
1890.
53:e årgången.

Häfte N:r 4
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Aininnelsetal.*) 

Herr Or• Hörande ! Mine Herrar! Liksom hafsvågorna all
tid återtaga något, af hvad de fört till stranden, för att åter 
föra det till djupet, så git äten såsom tidsvågor, återförande i 
tidens djup ena gången mera den andra gången mindre, af 
hvad de tillfört mensldigheten. 

Vi stå i dag inför ett tidsskifte, ett tilländalöpande ar
bets,\r, äfven det tagande och gifvande. Ovanligt stort, ja 
större än under något föregåen•1e år, är det antal af sällskapets 
ledamöter, som det snart förflutna året ryckt med sig från vår 
krets, eni:l.r vi på årets minnestafia läsa icke mindre än 8 
namn, nemligen : 

Arlo(f LndVI:g Ifmm:tton, 
Sorn Adolf Carlsson La,r;erbe1·g, 
Corl Be1·til Lillirhöök, 
Prr Jlfa,r;nus Ilennan Sclmlt.z, 
Aude·rs Christian Gasslcmder, 
A.11fon Johmt Rosen,r;1'P11, 
Vil.:to1· Knllbe1·y och 
.Jrwu's !Jav·id Barclay. 

Såsom en öflig gärd åt minnet tillhör det mig att i dag 
skildra c1esso miins verkRamhet och mest framstående egen
skaper, hvilket uppdrag jag nu vill försöka fullgöra. 

*) P I Knngl. Örlogsm:1nnasiill;; bpcts hi.,gtitlsdag, den l ö ~o,·cmber J8!JO, 
tii relhaget af sc'krdcraren. konl!nen<l,irbptcn }'. Lcnnnwn. 
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En månad efter Kongl. Örlogsmannasällskapets senaste 
högtidsdag nådde oss den underrättelsen, att en af dess yngste 
ledamöter, kaptenen grefve 

Adolf Ludvig Hamilton, 

den 16 December 1889 a:fl.idit i Enköping, dit han begifvit 
sig för att hos den vidtberömde regementsläkaren E. vV ester
lund söka hjelp för ett långvarigt tärande ondt. 

Andre sonen af nuvarande lanclshöfdingen i Upsala län, 
grefve Adolf Ludvig Hamilton och dess a:fl.idna maka Agnes 
Geijer, dotter af skalelen och häfclatecknaren Eric Gustaf 
Geijer, föddes Hamilton elen 14 Februari 1851 på det å Kinne
kulle belägna herresätet Blomberg, hvilket då egdes af hans 

~ fader. 
Efter att till nio års ålder hafva åtnjutit undervisning i 

hemmet, kom Hamilton först till Skara skola, derefter till 
Upsala skola, hvarefter han elen lo Oktober 1867 antogs till 
elev vid den då nybildade sjökrigsskolan. Efter att uncle{· 6 
års tid tillhört den sistnämnda, och derunder lwarje sommar 
såsom kadett åtföljt de för öfning af sjökrigsskolans elever 
utrustade fartyg, utnämndes han den 11 Oktober 1873 till 
underlöjtnant vid kongl. :flottan. Det obligatoriska afskecls
taganclet, som några år derefter blef anbefalclt, jemte officers
kårens ökande, förorsakade en hastig befordran inom de hlgsta 
graderna, hvarför Hamilton redan 1876 efter endast 3 års 
tjenstetid befordrades till löjtnant och 1885 till kapten . 

Oaktadt Hamilton redan under vistelsen vid sjökrigsskolan 
led af en sjukdom, som med svåra plågor ofta tvang honom 
att intaga sjukbädden och för hvars botar,cl.e han förgäfves 
anlitade än den ene, än elen andre läkarens hjelp, tillbringade 
han af sin korta tjenstetid sammanlagdt 6 år på sjön, under 
hvilken tid han som chef förde skeppsgossebriggame ((/ Wir 
sen och Falken samt 2:a klass kanonbåten Guuhilcl. 

Åren 1877-78 var han kommenderad officer på l:a klass 
kanonbåten Blenda, som under det då pågående_ rysk-turki-
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ska kriget under nära ett år hade sin station i KonstantinopeL 
Uneler denna tid skref han anonymt några li:fl.iga och på sin 
tid uppmärksammade · skildringar om Konstantinopel och om 
ntflygter i dess orngifningar, som voro införda i Ny Illustre
rar1 Tidning. 

Åren 1885 till och med 188'7 var han informationsofficer 
i underbefälsskolan i Oarlskrona. År 1888 emottog han chef
skapet för Östergötlands och Tjusts båtsmanskompanier, hvil
ken befattning han innehade vid sin död. 

Hamilton invaldes till ledamot af Kongl. Örlogsmanna
sällskapet år 1886. 

Gift sedan 1883 med friherrinnan Ebba Eugenia Åker
hielm af Blombacka hade han med henne en son och två 
döttrar, hvilka, jemte en åldrig fader, stå sörjande vid den så 
tidigt bortryckte sonens, makens och fadrens graf. 

Sven Adolf Carlsson Lagerberg 
härstammade från en gammal sjöofficersfamilj. Föräldrarne 
voro kommendören vid Kongl. Maj:ts flotta Carl Lagerberg 
och hans maka Ebba Fredrika Lagerberg, född Fischerström. 

Lagerberg föddes i Oarlskrona elen 13 December 1815 och 
a:fl.ecl dersammastädes elen 10 Februari 1890. Vid 13 och ett 
halft år gjorde han den 19 Juli 1829 sitt inträde vid kongl. 
krigsakademien å Oarlberg, der karnratlifvet och kärleken till 
detsamma q varhöll honom till 1841, då han den 29 December 
gen am gick sjöofficersexamen och den 19 påföljande Januari 
erhöll utnämning till sekundlöjtnant vid Kongl Maj:ts :flotta. 

