jlll (matt var da i :;lutet af Dec.) alltför långt framskridna
år:;tideu-- icke skulle ega rum: hvad förslaget att exercera sjl.imed landtbeväringen angick, så ville K. K. B1·.
Leväritwetl samtidio-t
0
2'1 !Jfc. 78.'12.
,
..
o
:i\I:t framdeles . . . Beslut 1narom . . . meddela ·
~åsom mau af orvanstående finner, var flottans högsta fC•rvaltande 111 ,-n di o het emot all sj ö exercis för flottans beväriug.o
o
"
K. }J :t Ater ställde, liksom så många gånger förut. saken P''
framtiden. Sjöbeviiringen egde dock denna tid en varm förespråkare i H. K. H. Storamiralen, och denne tröttnade e\ på
att arbeta för dess sättande i högsta möjliga tjenstbarhet. På
grund af ny,;snämnda K. Br. af den 28 Dec. 183~ inkom H.
K. H. storamiralen den l5:e derpå följande _\.pril till K . .JI:t
med ett "Underdånigt ::\I emorial--, i hvilket anfördes --att, då
för utförande af en allmännare sjöexercis med detta manskalJ
medel iitmas att tillgå, sjöbeväringens öt) ino-a
ibevärino·en
M
0
\
ning ändamålsenligast skulle kunna ske i fJrening med landtbeväringens·";, med undantag likväl för de Län och de kuststräckor, som omgifva Flottans Stationer, der folkets lynne företrädesvis är stämdt för sjöyrket, och hva:·ii'rån sjöexpeditioner
utan stor kostnad kunna utföras.'' I öfverensstämmebe här- :-:1. :!111. Mcw.
. i-J Jp··tf
k
.
.
J-u::.
med furesloo· storamiralen vidare, att ''".]öbevänngsmans ·apet l
med
Län
Kalmar
och
~yköpings
i
Län,
och
Stockholms "'stad
Öland, i Blekinge samt Göteborgs och Bohus Län, hvars
sammanr~iknade antal vid . . . mönstring uppgiuk till1114man,
företräde:;>is borde exerceras till sjös.n Kostnaden för en
dylik iifniugsexpeclition angafs vara .. ett sammanrälmad t belO]JJ'
af 187~1;3 H: dr 43 s.". Storamiraleu föreslog ~i h· en att .(der a,;
(sjöbeYäringens) exerci,; å kronans fartyg och denna öfnillg
med innevarande år t måtte) taga sin början." Dessa fiirslag
fann K . .JI:t "till alla delar ändamålsenliga", men ··,;om tillgångarue fur niirvarande icke medgifva de utbetalningar, som
skulle blifva en följ d af detta manskaps vapenöfningar'', så
kunde K. 1\I:t icke bifalla det ti!l hela sin utsträckning, utan

ä dell

*) .1 11 1)/, Denna cxerrb beko~tadc~ af krig:-:kollt>!Sillm,
t·mot af t!otta11" exerl'i«an~laf!:.

~jöexc·rri"