Som kadett deltog Lagerberg i 5 expeditioner, och var 
sedan som subalternofi1cer årligen till sjös såväl å örlogs- som 
handelsfartyg, å hvilka senare han innehade plaLs såsom ång
båtsbefälhafvare uneler 4 år. 

Lagerberg var chef på ängtransportfartyget Balder åren 
185:1 och 1857, på galeasen Pojke11. 1856: lastbriggen Gladan 
1838 och 1861, skonerten Activ 1859, ängkorvetten Orädd 1864, 
monitorn Jolm Ericsson på dess prof- och besigtningsresor 
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1863, korvetten Sorrlrm 18G6, monitorn Titordön 1867 och kor
vetten Norrköpi1tg 1871-1872. 

Från 1860 till 1862 var Lagerberg chef för Blekinge 5:te 
indelnings-båtsmanskompani och förestod åren 1877-80 såsom 
clwf ekipagedepartementet vid flottans varf i Carlskrona. För
utom dessa och andra tjeustgöringar i land deltog han 1861 
som ledamot i kommissionen för undersökning af tidsenlig
heten af flottans samtliga segel-Iinieskepp och fregatter samt 
1864-65 i kommitte för sjökarletternas uppfostran. 

Lagerberg bevistacle Sveriges sista ståndsriksdag, dervitl 
, han den 3 Maj 1866 i ridelerskapets och adelns plena upp

trädde till försvar för den af regeringen föreslaglla nya or
ganisationen af flottans befälspersonal, hvarigenorn densamma 
fördelades på två vapen Kongl. Flottan och Kongl. skärgårds
artilleriet. 

Lagerberg utnämndes till riddare af Kongl. Svärdsorden 
1865 och blef 1869 invald till ledamot af Kongl. Örlogsmanna
sällska pet. 

Sam1na kamratanda, som han visade redan som kadett, 
egde han till sin sista stund. Hans ovanligt starka viljekraft 
trotsade sorger och sjukdom samt uppehöll i det längsta lifs· 
gnistan i den bräckliga kroppen. 

Enkling seelan 1878 iiiörjes han nitrmast af on dotter, gift 
med den framstående pianisten och tonsättaren Richard An
dersson, son af aflidne ledamoten af Kongl. Örlogsmanna
säl!skapet: kommenclörkaptenen af l :a klassen F. L. Andersson. 

Carl Bertil Lilliehöök. 
En för staden Grenna samhälle ovanligt högtidlig lik

begängelse försiggick derstädes lördagen den 8 Mar:; inneva
r:.ndc år, cU nnc1er den 2 i samma månad afli<lne f. d. kom
mcnclören vicl KoHgl. l\1aj:ts fiotta och t. L1. lotsdireh:tiiren 
C:.rl Bertil LilliohOöks stoft fiirdes till Llcn å ::;ta<lons kyrko
gim1 :.f Lilliehiii!k :sjelf beredcia hviloplat::;, "af,;edd för honom 
sjelf och han :s familj". 

-341-

Följande utdrag ur en berättelse i nämnda stads tidning 
om hans begrafning visar, huru den gamle hedersmannen gjort 
sig känd inom det samhälle, som han under de 12 sista åren 
tillhört. 

"Stadsfullmäktige, hvilka den aflidne i lifstiden tillhört, 
och magistraten slöto sig "en corps" till proce~sionen. Vid 
grafven hade L1essutom större delen af stadens invånare för
samlats för att visa den hänsofne, allmänt afhållntl ädlingen 
den sista hedersbetygelsen. 

Stadens butiker voro under begrafningen stängcla och från 
fiera byggnader flaggadc•s på half stång. 

Genom sitt enkla och anspråkslösa väsende, sin redbara 
och fasta karakter, sitt hjertegoda sinnelag samt den stora 
välgörenhet han i tysthet utöfvac1e, hade kommendör Lillie
höök, som var samhällets mest framstående personlighet, till
vunnit sig oskrymtad kärlek, vördnad och tillgifvenhet icke 
blott af alla dem, som haft den lyckan att stå i umgänges
förhållande till den arlidne, ntan äfven af hela samhället. 

Ära och heder åt hans minne, som sent skall förb lekna!" 
Lilliehöök, h vars förälc1rar vor o kaptenen vid kongl. Elfs

borg::; regemente A n d ers .J o han Lilliehöök och hans h ustrn 
Charlotte Louise Stuart, föddes den 7 N o vem ber 1809 på 
Sällerhög i Asklanda socken af Elfsborgs län. Ar 1823 e!·
höll Lilliehöök anst~tllning så::;om sergeant vid armeens flotta 
i Göteborg. Aflade styrmansexamen våren 1824. Efter er
hillen frikadettplats och undergången inträc1esexamen gjorde 
han samma hr deu l Oktober sitt inträde vid kongl. krigs
akat1emien å Oarlberg. Efter 3 1.'2 -årig kurs derstädes, 11Var
nnder han erhöll flera jetoner, tilldelades honom vid afgången 
t1erifr<in riddarhusstipendium 13ller s. k. ekiperingspenningar 
till 500 rdr b:co. Ar 1828 utnämndes han till sekundlöjtnant 
vid Kongl. Maj:ts fiotta, befordrades år 1841 till premier
löjtnant, 1847 till kaptenlöjtnant, 1852 till kapten, 1856 till 
kommendörkapten samt 1863 till kommendör. 

År 1855 förestod han under någon tid lotsdirektörsbefatt-
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ni n gen oeh bl e f 1864 förordnad till lotsdirektör, h vilken be

fattning han innehade i 9 • år eller till ltl75, llå hau, seelan 

riksdagen bifallit Kongl. Maj:ts proposition om rättighet för 

Lilliehöök till (yllnaclspension, pa egen beg~Lran erhiill afsked 

från lotsJirek~örsbefattningen. 
Följande utmärkehier hade kommit Lilliehöök till llel : 

kommendör af Kong l. N ordstjerneordem; l :a klass, af Kongl. 

Vasaordens J :a klass, af Norska S:t Olaf::;orclens l: a klass, 

af Kong!. Danska Dannebrogsordens l :a grad, riddare af 

Kongl. Svärdsorden, af Kejserliga Ryska S:t Stanislaionlens 

2:a klass med krona, samt officer af Kejserliga Franska He

dersl?gionen. 
Ar 1838 invaldes Lilliehöök till arbetande ledamot af 

Kongl. Örlogsrnanuasällskapet och blef 1864 de::;s heder::;leda

mot. Han var derjemte ledamot af Kongl. V '3ten::;kapsakade

mien och af Kongl. Krigs-V etenskapsakademieu. 

Under Lilliehööks första tjenstgöringstid vid sjövapnet 

gafs ringa tillfälle till öfning å flottans fartyg. Efter 21 års 

tjenstgöring kunde han derföre endast räkna 40 månader ii 

svenska örlogsfartyg. Han måste då i likhet rnecl sina sam

tida, för vinnande af sjömanskap, på enskild väg förskaffa sig 

denna öfning och ingick i Hordamerikanska Förenta Staternas 

handelsflotta, under hvars flagga han seglade i 51 måuader. 

St.örre delen af denna tid måste han tmder lånad t n a nm, Char

les Andersson, nöja sig med underordnade befattningar, ''be

fore the mast". Om denna sin vistelse inom nordamerikanska 

handelsflottans relingar har han lemnat följancle anteckningar: 

"Man lärde lita på sig sjelf och erfara hvad kroppsligt 

arbete vill säga, och att finna sig i mödosamma, ofta bekym

mersamma omständigheter, derom hvardagliga hemlifvet ej 

lemnar någon erfarenhet. Min egen erfarenhet är, att hårdt 

arbete stärkt mig och lärt mig dels att bedöma hvad skäligen 

kan af en med kroppsarbete sysselsatt person fordras, dels 

att åt sådant arbete gifva den aktning d~t förtjenar. 
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V8rdet af den erfarenhet och sjömanskap, som under dy-

lika omständigheter vanns, ensidig må man tycka, torde dock 

bäst bedömas af de personers duglighet och framgång i tjen

sten, hvilka i yngre år på sådant sätt skaffat sig erfarenhet, 

vid den tid öfningarna inom vapnet voro så sparsamma, att 

endast få kunde deraf erhålla nämnvärd del. Kadettfartyget 

var nemligen under året oftast det enda fartyg, som var ru

stadt, och d<i för de kostnader, som tjenstgöring, der sådan 

kunde erhållas, på främmande nationers krigsfartyg fordrade, 

de flesta ej egde tillgång, då må det dock utvisa ett beröm

värdt begär, att, för att göra sig duglig i sitt yrke, man ne

kade sig alla de vanor, njutningar och beqvämligheter en bil

dad person vanligen anser sig berättigad till, för att under 

kroppsarbete söka förvärfva den yrkesbildning, som på annat 

sätt icke stod att vinna. Det må erkännas, att elenned äfven 

afsågs, att utan skuldsättuing kunna uppnå högre inkomster, 

än de, som cU tillkomma de yngsta officersgraderna. De um~ 

bäranden, som yngre officerare utan egna tillgångar, den tiden 

måste underkasta sig, derom kan elen nuvarande generationen 

icke göra sig föreställning. Det är att hoppas, att de nya 

tidsförhåll andena ock medfört vinst för vapnet." 

Under tjenstgöringen å amerikanska handelsfartyg öfver

seglade Lilliehöök Atlanten 14 särskilda gånger, vanligen med 

angörande af New-Orleans. Å det sista fartyget tjenstgjorde 

han under 10 månader såsom andre styrman. 

År 1838 deltog Lilliehöök i en fransk vetenskaplig expe

dition till nor.:lliga Skandinavien och Spetsbergen. Resultaten 

af de af honom under denna expedition gjorda observationer 

öfver besökta ställens geografiska läge, samt bestämmelser af 

magnetiska deklinationer och intensiteter finnas införda i 

"Voyage en Scandinavie'', redigerad af honom sjelf. 

Åren 1849-1852 förestod han tygmästarebefattningen i 

Carlskrona. U n der denna tid höll han föredrag i fysik inom 

detta sällskaps lokal. 
Lilliehöök var år 1853 chef å briggen Norcleu:okjöld, 1855-

; 
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1856 å korvetten Layed;jelke samt 1861 å fregatten En,qenie. 
Hans mesta tid och arbetsförmåga togs dock i anspråk dels 
vid vetenskapliga och dels vid andra uppdrag i land, der hans 
större kunskaper kunde göra sig gällande, hvaraf må anföras: 

Från och med 1839 till och med 1846 tjenstgjorde han 
som lärare i fysik vid Marieberg, hvilket artilleriläroverk han 
genomgått-. År 1844 var han kommenderad till triangelmät
ning i W enern; biträdde året derpå på uppdrag af Kong l. 
Vetenskapsakademien vid uppsökandet af tjenliga triangel
punkter för att med ett nät genom Lappland förena Bottniska 
viken med Ishafvet. Samma år erhöll han befallning att till
sammans med dåvarande löjtnanten vid flottans mekaniska kår 
Jonsson utarbeta en tjenlig kurs för flottans skolor om år:.g
maskiner och dess an vändande å fartyg; 1850 beordrades han 
att tillsammans med dåvarande chefen för ingeniörkåren, ge
neralmajoren G. M. :Meijer, uppgöra plan och kostnadsförslag 
till fästningen Kungsholmens fullständiga bestyckning ; var 
1853 ledamot i kommitte för afgifvande af utlåtande i vissa 
frågor rörande sjökadetters utbildning, 1Sö8 i kommitte för 
ordnarrdet af militära helsovården, samt 1861 i kommitte för 
bestämmande af bestyckningen å fiistningarne vid Carlsluona 
och i kommitte för :sjöförsvarets ordnande. 