dct'-

-

:!~8-

skulle "beväringsmanskapets sj öexercis . . . tills vidare anstå,
äfvensom ock med exercisen till lands af det beväringsmanskap, som väl anmäla sig till sjötjenst, men likväl enligt . . .
(iiirslaget) .. ·. borde med landtbeväringen exerceras." Pö r att
dock i någon mån tillgodose flottans behof resolverade K. M:t
till slut, att "då Stockholms Stads och Läns sjöbeväringsmanskap de föregåend•3 åren blif,it exerceradt . . . detta manskap
äfven inne\arande år må ... på en bataljon Canonjollar uti
K. /Jr.
11 Jl!lj /\."1."1. ett ombyte till sjös exerceras:'
l öfverensshim m el se med detta nu omniimuda K. B r. utfiirdades
Stlt/111. still
.;;ll;;/'i~~/~. från Storamirals-Embetets l:a .:\.fdelning (mobwarade ungefär
st!tf111 diat vår ·nu •arande kommandoexpedition ) order om, att Stockholms
~l;- 8,'1• ({,'1:1· stads och läns siDbeväringsmanskap af l:a klassen skulle exer• 11,.,
S/11! 111 s. o. ceras. Inmönstringen ~ked de den 13 .J u ni och afmönstringen
1."1 .f11ni s n. den 5 Juli. Bev~iringsstyrkan utgjorde 226 man. BeYäringen
11 11 81 1
~~~ Il.; ~,'~. () fick af bataljonschefen det Yitsordet, att den ''alltid visade myc·
·.' ·, JlJ,.
1/.i!lr !>."::!. ken uppmärksamhet och Yillighet att lära allt hvad som rörde
tjensten. berömvärd redlighet och mycket, som gör dem förtj en te af de bästa loford.'·
Detta år medförde äfven en annan .,sj öbeväringsexercis,;
fast under helt olika form, än den nyss omtalade. Hela
!\.. trr.
:!:: l·c 1Jr.
landet, merl unrlantaq af Bleki~t,r;c, hade detta år blih·it fijrde}'-,:/:J.
ladt uti sex s. k. militärdistrikt Angående Blel;in,rr, som
således ej kom att tillhöra något militärclistrikt, stadgades, att
detsamma skulle helt och hållet utgöra ett Plo~tans :.\lilitärDistrikt samt dess Beväringsmanskap . . . . exerceras af SjöArtilleri-Corpsens befäl.''
Blekinge läns beväringsmanskap hörde alltså från denna
tid till Sjöbeväringen. Redan samma år fingo de bland detta
o. 0
JO .1/ajj>."l."l. manskap, som valde att tjena till land,;, exercera i 12 dagar.
De, som valde sjötjensten, Yoro emellertid lika fria detta år som
G. U.
'
·
.!mu
.f/.,:n.
a .
nn der mötestt'd en (1'"'l - 28 J u m') 1· t"lt
lag
förut. Be värmgen
Nästa år, 1834, egde ingen sjöexercis rum med be\·äringen.
Hufvudorsaken härtill torde varit, att koleran detta år gick
hilrdt uti Stockholm. Pe1mingetillgången var äfven knapp, och
f

IT

l)

-~.j.()-

blef laudtexercisen med Blekinge läns 1:a årsklass ~nställd,
ehuru de af föregående års 1:a klass, som 1833 ej blefvo exerK. JJr
Pebr.
1.~
cerade, inkallades till vapenöfning.
78.-JJ
A.tven under 1835 var penningetillgången knapp. E:. l\1:t
O. O "
förordnade med anledning deraf, att 71 öfningstiden för det Be].J Jllorss.n.
\äringsmanskap, som till exercis kommer att sammandragas,
skall inskränkas till åtta dagar, in- ocl1 Utryckningsdagarne
inberäknade''· För Litbeväringsregementet blef dock öfnings- J\.. lJr.
2i" }}{1r.
J"i.).)
tiden satt till 20 dagar. Hvad exercis med det beväringsmanskap, som valt sjötjensten, angick, så skulle densamma 11 för
dP,tta år . . . . inställas".
:.\len H. K. H. storamiralen lyckad es äfven denna gång
utverka, att sjöbeYäringsexercis, i likhet med föregående åreu,
fick ega rum, och detta Jertill under 20 dagar. Ungefär en
månad efter nyssnämnda K. Br. utgais nemligen ett annat,
hvari det heter: "I enlighet med hvad H. K. H. Kronpriuse!1,
storamiralen . . .. hemställt och föreslagit, hafva y .J fmmit
godt i Kåder tillåta och förordna, att en Bataljon Canonjollar
med dertill hörande chefsfartyg må utrustas vid härvarande
(Stockholms) Station af Yår Plotta .. . .. för att uneler
samma tid som I.,if-Beväringens öfning detta år blifvit bestämd: eller under 20 dygn, exercera Stockholms Stads och
af 1834 års klass eller dem, som äro fi.\dda
Läns :-i].• öbevärino·
b
181ii. Börande kostnaden för denna öfningsexpedition, . . . .
utan fartygens rustningsomkostnader, hvilka . . . . skola af
flottans underhållsanslag bestridas, . . . . . utgå af de för året
,,~. IJr.
å Fj er de Hufvudtiteln anslagne ex.ercismedel·'. H va d som h ä~· :!S J fars
J,,.·;.).
är att lägga märke till är dels besUimmelsen, att elen förut eJ
exercerade 1834 års 1:a klass skulle exerceras, medan exercise11
med det förhandem·arancle årets ( 1836) l:a klass fick anstå,
samt dels det egendomliga sättet för omkostnadernas be::;tridande. Exercisen med 1834 års l:a klass visar tydligen eu
önskan att ej lemna någon årsklass oöfvad, jemte en förhoppmng om att möjligen ett annat år kunna finna utväg att exercera 1836 års 1:a klass, en tankegång, som vi sedan skola

-
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finna upprepas, när fråga blef om Blekinge läns beväringsmanskaps exercis.
På grund af nyssnämnda K. B r. anbefalldes derpå af che0/1. r Fl .. fe n för Flottan sjöexercis för Stockholms stads Ul:h läns sjö'
.
l .hu n bevänng
skr.18.%.
· ass un d et· ~'l) d agar. -]',x:erCJsen
ars l :a kl
•
a f 1,834
bed refs dels uti den inre skärgården, dels uti stadens omedelbara närhet.
exercis angår., s ä bestämdes
H vad Blekinge läns bevärino-s
_
,
.
.
Br
K.
.
b
uJI!lars/1-,.,,),
71
exercerandet at BeYäringsmedgifva
icke
det att, då til:gångarne
G.. O. ., _ manskapet af innevarande års l :a Class, sammandragandet för i år
l
1 C'l
.
·11 I.. an d t- B evänngen
k
k
?AJ!ri!J..,.,_,
1 et ars :a · ass, 1varat' f örl'd
· ins ·rän ·es b
• J> .
. .1t. Jl '
r; Jlars J,..,_'/f;. emot mönstring med innevarande års 1:a Class uppskj n te~ till
nästa år". Exercisens hingel bestämdes till 8 dagar.
Aret derpå, li:33G·X·) , exercerades Stockholms stads och läns
sjöbeväring å en bataljort kanonjollar under 20 dagar, i likhet
med föregående åi;. Blekinge läns bevärings exercis skedde
äfven i likhet med föregående års.
l'vied anledning af rustningarna 183(i rådde uneler de niirK JJr.
1
.i\Ledel att betiicka den brist,
fj -' 7)) i !J ':/'-1. mas te åren stor pen n ingebris t.
som uppkom -:id afslutandet af räkenskaperna för ::;amma å~·s
beväringsexpedition (·bristen var 2305 Hdr; under 18:J( i dertill
an vista medel 26000 Rdr. ), utanordnades såltmeJa ej fi'n-r iin 183.'3.
Detta verkade inskränkar.de på beväringens exercis. Under
1837 egde sålunda ingen beväringsexpedition rum, och af Blekinge läns beväring öfvades blott de af äldre årsklasser, h vilka
. ,
.
o
'Il l an d s, men ännu e.]· un d ergatt
l\. hr·
Yapenö f mng,
:JOJrm.J,\:17. valt tjenstfm b
medan exercisen med 1:~ årsklassen tills >idare uppsköts.
U. O.
21 AJ!ril
Exercisen varade i 1G dagar.
78.'! 1.
Denna anordning med bev~iringsexercisen i Blekinge, der
blott de, som valde land t j ensten, vapenöfvades, medan de, som
Yalde att tjen[\ till sjös, befriades deriirån, verkade här, liksom
0/t. f. b't.
s/er. -l J lo i
183:1.

o

o

·) Detta iu· cgtlc rätt omfatt::tn<le r nstningar o~h ful'.~\'ar~arhcten rum,
,å\·äl i Stoekholm t:om i Ca rl ~krona och G-öteborg:. l Cal'\~krona J;:Jnrgjor11<'::; ~jöfästningarnc och ökarles rles~as bc,:iitt ningar: blo,·b:kepp utlade~ pit
re.uden m. m. l Stof'kholm:> ~kiirgårcl po,:teracles ,;\;:ärg:ircl>-t'art~·g:: lika<l
Marstrand.

~:)1-

andra ställen, clerhän, a ~~ allt fler oc h fler anmälde sig för