Sveriges fyrsystem, hvarom våra nu så rikt upplysta lm
ster bära vittne, börjaJe egentligen utvecklas under den tid 
Lilliehöök var chef för lotsstyrelsen. Härunder uppfördes icke 
mindre än 26 större och mindre fyrbyggnader, 6 stycken fyr
fartyg anskaffades och utlades, och 5 lifräddningsstationer in
rättades. År 1872 genomdref han lotsverkets skilj ande från 
förvaltningen af sjöärendena, h varigenom lotsverket kom att 
bilda en sjelfständig styrelse under sjöförsvarsdepartementet. 

Betriiffande personalen inom lotsverket vidtog han flera 
förbättringar :-;åväl med afseende å tjenstgöring, som tifven 
ordnandet af inkomsterna. Instruktioner utfärdades för fy
rarnes skötsel och vård, hvarjemte beskrifning och historik 
författades öfver alla Sveriges fyrar och fyrfartyg. Flera 
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vigtiga farleder upptogos och utprickades, deribland särskildt 
må nämnas Flintrännan i Öresund, hvarigenom en stor del 
af sjöfarten drogs öfver åt svenska farvattnet. Flera lots
platser försågos med tidsenliga farkoster m. m. 

År 1867 besökte Lilliehöök på egen bekostnad Parisexpo
sitionen och 1870, på statens, åtskilliga franska och engelska 
kustorter samt Paris och London. Allt för att om fyrväsen
dets beskaffenhet taga personlig kännedom. En följd af be
söket i Paris 1867 var anskaffningen af en amerikansk mist
lur för vVinga, hvaraf ett exemplar fans exponeradt och den 
tiden ansågs bland dylika apparater bäst motsvara sitt än
damål. 

Efter samråd - med linsfyrfabrikanten Lepaute i Paris upp
gjordes den kombination af rödt och hvitt fyrljus, som sedan 
tillämpades på \Varbergs och Svenska högames fyrar. Lillie
höök erhöll vid sitt besök i utlandet det intryck: "att svenska 
fyrväsendet i öfrigt ej hade mycket af utlandets att lära." 

Sedan Lilliehöök efter afskeclstagandet gjort en längre 
resa till Frankrike och Italien, flyttade han efter hemkomsten 
till Mariefred och derefter till Grenna . 

Lilliehöök var gift med J ohanna Lembke, dotter af en 
:svensk läkare, som efter Pommerns afträdancle qva.rstannade 
i Preussisk tjenst och sedan som pensionär öfverflyttade till 
Carh;krona. 

Lilliehöök efterlemnar maka och fosterdotter. T-Ians tvenne 
söner dogo redan vid tidig ålder. 

Per Magnus Herman Schultz 
föddes elen 7 Juli 1823 på Nyqvarns jernbruk i Söderman
land, der hans fader, sedermera godsegaren .Magnuti Beujamin 
Schultz, då var inspektor. tllägten hade sedan början af 1700-
talet varit bosatt i Södermanland. Modren var Christina He
lena Malmberg. 

Då Schultz var två år g~tmmal 
dinge i grannskapet af Stockholm. 

flyttade familjen till Hud
Han åtnjöt priYat under-
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visning i hemmet till 1837, då han sattes i den Hillska skolan 
å Barnängen. Han::; helsa hade uneler dessa år varit mycket 
vacklande och uneler ett helt år var han beröfvad syufönm!gan. 
Fram::;tegen i bokligt vetande voro derföre under denna t,id 
mycket långsamma. Hemmet, der inflytandet af hans ömma 
och bildade moder lagt grunden till den karaktärsfasthet, hvil
ken gjorde honom duglig att senare framgång::;rikt bestå gan
ska svåra prof, ::;tod dock hos Schultz i ett kärt och tack:>amt 
minne. Återkommen elit 18W åtnjöt han der undervisning 
till hösten 1841, då han flyttade till U p:>ala. Efter att på 
dervarande lyceum hafva med verkligt beundransvärd flit af
slutat sina skolstudier, blef han på våren 1844 student. 

Ehuru fadren redan dii synes hafvn. lefvat uneler ganska 
goda ekonomiska vilkor, antog dock Schultz p{t hösten 1844 
befattning såsom privatlärare hos grefve Alexis Sparre på 
Alm nä::; i W estergötlanJ, h vilkeu befattning han bibehöll un
der två år. 

Från hilsten 1846 idkade han åter studier i U psala och 
var ändamålet dermed att vinna inträde på högre militär
läroverket å Marieberg. Här intogs han på hösten 1847 så
som civilingeniör och blef dervid primus på afclelningen. Fa
miljeförhållanden gjorde dock, att han snart återvände till 
U p sala, der han af en tillfällighet på Björlings förord erhöll 
plats såsom amanuens vid det astronomiska observatoriet, och 
qvarstoJ såsom såcl{tn ända till 1859. Filosofie kandidatexamee 
aflades 1854, h varefter han ,promoverades till doktor. 