~jena till sjös och på detta sä tt gingo fria från all vapenC,fning. Olägenheterna af denna tingens ordning uppmärksammades ät>en samt fijranl-edcle en anhållan om ändring häri
f rån Gen. Aclj u tantens fvr Flottans sida. Det ta föranledde
R'; t år 183~ 3:e. 4:e och 5:e årsklasserna, men ej 1:a och 2:a,
"•å Yäl landtb~,·äring ' som ock de at sjöoeYäringen, hvilka 1L. BJr .
icke kallas till tjenstgöring till sjös"*) inkallades till n:iön - 12 Jrw. JS:JS.
.0_ 10,:),)., 8•
1>tring och U dacrars vapenöfning. Deremot . befriades 1838 -·r l-"-})!.
b
Br.
K.
vapenårs 1:a och 2:a årsklasser från si\>äl mönstrmg som
72Jan. 78:78.
iifning.
Detta år började äfven sjöbeväringen i öfriga län att exerceras tillsammans med landtbeYäringen.
Påfij]jande år, 1830~ inkallades till exercis årets l:a oc~
2 a år:-;klasser samt Je af 4:e och o:e årsklasserna (således ej
li:löl års 1:a klass, h>ilken aldrig blef exercerad) "]n·ilka till- _ X. Er.,.,
d !.J .Jrm. },).J,IJ.
forene icke bevistat något möte, .. . . utan a f seencl e a Yl
mönstringen p-jord anmälan till sjijtjenst. 11 Exercisen för året

1,å

;l.tt

o

•

Yarade i 8 dagar.
Detta år stadgades dessutom, utt l1elu .,jiJbeciirin,qen, med
nndantag af de, som möjligen ,.blifm kallade att exerc~ra
t:ll sjös", eller ock "styrka antagandet af tjenst å coopwaerdlefanyg'' (jemt. K. Br. 14 :\Iaj 1838), i hvilket senare fal! de
nro fria från Yapenijfning, 11llt f'nwu;ent s/;ulle ·'wulergå caJ nij(ning nu:'!. ii(ri,r;a u'elrn a( BPriirin,r;en. .. Här se Yi således
den hittills ej följda be:;til.mmelsen i K. Br. 14 .\.ngusti 1822
um:-;icler bör j a tillämpa:;, Ol'h således rlen "gamla': -~jiiueriirin,r;en
ttllt mN oth mer UJIJI.!Jå i lwultueäirin.'Jen.
Någon sjöexercis med be\äring egde deremot ej rum hvarken 18:38 eller H33q.
Detta förhållande fö ranledde en framställan om sådan exerc1s nån H. K. H. StoramirJllen, hvilken framställan hade till
till ~.iö e xer<.:is e!,"dC ,_; I'lllll, hvadan
~
_,agol 1 ~iula11 i nka.l\nimr
A ·f un.: ,..
aJJt,å all beYliring ko m att <:x er<'era i land; hvilht ,edan allt fortfnran<lc
bi et' re gel.

-

följ d, att K. M:t gaf befallning om en exercisexpedition bestå..
af ett chefs- och ett morsarefartyg,
en bombkanonslup
samt en bataljon kanonjollar. Såsom besättningar skulle inmönstras dels manskap af flottans ordinarie sjötrupper. dels
71 ~;; V,~JI) Stockholms stads och läns sjöbeväring. Expeditionens längd
·fastställdes till 20 dagar. Beväringsstyrkan var 144 ma1.
Af Blekinge läns beväring inkallades detta år (18-±0), ±ör J\.. Br.
utom 1:a årsklassen, äfven de af 2:a, 3:e och 5:e årsklasser·na
](j l'.~or.
18-11!.
'"h vilka icke bevistat något möte." Exercisen varade i 12 dagar.
1~. Br.
:E'ör år 1841 anbefalldes sjöexercis för Stockholms stads oc 11
,\ lrbr.18,/l. .
.
U. O.
lans bevärmg under 14 aagar. E~kadern bestod af en b omb1:1 Jllaj 7811. kanonslup och en batalj on vanliga kanonslupar. BeväringsTir~ 1·. ·~iö '::) styrkan uppgick till 183 mun. Såsom ett bevis på H. K. H.
18-L sul. ](,_ "
.
.
or/t ](i .'f
8torar1nralens mtresse för flottans öf ningar, inbegripet sjöbe väringens, må anföras, att H. K. H. ombord å det för detta
ändamål särskild t utrustade chefsfartyget "Styrl)j örn11 var öfningsexpeditionen följaktig, ej blott hela tiden beväringsexercisen pågick, utan äfven under den öfningsexpedition, hvilk~ a
__ u..)~!· .eiter sjöbeväringens afmönstring egde rum under 15 dagar.
h oc/;_.,Jwu
F- ar t ygs b esa··ttmngarne
·
·
lS..J O.
un d er cl en n a öfmngse:s.peditions
senare
'hd. ; Sjiir. del bestod uteslutande af manskap tillhörande flottans ordinari e
78.J:! sid ]l;.'] · ..
rll'h 111 1_ S]Otrupper.
Det var helt säkert ett fördelaktio-t
intt·vck
som SJ. öbev ä.
o
J
'
rmgen. under 1841 års expedition gjorde på H. K. H. Storamiralen, ty året derpå finna Yi sj ö exercis anbefall d ej blott
11.. Br.
för Stocknolms stads och läns siöbevärinD' utan äfven för G328 .Apr.].\'J:!.
~
o1
G u
te borgs och Bohus läns. Exermsen skedde på en batalj 01 ka2.'1 A11; .. 7,( !:.!. nonjollar från Stockholms och en annan elylik batalj on från
G öteborgs ~tation. Exercisen Yarade på båda statio nern a i 14
dagar.
X. JJr.
T Blekinge anbefalldes detta år exercis med "samtliae Bem .Jrm.JS
!:.!. .. .
. ej oöfvade
r;. o
vanngss k'71 1ge' a f l:a årsklassen, samt med de ännu
22J.'rhr.J,\.f:.!. af 2:a. 3:e och 4:e års klassern a.
J\.. Br
d
11 ;!Toj 18.10 • e

t

·a· .,

:Fr,\n ,],•tt;l Jr finne;; iifn·n att antc•·kna en till•lra:,;···l-··. ill"<lrtill v: bJm
sett lll lltotyckc 1 dra Llaga r. .X:ir •h·t bkf kiin•lt. ;Jtt ,j,. :1f lwdr;n.,·.•n 1 (iijcc 11tlrg~ o··h Jtoln~:-~ Lin sn1n \·;1ldc• ;;:;ji-~tjt_•n ;:; tL:lJl, ~kn11P. PXt'1Tt'T:I tiil ;;:;jl· ~ - ~·d, E.ngi

:.'.">3-

ifdn :ltl ;·,ranl•••Ll rn n1 in>kning i •leru;; antaL mctlti.,nle ,]etta tviirtum en <ikning-.
lknna ···kn nc:: var t. "· 111. d ,;tur. att <len ntr nstadr bnonjollshatal.i••ncn ~.i
k1tn•l·· r.nn1n·1 lu.J.< :lntil,•t, ubn Jn;Lt.• <lctt:J rJ,•la.< i :'· nc t!dar. ln·u r:d' <!en t•ll:J
furst inl,:dlad,• ..; t Il l l <lug<!r;; <'X•·n·i.-;, hmrp;\ den :nHir<t J(.,Jj<l<' i n_,·u l -~ rlagur•
Ven 1'\I'"'Ltl•>ll mr•l onlinariP ma nsbp. ln·ilken sk•11lc ll afl·a egt rum efter b l•\"ii·
rin~'''X''r,·i<•'n.< <1fslntanrl<'. in.-diill<l<';; •wh i stiillet <llll·iint!r., <~tbnt. man skip att
O. O.
kOllljllt'tt1·ra, lJ,_•Yiirin,~· :-;!)l'Sitttnin~;trnn nwtl. H (•,·jring-~;;;.tyrkan 11 tgjonl 0 : fi"1r:;ta ;1f..
Jlaj Jfi.J2.
<leb1n~···n l-1 . '" ·h •len :m• lra JO man.
Ii

Ar 18-± l ex ercerades äfnnlecles Stockholms stads och läns,
samt (~uteborgs och Bohus läns sjiibeväringsmamkal' p<"t kan. o.
uonjollar. D en u t rusta de styrkan utgjordes i Stockholm af 1vä L! J/ars
7
b a tal j oner kanon i ollar och i G·ött>borg af S kanonj ollar. Ex er'~-1:1.
cisti den >ar 14 da 0aar.
; L· B.J.
.
Uti Blekiuge egd e beYäring::;exercis rum i likhet med före- :.!filJ~c. ! S-1:! .
o
!
"
~~
gaenc e ar.
JJJ!or.d\.J;i .

r n der 1.'3 43 steg antalet sj öbe.-ii.ringsmanskap från Göteborg,; och Bohus län ej ti ll det furut beräknade. Orsaken hiirtill tår troligen sökas clernti, att Yid sidan af den egentlii!a
sjöexercisen beclrefs rätt m~·cken infanteriexercis i land - o~h
denna ~enare exercis afskyddes af be\·äringen. E nligt uppgift
af en ännu lefvande s-jöofficer, som deltagit i en beväringsexpediti•)l~ från höteborgs station, br.\'dde ,.;ig bevii.ringen ej om,
ifall elen fick sitta vid årorna en hel dag, men {l.ck den deremot exer cera två timmar i land, Yar hela styrkan nppgitven
af trötthet. Samlaren af dessa ''tlppgifter" har (1890) af en
beväringsman från Bohuslän, ln·ill;-en han sökte Wrmå att taga
stamanstiill ning {;Ut svaret :'nej tack, jag Yill ej Yidare exercera infanteriexer'cis sex timmar per dag.;' ()fningsschemat
detta år upptog ve rkli gen ett par dagar i Yeckan samma11lagdt
G ;_immars infanter iexercis pr dag, och detta får man nog synnerl igast för sjöfolk -- an;;e såsom en ovanligt lång tid
fö r sådan exercis.
Yare sig orsaken var r Jdclsht fur infanteriexeruisen eller
något annat, så aftog emellertid uti C+öteborgs och Bohus län
deras antal, som valde att exercera till sjös. Under 1844 utrus tad es i Göteborg blott en batalj on kanonjollar för sjöbeväu. o.
ringen s exercerande (i en afdelning) . Samma sj ö;;t_yrka utru- :.!!lPcbr.lSl-1.
17

-
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stades för beväringscxerc_;is i Stockholm Exen.: isen nwade på
2!1 f{:ln::1 ~1 ri, båda ställena i l..J: dagar Beväringsstyrkan vid Stc wkholms
J Jfa/ ur·lt station utgJ· ord e :'(56 man. Hnru stor styrka som exerc_;erade
J J ./w u J .~ -1 -1
i Göteborg har ej kunnilt af tillgiingliga källor bestämmas.
B lekinge läns beväring exercerade,; i H dagar i likhet
J\.. JJr.
l 1-r·/11 • /h u. med föregående år.
Under 184ö sammandrogs Stockholms staels LlCh liin,; sjö. ft. Hr. .
. 1. l'-± d agar. D Pn d er:;-t··a<.'e :;' ut ·
l;:ap tt'11 exercis
.. .
./ Jrhr.l-~.f.J. b evarmgsmans
rustade styrkan uto-jordes af t\·å bataljoner kanor,jolLtr samt
G. !!.
··f
o
d
t:-.
.'10 .Jrm., .'Jl
större ångslup. Uti C+ötebo rg utrustades etta ar a \'en
en
•m
ul'li
Jfrtrs
181 1
· · en bataljon kanonjollar, hvarå Göteborg,; och Bohusläns "',jö.lfrv·
beväring exercerades i b·enne omgångar, h\·ardera om 10 dagar; besättningarne kompletterades här med Yolonärer och
båtsmän.
Blekinge läns beviiring exercerades på f;·,rut vauligt sätt
r,. !J.
f./. J·i·br.
h -l r1.

!l

uti 14 dagar.
Under 184ö egde ingen sjöexercis rnm med sjöbeYiiringen.
A·. JJr.
1
Fllu·. '~r; I B lekinge deremot utfördes elen yanliga 14-rlagars be\·iiring:;exe rCisen
J)et är fiirut omuilmndt att de af (~ eHeborc:-; liins be\·iiriugs"
'
manskap, 1wilka togo hyra som kuff'errfi.,jiimiin, beft·iades från
såväl mönstring som vapeni.\fning: detta under en län gre följd
af år. 'l'ill denna befrielse harle K. ]\[:t år efter år, ]'U lanclsansökan ' bo-ifvit sitt bifall . Först 1 83~ hade
höfdingeembetets
.
detta förhållande fått så att säga ''Kongl. Sanction" samt
utsträckts till hela riket. K. M:t fann då u emligen godt
förklara, "att beväringsskyldig, som vicl miin,;tringen \·ederbör1 igen styrker sig hafva antagit eller van1. sinnad antaga
tjenst å Coopwoerdiefartyg, för att vid fiirsta öppet Yatten begifva sig till sjös, må för det året vara befriad från skyldigheten att undergå vapenöfning till land,;", hvarjemte Yederhörancle K ong! . lllaj:ts Bef. Hafv. ålades "a~t vid ln·arip itr;; slut

-

:?.):) -

sig undetT~ittacl om de beYäringsskyldigc, åt ln·ilka ifrå- K. /;'r.
H Jfoj J,-,:1".
,\!a,araurle eftergift blifvit be,·iljacl, Hrkligen utseglat."
-~ h·en en del bohuslänske ihkare sökte likadan befrielse
..:: . . nom landshö±clir.geembetet, som denid framhijll, att bevä·:ngsexercisen "hiudrade en del bohnslän>ike fiskare att utöfya
~itt yrke på d<'n bästa tiden.'' Härpå resoh·erade K. ::\I:t, att
,,rt såclaut medgih·ancle ''såsom 1.\·arande ) prejudikat skulle hafva
·'tt menli.~t intlytanrle blanc! öfrige skärg,h·dsboar", h varför an~.-,kan afslogs, för ~ å -.:;id t den gälleld en stadig,·arande befriels<>.
[Jr.
:nen ,-ille K. ~[ :t angående sådana ynglingar år från år, uppå J()1\.. .1[1rrs
, ,, /!l .
', rnyarl ausökau, meclrlf'la beslut.
kotferdil
til
n·k•pare
fö
vnro
merlgif\·anden
Dessa tvenne
,y,tolkets s~dermera skP-ende befrielse hån all bt>väringsexer·Jo; i fredstid, h VRl'<)\11 mera l~ingr e fram.
g<inl

('a r! XIV J o han hade emellertid slutat sina dagar r_ I.'34-1), och Hotta:1s fömtn>rancl e chef, H. K. H. Storamiralen, hade bestigit tronen under namn af Oscar l. .\ tt denne
,J.s,.,m konnng skulle hålla hYacl hans åtgörande n som stora·,,1iral lut\·acle, var jn att Yänta. Han grep sig äheu genast
tn med att si'd..:a iin nilrmare f,irbincla beväringen med den
·,frig<t delen af krigsmakten. Bidragande härtill var dels det
~·> clcritrån mot Danmark annalkande oviidret, hvarnti man
trnktacl e att mi'> j l igen få se Sverige- -:.Jorge inblandade, dels
lE' n insigt man mer och mer vanu om att våra orclinare fiilt·r,1 p[Wr \·oro ohjPlpligen nurneriskt för svaga ~lan kom då
t'å elen tankPn att mera direkt rycka beviiringen in i fältar m.··ens l ed~?r ; ja att rent af göra beväringen till en del Jeraf,
; stället för att den förut mest betraktats blott såsom en reserv 7
'"·arifrån man kunde hemta ers~\ttning ±ör lidna förlus ter. Det
.-ar då man i Yårt land npt,fann systemet '',;tam och beväring.n
Det var emellertid ej nog med att blott insticka bevärin~e n i den stående härens leder, det insåg man klarligen. Den
'tning be\·äringen hade var j u alldeles för liten. Af detta
skäl hesli.J~man sig fi)r att si'ika bereda don mera ijfning och
l~ o mmg

fur de hi:irtill nödiga medlens anskaHanc le afgafs en kong!. proposition till den riksdag, som sammantr ädde hösten 184j.
Det var fur öfrigt ej enbart till aru1een, som man å hijgn·
ort ville att törbättrin garna skulle sträcka sig Afven flottan
fick sin del af de nya rörbättrin gsförslage n De utarbetad e
planerna för försvarsve rkets bättre ordnande, bvilka uti propositi on af den 18 Nov. 18!7 förelades 8tänclerna , innehöllo röTande flottans beväring följ ande:
1:o) att vissa, dels >ärfvade dels indelta sjötruppe r skull,•
utgöra ständig stam, med h vilken manskape t tillhörand e sj{>beväring skulle förenas:
2:o) att genom vapenöfni ng under fredstid s.iöbeväri ngea
skulle gifvas den förbereda nde daning, att den kunde vara an·
vändbar för tjenstgöri ngen dels på flottan, såväl elen seglandl'
som elen roende, och dels ±ör öfrigt såsom marinsoldatf'Or, ln·arför öfningstid en föreslog;; utsträckt till 31 dagar;
i3:o ) att endast en viss del af beväringe ns f(irsta årsklas,;
årligen skulle inkallas till vapenöfni ng, medan res ten der a l'
skulle anses ,;om ett slags reserv, att uppbåda;; om flottans
trupper skulle ~in ytterligar e bel1öh·a furstärkas ;
4:o) att antalet sjöbevärin gsmän, som årligen skulle inkallas
till vapenöfni ng vid flottan, inskränkte s till 3344 man;
5:o) att vissa områden af landet bestämdes till att lem1w
beväring till arme en, och vissa till flotta:;.: detta ;;;\vill i treelssom krigstid. Flottans beväring,.; områclen skulle utgi"1ms ntat':
hela Blekinge O<.;h \V f'sternorrl ancb län, (lian el. ~ö el ra ::\Ii:>re
fögderi af CaJmar hin, cle sockuar, sh·äi i återsti\.encle delen af
sistnämnd a län, som i öfriga kustlän lmed undan tag af ?:-Torrbotteits ouh \VestPrbo tten,; län ), b·ilka antingen omedelba rt
gränsade till hafvet elle1· voro belägna i sbirg<'mla rne, samt
slutligen ntaf alla vid hafvet behigna st~ider, med unelantag at
Stockholm , Göteborg . Umeå, Piteå, Luleå och Haparand a:
li: o) att beyäring~manskapets uttagandr skulle ske efter
samma grnnder fiir Mmeen och fur ftottan, hvarvid skulle
iakttagas: a) att årliga mijnstring ar liksom hittill, skulie eg;t

rum; b) att at de apprL•bera de sknlle det för vapenöfni11gs undergående erforderlig a antalet uttagas etter längd, och, der
denna var lika, efter ålder, samt, om äfven denna var lika
(eller obeka::1t1, genom lottning; c) att de, som uteblefvo från
elen egentliga mönstring en, skulle mönstras särskildt etteråt
samt utskrifvas framför dem af samma längd, som vid första
mönstring en approbera ts; d) att uttagning en till vapenöfni ng
eller tjenstgiiri ng skulle ske efter den ordning, i h vilken manskapet var antecknad t uti rullorna; e) att äfven reservbev äringsmans kapet skulle rullföras och stundom deltaga uti kyrkparader; f) att de, som blefvo ställda på tillväxt, hadu att inii.nna sig vid nästa årsmönstr ing; h) att bevärings man , som