Efter att i Kongl. Vetenskaps-Societetens acta hafva pu-
blicerat en afhandling "Determination de la Latitnde du 
no u ve l observatoire d'U psala", utnämndes han till docent i 
astronomi vid U p sala uni yersitet på hösten 1856. 

Schultz var således inkommen på elen astronomiska ba
nan, för hvilken håg och fallenhet, såsom det senare visade 
sig, gjorde honom synnerligen egnad. Upsala var dock icke 
elen ort der denna vetenskap med framgång kunde studeras, 
ty dels var observatoriets instrumentförråd vid denna tid gan-
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ska bristfälligt, dels hade meteorologi och magnetiska obser
vationer inkräktat allt för mycket af astronomiens område. 
Ett nöLl vändigt viikor för Schultz utbildning till astronom 
var derfiO>r, att ban skulle sättas i tillfälle fort::;ätta sina studier 
vid något utnänd:>kt observatorium. 

Somrnaren 1857 lyckades Schultz realisera :>ina önskningar 
i aft;eende på en utländsk re::;a. Den studieresa han då före
tog under första året så::;om Sederholm-;k stipendiat, fort~:>attes 
sedan på egen bekostnad, och vistades han derunder förnäm
ligast i Berlin, JYHtncheu och \Vien. 

I Mttnchen blef vistelsen för Schultz personligen bety
delsefull, enär han der gjorde bekantskap med sin blifvande 
hustru, en dotter till ministerialrådet C. A. von Steinheil. 

l<..,öre återkornsten till fäderneslandet hade Schultz ut
nämnts till astranornie adjunkt och observator i Upsala, hvil
ken befattning han tillträdde 1859. I adjunktgraden qvar
stannade Schnltz uneler 19 års tid i träget, förtjenstfullt och 
för vetenskapen gagnande arbete. 

Schultz vidlyftiga, vetenskapliga arbeten från denna tid 
återfinnas till större delen i Upsala universitets årsskrift, Ve
tenskap::;-Akademiens handlingar samt i utländska tidskrifter, 
uppgåeuJe förutom åtskilliga referat och smärre uppsatser till 
icke mindre än 18 stycken afha!!dlingn.r. BlanJ dessa må 
nämnas: Tre afhandlingar om asteroiden Alexanclra, h vars 
rörelse han under en lang tid följt och derför upprättat efe
merider, h vilka regelbundet offentliggjordes i Berl. Astr. .Jalu
buch; Mars-Beobachtnngen in der Opposition 18G2; Mikrome
trisk bestämning af 104 stjernor i teleskopiska stjerngrnppen 
20 Vulpecul::e, m. fl. Derjemte har han utgifvit två läro
böcker: "Astronomiska observationskonsten" och "Sferi;;ka 
astronom i ens grun :l begrepp". 

Att ställningen såsom akademie adjunkt i längden icke 
skulle kunna tillfredsställa Schultz, finner man helt naturligt. 
Sedan professor G. Svanberg blifvit pensionerad, utnämndes 
Schultz 1878 till astronomie professor vid Upsala universitet. 
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Ehuru han redan då var en 55 års man, och de föregå
ende åren af mödosamt arbete i hög grad tagit hans krafter 
i anspråk, voro desse vid tillträdet af professuren ingalunda 
uttömda. Hans energi riktades nn förnämligast på ordnandet 
af den astronomiska undervisningen. 

Vid uppnådd pensionsålder inlemnade 41Schultz sin afskeds
ausökan, som beviljades honom 1888, hvarefter han affiyttade 
till Stockholm, der han tillbringade sina återstående dagar, 
ännu sysselsatt, så långt krafterna det tilläto, med astrono
miska beräkningar. 

Schultz var ledamot af det Internationela astronomiska 
sällskapet, af Kongl. Vetenskaps-Societeten i Upsala, af Kongl. 
Vetenskaps-Akademien och af the Royal AstronomicaJ Society 
i London. Ar l 873 erhöll han tlen Pernerska belöningen af 
Kongl. Vetenskaps-Akademien, och blef 1883 kallad till kor
responderande ledamot af Kong!. Örlogsmannasällskapet. 1886 
utnämndes han till riddare af Kong l. N ordstjerneorden. 

Schultz beskrifves hafva varit en anspråkslös och äh:!k
värd man, som bland kamrater och lärjungar åtnjöt stor akt
ning. Han afled af hjertlidande, orsakadt af influensa, den S 
Maj 1890, efterlemnande maka, en dotter och tvenne söner, 
af hvilka en är amanuens vid Upf'ala observatorium. 

Anders Kristian Gasslander. 
Andre sonen af landskamreraren Fredrik Håkan 8-as:-;]::m

cler och hans maka Andrietta Dorothea Hjorth, föddes Gasslan· 
der den 22 N o vember 1835 å en landtgård nära W enersborg. 

Efter att hafva åtnjutit undervisning vid statens läroverk 
i W enersborg, afreste han i början af år 1853 från föräldra
hemmet till universitetet i Lund, der han vistades till slutet 
af år 1856 med undantag af tiden från våren 1854 till hösten 
1855, då han innehade särskild lärareplats på Dal. 