uppbådats till vapenöfni ng, skulle hah·a rätt att i sitt ställe
lega annan man, äfveu af bevärings reserven, detta senare dock
mot skyldighe t att i den legdes ställe ingå i reserven; i) att i
rreclstid törsta årsklassen a1ltid skulle uppbådas först och derpå
de öfrig'tt i nummeror dning, men i krigstid, skulle den yngsta
vapenö±va de årsklassen uppbådas fe>rst, sedan öfriga vapenöf\·ade i nummero rdning och sist bevärings reserven;
/ :o) att Gottlanels Nationalb eväring orubbad skulle bibehållas;
att till sjöbevärin gen äfveu skulle hänföras alla sjökaptener och styrmän vid handelsflo ttan samt maskinist er å enskild person eller bolag tillhörand e ångfartyg , äfvensom allt
det sjöfolk som å sjömanshu~eu eller i magistrate rnas rullor
\·ar mskrifvet, med förbindels e för dessa att vid inträffand e
krig tjenstgöra på flottan ifrån ~O till fyllda 30 år, hvaremot
de befriades ~rån all vapenöfni ng i fredstid; dock skulle den,
som enlig!. detta moment Yar sjötjenstsk yldig, ega rätt att i
J1._ 1 '1~~! 1 •
;;itt ställe ,;ätt:a välfrejdad och duglig sjöman, som redan hade ],~-J
l
~-·
l ullgjort sin beväringss~yluighet, men ej var öfver 40 år gam- fJr-!1 11:n :!O.
llil.t1:o l o.:!.
mal.
Öh:-er denna propositio n afgåtvo Stats- samt Allmänna
Besvi-irs- och l<~konomie- Utskotten elen 18 April 1848 ett gemensamt utlåtande, hvari dock tills yrktes bifall endast till l :a,
:-;l

l.

.1)

,'J'lal;;- ~rn11l

,;~i.lun l<~.

Brsr-t
.~1ll111.·
utlt JiJI.·r!ll. · en.

stam- trnpp, nem!.:
l bat. i Hernö;;and , med båt smän från
~orrland .......................... .. .... .. .. ... 487 man
1J. hat. i Stockholm, med Hoslags och l :a
Söderman lan ds kompani .. .............. .. ()03
1 b at. i Yestenik med 2:a S \.iderman land-:,
( )ste rgötlands, 'l' justs och Småland;;
. .............. ..... .... .......... .. o-lok-ompan1er
J bat. i C'arlskroua med Marinregementet 800
l hat. i Halmstad med H all atHis kor!]pan ier Ö(),!
l bat. i diiteborg med Y estergötlands och
Bohu,; l:a ];;ompan i ........ .. :..:~........:..:..:..:.. ~Il i
Summa ... 3,23ömau rstamtrupp:.
Hesten af båtsmanshå1let skulle vara att 'pårilkna dels som
_\rtilleribåtsmän, dels såsom sjö besättningar på seglande flottan .
>)å vidt ske kunde, sku11e vapenöfningarne lämpas efter båtsmännem upptordring till årst-j enst, hvarfiir o ek dP.t ta manskap
vid upptordringarna simlie uppbåd as sit tidigt, att detsamm!!,
icn·e afmaJh·.ben till station, kunde undmg:t 17 dagar,.s vapenöfuing. :-;j,·JlJeväringens vapeuiifning skull e fih· öfrigt vara lika
K. I,'rOJ• · n:r
limg ~ .1111 landtbev~lringens l i3l dagar).
J. ],d, l orlt
l
f
..
IC . .J[:t hemställde dessutom om bevilJandet a en de an- 2. J\ t/.
.,la~. h1·ilbt utes1ufunde vorn atserlda fi)r sjöbeväringens ntrnst-

6:e;'") och l: e ]lllLkterna samt iugre:;,.;eu och motn f1 af l i: E' pnnko
.. l ag 1· sao matto,
l tt en:; 1ur:;
.. l·'
1.·
·· d
'-'t
u c•tt
att l.]
>..J an erna u1tntt u e uh ~o
l 'Is/;. ('11111. l:a och t:e punktern a erhöllo erforderliD' jl/-majoritet. med au
..
. _
~ ·
-.
11 :r .J. / ,...,l ~"'. ~.
l .e och mo m f) af Li: e pnn k ten afslogs p a gr n ud de rat M t st a Lderna ej kunde enas om utskottens motiYering. CHriga pu nkter biföllos ej i enlighet med nt.:;kntteu.-: :i,r,;lag.
Utskotten afgåfyo da den 10 juni s. å. ett JJ.\-tt nthhancle.
hvari föreslogs: att Ständerna i så måtto sku ll e bifalln. 1\:"ngl.
l\1aj :ts förslag i punkt l ), att allt det sjöfolk å haudebtlottan.
som vid krigsutbrott var å s_jömanshusen el ler magi;;traterna:-:
rullor inskrifvet, från 20 till och med 30 år,; ålder, skulle vara
tjenstskyldigt å flottan, 1ned rättighet likväl att derv id erhålla
den månftch-hyra som å enrollerin gs-orten \ar gällaude, samt
äh en med rättighet atL i sitt ställe sätta välfrejdad och duglig
sjöman, som redan hade fullgjort sin beväringsskyldigbe~ och
1
o
· l"e f' ran
o
·'a'" eJ· var ·o.. f ver 40 ar
,)'tals· ffesrYapengammal; a 11 t d et t a mot '-ue f ne
.Al/m.
öfning under fredstid . Denna Utsträcknina i be,·äritwsskyldio·,,ch Eki,ll .
bl
b ..
"'
·" lmptener,
l eJ· t!·l!"<l m pas p ao SJO
l 11 d oc.,;:
1 'tsl.·:s l'//(1/. h t
styrman oc 1
1u 2-1. 18/S. e en s ;:u e
Rrp. l'/s!.·:s maskinister, för hYilka samma bestämmalser som fiw den sttll'''
Försi(IIJ. n:r massan af beväring·eu allt fortfara nd e skulle n~llla.
b
12-t. l'-,/8,
Detta förslag antogs af samtli,ga stiinden .
T afseende på floltmz.o;; lwriirinys I'IIJH'IIii(nillr; f\.ire~lu.:. K .
l\1:t vid denna riksdag, att den del af clen11a beYi1riu;;, -.um
icke utgjordes af sjö:olk, eller den s. k . ''allmiluua sji.iht•l·ilringen", skull e undergå vapeniii ni ng till land,; gemensamt nw 1
stamtrupp; att befälet vid [;iJbeväring,;regeme utet, Hallancb
infanteribatalj on, \V Prmlamls fält j ägare-re g. och e u rlel af
Jemtlancls fältjäg-rcg ., hYilka ansågs lmnua nuch·ara" fr:m arm~en och dess Bev~lring~ ,;kulle användas för vapenöfning af
den allmänna :-jöbev~lnug. som ej kund e exerceras af :Jiarinregem entet; att sjöbe,·iiringens stamtrU)J[> borrle, .iemte :Jim·inrege!nentet, utgiims at bät"mamlu'\.llet; :-a1pt att ".ii.ibeYilringeu
*)
lar1c~

Aw11: lll'nna
t iIl nrm•''l'll.

d<~l'k

Jlll·tl dl'n iintll'ing: att \'l'.-tl'rn ,nJa:uh fjcll" H' knal'

skulle k omm a att u tgCn·a 8 batalj oner nwcl åttölianciP

uing, ,·apenöfning m. m.
<">her dessa förslag afgaf :-;tabmtskottet den l l juli 184t>
utlåtande hvari bl. a. tilbtyrktes ''att det å fj erde
~iirskildt
ett
1
~ ·:"~ :·'
imfnHltitelu up;_Jförda anslag för Beväringens vapenöfvand e u,\1'11{/t,;.
({ . 11.1 1-1
må, i måu af behof, hildanefter som hittills, användas iemväl 18-18.
till bestridande af de för Sjöbeväringens unc1erhåll under vaL'/0.-:s
penöfninaarne nforJerliga kotsnader ... D eremot afst.\Tktes alla E,-,,.
fiirslug 11:1'
·
o
2:!8 orlt :!:!!1.
srirskilda anslag till ;;jöbeväringen.
Detta utlåtan de biträddes sedan af alla fyra stånden.
De nu rel aterade förslagen rörande sjöbeväringen, äfvensom det iide de fingo i Riksdagen, ~lro märkeliga. Man kan
o

-
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dessa förhållanden tryggt säga, att de voro en följ d af det
bittra inbördeskrig, som då rasade inom flottan, samt centraltörsvarsprincipens förintande inverkan på sjöförsvaret 1 hvilket
åter kom sig deraf, att nämnda försvarssystem liksom förtog
nationen all blick för flottans värde och rätta användande.
Af de här ofvan omnämnda förslagen qvarstodo såsom antagna af Riksdagen blott tvenne, nemligen:
1:ö) flottan fick sig tilldelad vissa bev1ringsdistrikt: samt
:2:o) lw:fferdisj öfolkets befrielse från all va penöfningssk y !dighet i fredstid, mot en utsträckt krigstjenstskylclighet.
Detta senare har delvis bibehållit sig ända i Yåra dagar.
om

K. Br.
2 Febr. 18Fi
Under de år nu omtalade Riksdag påbO'ick (1847 -48) egoclt 11 Fe/n·.
18./S.
de båda åren oeväringsexercis i förut vanlig ordning rum i
G. 0 ·
Blekinge
:!2 Februari,
·
~.'J ~1lnrs, . 2!
Under 1847 egde dessutom sjöbeväringsexercis rum vid
.JIIIn, 20 jlill ,
l.h l
·
o
.•
•
•
18-Fi samt s tocK oms st'ltwn nnder 14 dagar, sasom fornt vant vanhgti

s

1pr~·l

·111/U

oc71 2

78..J8.