Vid universitetet genomgick han examina för inträde i 
rikets räkenskaps- och rättegångsverk, och inskrefs December 
1856 såsom auskultant i hofrätten öfver Skåne och Blekinge. 
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Befordran erhöll han inom Göta hofrätt år 1858 till extra 
ordinarie notarie och år 1861 till vice häradshöfding. Aren 
18Gl och 1864 förrättade han lagtima ting inom 2 dornsagor 
af Skaraborgs län. Var åren 1866 till 1869 juridiskt ombud 
vid statens jernvägsbyggnader; tjenstgjorde 1866 såsom ad
jnngerad ledamot i Göta hofrätt och 1869-1872 i hofrätten 
öfver Skåne och Blekinge. Derjemte har han bestridt flera. 
andra, mindre, juridiska befattningar i Göta hofrätt och der
under lydande domsagor samt i stadsdomstolar, i justitierevi
sionsexpeditionen, hos Kongl. :M:aj:ts Defallningshafvande i 
Elfsborgs län och inom tull verket. 

Den framstående duglighet Gasslander under alla dessa 
olika tjenstgöringar lade i dagen förskaffade honom inträde 
vid flottan, der en tidsenlig organisation af dess civila för
valtning ansågs påkallad1 och anförtroddes detta värf åt Gass
lander, då han den 21 Juni 187:2 utnämndes till öfverkommis
sarie vid flottans civilstat och samtidigt förordnades till före
dragande ledamot i direktionen öfver amiralitetskrigsmans
kassan. 

Enligt kongl. förordnande tjenstgjorde Gasslander hösten 
187 4 i Förvaltningen af sjöärendena vid justering af förslag 
till nya reglementen för flottans öfverstyrelse och organisation 
samt för styrelserna och förvaltningen vid stationerna. 

Såsom ordförande tillhörde han en af Kongl. Maj:t till
satt kommitte för utredning af flottans pensionsväsende. Kom
mitteen arbetade först i Carlskrona våren 1875 och sedermora 
i Stockholm samma år från Oktober till Januari 1876. 

Under år 1877 förordnades han till ledamot i en då till
satt kommitte för afgifvande af underdånigt förslag till vissa 
äuclringar i flottar:s reglemente. I anseende till sjuklighet 
var han under en tid befriad från detta förordnande, dock 
deltog han åter deri 1878. Denna kommittes arbete fortgick 
till LRR4, då dess underdåniga förslag blet' faststälclt och ut,gör 
det nu gällande reglementet för flottan, första delen. 

Ar 1R79 blef Gasslander tillfi'1rordnad chef för marinför-
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valtningens c i vilafdelning och bl e f i sådan egenska p år 1884 
tillförordnacH amiralitetsråd. 

Två år derefter måste han för sjuklighet lemna sin be
fattning i Marinförvaltningen, men qvarstod såsom öfvertalig 
c i viltjensteman i egenskap af öfverkommissarie vid flottan s 
::.;tation i Carlskrona till sin död elen 7 Juli 1890. 

Gasslander var riddare af Kong l. N ordstjerneorden och 
tillhörde Kongl. Örlogsmannasällskapet sedan 1873, då han 
invaldes till arbetande ledamot och blef 1879 dess heders
ledamot. 

Under den första tiden Gasslander var bosatt i Carlskrona 
var han ledamot i stadsfullmäktige, och dess vice ordförande 
under åren 1877 och 1818, samt inspektor för stadens derva
rande elementarläroverk sedan hösten 1876. Tvenne gånger 
valdes han till ledamot af riksdagens andra kammare för 
Carlskrona stttd, nemligen åren 1876 och 1878. Inom riks
dagen uppträdde han derunder i trenne ärenden, neml. angå
ende statskontorets ombildning, om anslag till hamnbyggnaden 
i Carlskrona samt om flottans pen::;ionering. Efter återkom
sten till Carlskrona in valdes han åter till stadsfullmäktig och 
blef 1888 ordförande i drätselkammaren. 

Gasslander har med otörtröttadt nit och som det synts 
alltid med bästa uppsåt arbetat för orclnandet af flottans civila 
angelägenheter, ehuru det icke alltid lyckades honom att få 
sina åsigter gällande. Han har sjelf betonat detta förhål
lande i följande uttalande vid justeringen af förslag till nytt 
reglemente för flottan: "men då jag egcle endast att deltaga 
i öfverläggningarna, men ej i besluten, kan mig icke tillräknas 
någon delaktighet i nämnda förslag, som hufvudsakligen lig
ger till grund för 1875 års reglemente." 

Stor förtjenst och mycket arbete har han n~dlagt vid för
slag till ordnandet af flottans pensionsväsende och i det hos 
Kongl. Maj:t hvilande förslag till nytt reglemente för amira
Ii tetskrigs mans kassan. 

-- 3:51 -

Ehuru olika åsigter uttalats rörande Gasslanders till väga
gående vid utredningen af amiralitetskrigsmanskassans egande
rätt till galervarfvet å Djurgården vid Stockholm, har han 
(hJCk ovedersägligen vid detta arbete ådagalagt beröm värd t 
nit och redbar önskan att bringa ärendet till det för staterna 
gynnsamma· resultat, som man till följd af den sakrika n tred
ningen borde kunna ernå. 

Sedan 1874 var Gasslander gift med Alma Hilma Emma 
Borg och efterlemnar med henne 5 minderåriga barn. 

Anton Johan Rosengren 
afiecl den 25 .Juli detta år å sjukvårdsanstalten ''Sofiahemmet'' 
i Stockholm, elit han några dagar förut blifvit förd, efter att 
vid Ronneby helsobrunn f:Hängt hafva sökt lindring i en 
svår och plågsam sjukdom. 

Rosengren föddes i Carlskrona de~ 7 Februari 1820 och 
började redan vid 8 års ålder fara på sjön, åtföljande sin 
fader på flottans lastskonert Gäddan, i Östersjön och Öresund. 
Han medföljde samma fartyg på dess expeditioner 1830 och 
1833, och deltog 1832 i öfningar å skeppsgossebriggen Snapp

O]Jp. 