~~~. Er.
J l Febr. 78-18.

G.

0..

J.fJ .llrrj 78/8.

året derpå, 1848, var sådan sjöexercis vissedigen an betblid ::n en
.
' ' '
blef sedermera mställd.

Uti de. stora rustningar,
som dessa år. egde rum ' tog
~;,·J·be.
- ,,,
värmgen mgen aktiv del, men att detta, 1 händels e det blifvit
allvar af, varit tillämnadt, framgår bland annat deraf, att förberedelser vidtogos för anskaffande af 14,000 Uiorton tusen)
sj ö bevärings beklädnader.
.

Härmed är beskrifningen å första perioden af be,~iringens
tillvaro afslutad. Andra perioden börjar med K. Kung at elen

-
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1;} Febr. 1~±9, h vilken grundar sig på de förslag angående
'JeYäringen, som antogos af 1847-184S års riksdag. och tör
hvilka, tör så vidt de beröra sjöbeväringen, är i det för egående reclogj ord t.

(Forts}

Österrikes krig

Adriatiska hafvet år 1866.

Uuder denna titel har på Carl Gerold ~olm':; i \Vi er' fC>rlag utkommit ett arbete af den berömde ö:>terrikiske marin,;kriftshillaren Ferdinand VOil c\.ttlmayer, hvilket bör kunna l• åriikna.
lifiigaste intresse i viclsträukta kret.;:ar.
. Af all_a sji)s~ricler, hvilka sedan ångans införande egt rum,
vår lliJIJmärksamhet till den ooTad
är mgen I stånd att fäuo·sla
o
~n· b,-ilka
som h~indelserna i :'.clriatiska hafvet nn;:mämncla
'
.
punkt och
d
j
C>
h
sin
i sjöslaget vid Lissa funno p~t samma gång
sin afslntning. Oaktadt cle många striderna i amerikanska
secessionskriget, ja, oaktaclt slaget vid Yalu har deu m·are
sjökrigshistorien intet annat exempel på en sammaudrabb;1ing
emellan två ungef~ir j emnstarka pansarfiottor, och redan den
på omsorgsfulla källstudier grundade ~1tförliga skildringen af
denna strid gifver Attlmayer·s yerk ett varaktigt histori,.;kt
värde.
Attlmayer tillhörde uneler kriget 'L'egetthoffs stalJ. nllts;t
var det stor fara för att han skulle falla nr elen oparti:ke
historieskrifvarens roll och skildra händelserna så, som han
från österrikisk synpunkt betraktat dem. Detta har han dock
l_ycldigt undgått. Ofverallt träder tydltigt i dagen stråtvandet att sakligt framställa händelsernas fiirlopp uch att låta
motsbindaren vederfaras rättvisa.
I första afdelningen skildras tillståndet inom den österrikiska marinen på våren 18()(). Detta var ingalunda glädjaude. Nio fartyg, - ångfregatter, segelfregatter och kanonbåtar: voro vid denna tid i tjenst s[!som ett slag.-: skoleskader uneler
Tegetthoffs befiil: några af dessa voro detacherade till de o-reb
k'
·1ska farvattnen eller till :.\Iindre Asien. Ej ett enda pansar-

fartyg lwtanu si!; i tjellst. Dessa vnro dels i 'l'riest, del:,; i Pola
fl,r omuyggnilcl el ler större reparationer.
I tongih-aucle kretsar fäste mrtn ieke, ej ens i Mars må11ad
H:ll)ii cltt nt~igter 11a till hig ijkacles, uågon större vigt vid tluttans
iorclniu~~,;tä!Lmdt·. Jngeu trodde att denna kunde på något
sätt ~p eh en uetyclelsefull rull i det väntade kriget. :.\fycket inue:;santa äro de ord, 'L'egetthoff clå skref: Jag len111ade
\\'ien med den piu~amma kiiuslan, att oförståucl oea likgiltighet sknlle detta år pål~\gga ·deu hå11ade oe:h fvrsmådd cl mari·
nen harcia offer, och jag iutrilffade här i Pola fijr att, oak tadt
krigsropPil i alla in- och ntliind;;ka tiduingar, återfinna amira·
litetet uch arsenalen i en behaglig fre<bslummer, ~1vilk eu
några trå n \Vi en aubnn n a order af k1 igisk f~lrg icke förmt'ttt
sti.'lra.
LikYäl var det at deu ii,;tP.J'l'ikis'I..:-nngPr:;ka marinen beskärrlt att speht en vigtig roll i detta kri~ oeh sannolikt blef
Yärclet at en flotta, till och med för en vid första påseen det
ren kuntinen talsta t, först e ±ter kriget ldart tör månge11 öster
rikisk :-;tatsm::tll. Icke klokheten i en ,·idtskådancle polit.il;.
utau tl,,t.tans pligttrohet och h~ingih-e11het har ()sterrike· Ungen~
att tad;:;t clediir. att det icke dyrt må,;t kijpa sin erfarenhet i
denna riktning.
BJ,mcl det bibta i detta arbete äro de i slntet af fin·sta
afdelniugen framställcia mycket omfångsrika betrakte],;er iihPr
de strategiska förhållandena i Adriatiska hafvet och ijfver
flottnus intiytancle på (J;;terrikes vele i ett lyekligt eller olyckligt laJJdkrig.
[ i•m;ta rummet var den österrikiska flottans uppgift i
detta krig att tillbakavisa hnnje anfall af elen fientliga Hottall
mot Yeuetiens kuster eller mot 'l'riest och Istri en samt att sk~·dda
:;:j öf•)rui ucle],.;eu med de i Jtalien stående trnpperna. T andra
rummet gällde att fi)I'SYara de dalmati,;ka kusterna; öster om
Dalmatien,; od1 det kroatiska kustlandets berg sträcker sig
det område, hvarur alla för kejsar,;taten och dess framtid vigtiga frågor måste hafva sitt ursprung. l\[onarkiens tyngd-
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punkt låg aldrig vid )[incio. elen li\g och ligger änuu i dag i
Donand alen, och denna utmynnar pit Bal kanhalfön. }'(·,rJusten
af de nänmda knstprovinserna, som skulle åt Osterrike:,; fiender lemna förbindelse emellan hafyet och de vilda krigsvana
innevånarne på Bosniens otillgängliga berg, måste fcir Osterrike hafva långt svårare följder än förlusten af des,; ställning
i Italien. Blott en stark flotta kunde gi±Ya säkerhet f;·.r dessa
provinsers bibehållande.
Men hade väl Österrike en så stark flotta? Utan tvifvel
\·ar den ieke vu:--:en den italienska i lwad skeppens antal och
armering beträffar; men dess ledare, och framför alla Tegetthoff, voro genomträngda at vigten i elen roll, som flottan
skulle spela i detta krig, och voro öhertygade att till oc:h med
i)sterrikisk-ungerska flottans nederlag icke vore tänkl_~art utan
att den fientliga flottan blefve förlamad för vidare furetag.
Verkets andra afdelning behandlar (Jsterrike-ungerus mari·
ti ma rustningar ända till krigets utbrott. De österriki,-hl skep pens småningom skeende iordningsställande, deras ntrn· t ning
nch sammandragande å redden Yicl Fasana, betä>'tanclet at
Venedtg, l>ola, Triest och Fasana·s redd i.ifveusom :,;lutligen
åtgärderna för skyddandet af de kroatiska och dalmatiska knstliLnderna skildras grundligt. Ah·en meddelas här krigsmini"terns order af den lö .:Maj till amiral Tegettlwff, ln·il ken
order innehöll den österrikiska f-lottans uppgift. Pii grnurl h~iraf
skulle flottan:
l:o) kraftigt understödja den österrikiska armt'·en i slider,
i :-ynnerhet i Lombardi et och \' eneticn, och still l de-.: Tegetthoff under dervarande öfvPrl.Jefiilhah·ares order betr:itfande
krigsoperationer, och
2 o) tilifoga de fientliga stridskrafterna ,;törsta mi··.iliga
skada samt hämma deras företag.
Den tredje afdelningen skildrar tilldragelserna inom den
ijsterrikis ka marinen tråu krigets utbrott ända till slaget vid
Lissa och begynner med en skildring af rekognoseringen af
A.nconss hamn, i samband h varmed afhancllas frågan, hnrm·ida