'l'idigt började Rosengren således utbildas för sjömans
yrket, och icke underligt då, att han var detta yrke med själ 
och h]. erta tilJcrifven. Med värme och kärlek omfattade han 

. b 

isynnerhet de unga sjömansämnen, som skulle uppfostras till 
yrket. Stor förtjenst har han nedlagt om skeppsgosseinstitu
tionens tidsenliga utveckling. :B"'lottans nuvarande personal 
bör äfven i tacksamt minne behålla honom, fö~· den möda ha11 
användt för bildandet af våra messingsinstrument-sextetter, 
som nu skänka oss nöje och trefnad på våra längre sjöresor. 
Rosengren lade nemligen grund till dessas bildande genom 
att låta öfva skeppsgossekårens flöjtblåsare och signalister 
i samblåsning. Allt efter som penningar inflöto till den, af 
officerare, bildade s. k "Kongl. Flottans Musikkassa i Carls
krona" uppköptes instrnmenter, och af desse flöjt- och horn-
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blåsare jemte skeppsgossekårens trumslagare bildades denna 
stations första hornsextetter. 

Rosengren aflade i Carlskrona officersexa,men 1838, efter 
att dessförinnan hafva tjenstgjort dels å franska handelsfartyg 
dels ock å några af sven'ska örlogsflottans fartyg. Uneler tiden 
från 1838 till hans utnämning till sekundlöjtnant 1841, deltog 
han i den beryktade Oxehufvuds.ka expeditionen, samt hade 
anställning å handelsfartyg i fraktfart på Sydamerika. 

Efter sin officersutuämning var Rosengren med undan tag 
af åren 1859 och 1869, samt uneler de 7 år han som befälhaf· 
vare förde handelsångfartyg, ända till år 1874 årligen kom
menderad på något af flottans fartyg och har han derunder 
som chef fört postjakten Postiljonen, ångfartygen von Sydow 
och Gylfe, lastbriggen Gladan, ångkorvetten 1'hO?·, korvetten 
Norrlcöp1:ng, ängkorvetten Gefie, med hvilken korvett han under 
en tid medföljde elen engelska Medelhaf~eskadern, samt äng
fregatten Vanadis. 

Uneler sistnämnda expedition fördes Konung Carl XV på 
sin sista färd till fädernejorden, och var det vid ankomsten 
ombord, som Konungen uttalade de föl' vår flotta minnesvärda 
ord: "Gud ske lo f, att jag är på svensk botten, om ock ej på 
svensk jord". Rosengren var äfven uneler 4 år afdelningschef 
för skeppsgossebriggame och har han således som chef gjort 
12 expeditioner med flottans fartyg. 

I ·bland hans tjenstebefattningar på land må nämnas: chef
skap för Tjusts båtsmanskompani åren 1858- 1861, för 2:a 
skeppsgossekompaniet under 10 år från 1862 till och med 1872 , 
samt för underofficerspersonalen i Carlskrona 1875-1877. 

Rosengren befordrades till premierlöjtnant 1848, kapten
löjtnant 1856, kapten 18G1, kom.-kapten af 1:a klassen 1866 
och kommendör 1874, blef år 1863 riddare af Kong!. Svärds
orden, 1872 kommendör af S:t Olafsorclen och 1877 kommen
dör af Kongl. Svärdsorden. Han inbjöds 18rl6 till hedersleda
mot af Kongl. Örlogsmannasällskapet. 

Rosengrens föräldrar vol'O kaptenlöjtnanten vill Kongl. 
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Maj:ts flotta J o han Rosengren och dennes hustru Eva Doro
thea Nåthberg. Gift med Ida Lovisa Adelaids De la Grange, 
som afled före honom, var hans äktenskap barnlöst. 

I sin tjenstutöfning nitisk och pligttrogen som få, var han 
som enskild person högt värderad för sitt vänliga och vän
fasta väsende. Hans sinnelag beskrifves bäst med följande 
ord, som efter hans död anförde.,; i en af Carlsln·ona stads ticl
mngar: 

"Någon ovän hade han ej". 

Victor Kullberg 
var, h vad man kallar, en "selfmade man", en man, som visat 
huru arbetet kan -'"dla mannen. Hans snille i förening med 
hans ovanliga energi och arbetsförmåga förvärfvade åt honom 
vid internatiousla täflingar segrar, ländande ej endast honom 
sjelf utan äfven hans fosterland till ära. 

Kullberg föddes den 13 Augusti 1824 i Visby, hvarest 
fadern var kopparslagare. Vid 16 års ålder kom han i Stock
holm i låta hos kronometermakaren Victor Söderberg, der han 
erhöll grundlig kännedom om urfabrikationen. För vidare 
studier i yrket lenmade han dock denna plats och begat sig 
till Köpenhamn, fick der på grund af de profarbeten, han 
kunde uppvisa, genast anställning hos den berömde L. U. J1i.r
gensen. År 1851 besåg han den stora utställningen i Lonelon 
och kom så på elen tanken att der söka arbete, hvilket han 
också m~cl lätthet erhöll på grund af sin redan erkända skick
lighet. 

Då den stora finansisla krisen 1856 och 1857 förorsakade 
ett uppehåll i kronometer-tillverkningen i London, började 
Kullberg för egen räkning tillverka kronometrar, samt ur med 
uppdrag i bygeln, hvilka arbeten gjorde honom känd som en 
mästare inom ur- och kronometeryrket. 