det ,.,ktdle Yarit miijligt atl redall hiir <lllgripa <len itali<•ll;.;ka flottan. h,·ilke n i or·h fiir 1ttr11~tning l:lg till ankar;; i ham11cn. Fi.itLtU:tt"<'II kominct· clt>n·irl till cl<·n slutsats <Itt, oaktaclt elen stura
fr<•,.;td,.:en för Tegdtlwff att genast anfalla, det lik,·ii l nu· klokast
aLt, med hiin~yn till miijligen befintlig minspiinning, af;;til fnln
nnfallct. Fortsiittning<'ll <'g n a:; rt t hrskrifn i ng<' n (",fY<• r i nfiirandet
<·n ny takti;;k signalbok ,-amt iifningame ml'd flottan. l\I<'lhtn cl<•n
l l ol'h Ul .fuli inkonuno underriittl'IRer frå11 Li;;:sa ri"mmcle intriiffanu<'t af en italien:-k fluttn framför denna ö, ol'h p:"t dil'nnid<lagen rlen lH .Juli gick 1\·g:ettlwff mP<l den ,;amladP fi.,ttan till
,_jiis till Li,:;;a fl·ll. att anting:<•n und<itta denna ;·, l'lit•r, <>111 <ll'n
redan Ldlit, friunyck:t fi<'IHh•n hytvi.
Fjenlc :lfdclning:<·It <·.~nns ;1t Ttali<'IJ" Juaritima m~tningar :"if\·en~uiii ilt tilldr:lgel;.;c•ni:l intllil <len italienska flott:11 1 fr:ln krig:-<utbrottd till ,:laget Yid i.is,-a.
Till <'n kort lwtrakt<•l,;<' öfwr italienska marinens utveckling:
skildrin ~uc·n af flutinn,.; ~mnmanclmgand<• i Tnrent, cU
Rlut<·r -io·
b
'
krig,.fnran blcf hotand0 <>th de;.;,: dc•rl,;l följande gi"t1 1g till ~\ncuna.
Derp:t meddelas dc :\t amira l l'<·rsano m~ddelade instmktionnna ,
ltvilka f,,rLlm den ltiin~yn,.:l;·,,a,.,te :mf:dbtaktik, alarmerandet a f <lP n
itali<·n~ka flottan yid den iistcrriki,;ka flottan :,; a!Jnalkande mot ~\11<

cona" hamn, för;;;var,;nH'<llcn ; ·,!li;.:.;f "amt k~lllljl<'n dc1•om. Fiir f o
hYarj<~ ,·ig:tigarc tilldr:tgd,.;t•, ,.;om skil<lras, fiiljer en "orgfiillig kritik r,f\·er fiirlopp<'t.
~jdt<' och ;;;i;;ta afd<·luin)..!:<'n lwlt<liHllar den nfgiimnde ~triden
<'lldlan dP båda fluttumn, :-jiislaget vid Li,;:-<a. Det skull<· fiir:1
1'"" alltfiir Ii111gt att hiir \·idlyftigai·c :,;ys;;el;;iitta m;" med dem1a
d<'n n~·arf' tidrn;; intn•,.:,:ai1ta:-:t1· ;;jiiclrabbning. _\. umiirkning,;yiirclt
iir det faktum att, f:l"'tiin a11a befintliga kiillor fiir en noggrann
1"!-:nn,.:tiillning af striden ,-todu till fi"H·fattaren>' frn·fogande, dr-t lik\·iil ick1• ym· honom mi"1jligt att, efter det han g-ihit en myekd
(let<llj<•r:td heskrifnin~ i"d\-cr ck b~cla flottornas fiir:;ta inkdand<'
kmnpen dirr fiin·irringen
skildra <'n,k iltlhderna
ri.>rel~er,
i fiiljd af att cl<'n iistPrriki"ka flottan gennmbriit c!Pn it:tli<•n··t't:111 fara att triida dc·1t hi><tori~ka R:timingen' fiir niiru ,
:-kn.

.

~ht

. . . n,

1) · · -

1niijligt att meJ an~pnik p:l tillfiirlitliglll't ).!;if,·a en
af l'triden, ,;~dan dc•nna 1111 llhrckladc• ~i12-··· .
•. h'r.dil'l'.rJU.ff Ferdinand J[ax'· l"<lllllll"ti'>t mot ,, Hl· rr Jtulirt''.
·']{rti.w:r'"'·' 1110t '·Be di Pul'for;alfo·' och ··f>!lfwsfro·.~ .. lllld<·r;..!.anu: u;enom t•xplo:-;ion i des,.; ammu ni tio ll Sl'll lll bilda kiirnpunktPn. h,·;ll'l)lll
bc~krifning-cn iifYC•r clenn;1 del af f'htget ,·ii nder sig.
:\[<•d beriittig-ad :-toltlwt kund<• Tegdthoff blieka tillbaka jl~L
fiiljdt•ma af de n dag-, pr1 ll\·ilkcn han till\'lnlnit ~itt fiid< ·nJ<',land
<' n ,.;;1 ,·iirdPful l ,.;(•g-er samt den i'•~terrikif'ka marinen <'Il <•fL'n·~iin~lig
iin1, ,.;om \'at' ,.;~ m,,·eket "tiirrc, enwdan denna !-Wger ic-ke lwrodde
på iii',·rrliig;;;enhet i :-;kcpp ellf'l' ann<•ring utan p<1 d<'t ii,.;t<•niki,;J.:a

iir

deL ieke

fn1111~tiillning

~jiifolk<'t"

duglighet.
:\len frmnfiirallt \'ar >'t'gcm Tq.rf'ttlwff,.. fiirtjcn::;t, em<'<lan denne
förstl1tt att ho,; sin:1 llllcl(•rlwfiilh :lfYan· "amt ho,.; nwn,.;kapct iiig-j uta :-;i 11 ('!!'l'll fasta ,.j lja att ,.;egra, o c h fiir 11\·il k t' il han fann ett
triiffande uttryek i elen fi')J'l' ,.;Ja~·d gifna 1-'ignakn ",.;<'gl't' m~"tl' Yin 11([>' Yi<l Li;:,.;a.''
:-;iirdclcs p rydliga iit·,, dc talrikt fi'>n·kotlllllandc• plan~('lll'rna
iifn'r l'll>\taka tillclra.gd,.;er, i_i[,·er el<' y[gtiga,.;(<' ,.;kepp,.;typ<•rna ,.;;unt d<•
me,.;t framtriidancle p<'l',.;onlig-hd<'rna , hYilka iiro fr:un,.;tiillda dtl'l'
fotografier c· lkr crkiindt g11da 1n~lningar. l•:niir dl' iii'(> hi~tnri,.;kt
trogna höjes f!;eiLOill dessa Hrlwteb Yiirclt- heh·dlip;t. :-;jdfkl:irt iir
att ntfiirliga tHbl'l ll'r iih·c•r "tridsknd'tel'lla ~ iimse ,.;idor ii1·,, hifilgad<•. Vi anbdalla nmnt ,.;tmli<'t Hf dd ofnlll i kortil<'t lwskrifna
\'C•rket ej hlott !lt hYHrj<• ,.;jiioffict•r 11ta11 at ll\·at·jc• biltl:ld ]H'l'-'4lll,
,.;om ;.;triihar att liira kiinna (ld fi'•rflutna, hvilkl't i d<·tta Ltll lw!'iir en,.; niirmasic intrc·,.;sc•n.
D et lemnar ett Yiirdehillt bidrag t ill kiiHncclonl tJin Yiinlet af
<'Il ,.;b1rk flotta oclt, dii nlbredand<'t af denna kunskap i ,·:~r't t.,·~ka'·')
fosterland iekc klll ,.;kad;~, i\md.;:;1 vi detta fi'Htj <>n~tl'ulh yerk den
Yi<Hriil'ktastc ><pridning.
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(hiller 111<\hända ännu met•a hos 05'.

lif'rer.< anm.

Innehåll
skrifter.

åtskilliga maritima och krigsretenskapliga tid--

K. Krigsretrnskapsnkn1lr mirns han<llingar och thlskl'ift. .-~:c häft.
11'!11. Ar,.;bcrättel~e af furetlragan<len i kt·igskon8t. ihnin gat• i bivaekerin:.;
YJnterti<l vill infanteriYolontät•,:kolan å Karlsborg.
1i:c häft. J. r~bcrilttebe af fii t·e,leagan<len i kt·i :~~kon..;t. ..l.. rsbcriittcl~e
·u' t'iirc<ll'ag-amlen i artilleri vetenskap.
l:e hiift. .:l._l·~bedlttebe af furedmrranclen i al'tillcriveten~kap. .:;..l'tibPriittebe ;tf förc<lraganden i befii~tnin~~konst.
-<:e hiift. _:l._r~berättelse ar föredragan<len i brfii~tning-~kon~t. Fijr~lag-et
'iii ombildning af sYcnska armeen;; förntltning.
!l:e hMt .:l._rsbcrättelse af fö1·edt·aganden i bcfibtning~konst.
ArtiliPr i-'J' itlskrift. J:a hiift JSHI. Balistiska för~ök utförda i Amerika
u:enom fotogmfcring med polari,;cmdt !ju~.
:2:a uch 8:r häf't . Hckylpbtol. ln~truktion fUr tryckmiitning- i geYiir
rJr·h kanoner.
~o t·sk '.l' i<l sskri ft f'or Su r a{'st•n. ].-.:c aargan:.;s femte och ~.icttP hefto.
l.idt om fabrikationen af HatTC'~·pan~C'r. Kanoner O. Fnger;; ~ignallantcrne.
Torpedbaa dcnc af l:c kln~~<' "ncl(ill'', " f!rri" o:.; "Ilrnl". Li<lt om orclrct'oring og: mel<lingcr.
l'nitr<l Servi cP Ua;-;ettc. :\lar<'h '21 . Fren<'h a,.;pirations to sC'a powcr.
< ltll' naval resout·ce~ in time of war.
April :l. 'r hc edncation atHl training of na\·al antlmilitary t"adct,:. 'l'he
intltil'lll'P af public opinion on the naYy.
,'\pril lll. Human nature an<l tllO science of wat'. -- l.
Ap1·il 11. Human nature and the ~ciPn<'e of ,,·ar. - Il. l! evelopment of
l:riti,: lt an<l or fo1·eig·n naYic~ .
April :2l. \Vater·tube boilet'>'. At·e wc reafly fot' war .
.\lay l. Tlw r e latiYP advantages of \'Oi untary and compul,.;ory ,:<•rvicr.
\Iay ~. Tlte p~ychology <Jt' the hattleticl<l. The naval of'ficer~· i!l'ieY i llle(·~.

:\lay J.-,. 'J'ho entry of naval ('adet,:. ThP dcYeloprncnt of the tori"•<lo-hoat.
.funi :,. Unr proper ~tandard of naYal ~tt·cngth .
Engi n PN' i ug. Hi~~. Xcw ritle for the united ,;t:cte!" navy.
The l'llssian
Ui~:l. 'l'hc japanese Battle,:l1ip 1"ashl111rc. :\lilitary work~.
I'J"~''-'collo (J ion powder.
l ii:?-!. Fi,.;kc,: engine telegraph and ~pec<l and <liredion in<licator. The rn"·
-ian pyrocollodion pow<ll'r.
Hi:!:•. ThP l'llo>'ian pyro('ollodion poWllPr.

-

2()8 ·-

1U27. The first-cla~~ B1·itish crui ~cr 1\ -iof,,., 'l'hc navy c~timatc~.
Hi:28. Thamc~-built battlcship~. The navy in parliamen t.
1629. The mwy cstimatc~.
16:30. 'fiJC C S. Battlc~hip Ala/){(um.
Cua~t
Procectling~ of th e Jtoyal A.rtilll.'ry Institutio n. April, lfilJ7.

defcnce.
:\Iay.

'l'hc science of ft·onticr dclimitation.
:1. I;a clm·er dc~ es~ai~ tlcs navit·c~ ile gnrl'l'e ('"
France. ];·cscadrc tnrque.
Avril 10. J;c port de Hi?.Prto. T~e enirassc d'oseadre l'Jc·na. ~Inrinc·
'~•'~ Etat~-l-ni~: Bourragc des coffcrclam~ .
.\uil 1 l. Le~ nouvcaux er6dits pour les con:>tructions n euw:' .
Avril :!-±. La guerre grceo-tnrL[\lO snr mm•.
:\Iai l. La guerre gTL;c·o-turqne ~nr mer. r,·aeeident du cuira~se ru::~c·
i:iissoY-V eliky.
:\Iai 8. Stabil.itc et f\ottabilit ö de ~ornbat.
:\lai J,J. T/oricntat ion des b<1timents ~ou~-marin~ en marclll'.
:\[ai :!:.l. J;a strategic navale allomandc .
:\!aj :!!). 'TJa Propositio n de loi do :\L Lockroy. Les progrl>s imlustric•h
des a r ~enaux: I1a ealo Jixe rlu port Llo Loricnt.
,Juni ö. Les destroyL·r~ rle 30 noeuds constrnits par :\Dl. Laird frl'res. 'Cn appareil tle ~ilrl'tl! pour le hissago dos ombarcati ons.
1\t:arint> ltnntls!'h:m. April ]:-;!)/. :;,ur \'orgo~ehkhte der Flotte. 1Jio
Abbringun g des Krenzers "Hoss~'ja". ller ö~terrC'iehi~chc 'l'orpet1ok renzer

J,e Yacht. Anil

"J/agnet" .
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