Försök gjordes vid denna tid att upphäfva felen hos en 
vanlig kompensationsbalans vid stora temperaturvexlingar. 
lVIånga hade försökt lösa problemet, och en del hade redan 

Tidskr. i Sju1'. 18.90. :24 
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uppgitvit . fön;öket. Kullbergs · metod att lösa denna uppgift 
bevisar hans snille och den stora skicklighet han med arbete 
och ihärdighet vetat förskaffa sig. 

År 18GO erhöll .Kullberg silfvermedalj på utställningen i 
Besan<;on. Denna framgång föranledde honom att till täfiin
gen i observatoriet i Greenwich sända en af sina sjökrono
metrar med · balans af egen konstruktion, och erhöll denna 
kronometer plats bland de 10 bä:;ta. Vid 1862 års täfiing till
erkändes två hans kronometrar de begge första platserna. På 
utställningen samma år fick han medalj för "utmärkt skick
lighet" och i pressen beskrefs hans utställning at kronometrar 
såsom så utmärkt, att de andras ej ens närmade sig densamma. 
Att en utländing kunde i England erhålla ett sådant erkän
nande bevisar än mera hans framstående skicklighet. År 1863 
kom han i andra och 1864 i fö rsta rnmmet på Greenwich
täfiingen, samt erhöll dessutom det senare året Kongl. Skotska 
konstföreningens siltvermedalj. År 1867 tillerkändes honom 
stora guldmedaljen såväl på vedelsutställningen i Paris som i 
Havre och 1869 erhöll han guldmedalj från Academie N atio
nale i Paris. 

Likaledes erhöll han. gnidmedalj i Neapel 1871 och i 
'l'riest 1872; sist?ämnda år erhöll en af hans kronometrar plats 
i Greenwich. Ar 1873, då sarntlige de till observatoriet in
lemnade kronometrar visade sig vara af utsökt ;;eskaffenhet, 
betselmades dock en, till verkad af Kull berg, som den bäste af 
alla dittills inlemnade. Kullberg tog derefter år efter år pris 
och belöningar vid utställningar såväl i Gamla vedden som i 
Amerika och Australien. Ett af mfabrikörsföreningen i Lon
don utsatt pris eröfrade han två år å rad. I 1882 års berät
telse till urmakarnes förening, afgifven af Englands förste 
astronomiska auktoritet, förklarades Kullbergs kronometer vara 
den bäste, som ännu förekommit på någon täfiing. 

Kullberg har uppfnnnit en elastisk upphängning för skepps
kronometern. Fördelen hos denna anordning framför elen ,·an
liga ringupphängningen består förnitmligast deri, att b ·ono-
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metern hänger djupare mellan ringarne. Den derigenom upp
kommande större kraften för öfvervinnancle af friktionen på 
riugtapparne möjliggör, att kronometern hänger mera hori
sontelt, um1er det att skeppets krängni;.tgar och siclostätar 
icke så d~rekt öfverföras på kronometern, som vid det gamla 
u pphängnmgssystemet, der ringta pparne befinna sig i samrna 
plan som kronometerns öfre yta. Vertikala stötar göras oskad
liga vid d.~nna 'nya upphängning genom de fjädrande bär
armarne. Af: en transporten på land är härvidlag enklare 

1 

emedm~ det ICke ~r nödvändigt att inpacka upphängnings
anordumgen särslnldt1 som deremot fordras vid det gamla 
sys~emet. För krigsskepp är den förbättrade upphängningen 
cler.Jemte af högt värde, emedan kronometern icke skakar så 
starkt vicl afl.ossandet af grofva skott. 

Såsom vigtigast bland Kullbergs uppfinningar har man 
uppgifvit hans här förut omnämnda balans för temperatur
vexlingar; sjelf ansåg han såsom ett af sina bästa bidrag till 
ve~enslm pen o m tidmätningen 1 siD afhandling om "Å väga_ 
bnngande af isokronism hos spiralfjädern förmedels dess för
skj ntt:ing i förbindelse med balansens centrifngalkraft, i mot
sats tdl den gamla teorien om de hos spiralfjädern sjelf inne
boende isokroniska egenskaperna." 

Af Kullbergs öfriga uppfinningar må slutligen nämnas en 
vännoaregulator for regleringsugnar. -

Ar 1862 blef Kullberg ledamot af Society of Arts i Lon
don; utnämndes 187 4 till kong l. svensk hofkronometerfabrikant 
och till riddare af Kongl. V asaord en. Han kallades 1875 till 
korresponderande ledamot af Kongl. Örlogsmannasällskapet 
och 1881 till hedersledamot af La Societe des Arts de Ge
neve. 

Kullberg skildras såsom en lugn, mycket sparsam, till
bakac1ragen, men dock äregirig man. Han dog ogift den 7 
Juli 1890 i London, saknad af alla som lärt känna hans fram
stående egenskaper och vänsälla sinnelag. 
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James David Barclay. 

Äfven detta år har Kong!. Örlogsmannasälli:;lmpet icke 
kunnat undgå en mera smärtsam förlust, i det att från det. 
till menniskokärlekens tjenst och till linehandet af menskligt 
lidande så nyligen invigda "Sofiahemmet" vid Stockholm re
dan det andra budskapet anhindt till detta sällskap moJ un
derrättelsen, att detsamma beröfvats en nitisk arbetare, neml. 
kom.-kaptenen af 1:a graden James David Barolay, hvars 
plats icke allenast inom detta sällskap utan äfven inom vapnet 
och särskildt inom elen a.fJelning han tillhörde, för närvarande 
icke så lätt torde kunna ±yllas. 

Barclays föräldrar v oro grosshandlaren i Göteborg J olm 
Barclay, född i Port Glasgow i Skottland och hans maka 
Martina Maria Juliana Lam berg. Familjen är utgrenad från 
en mycket gammal, ansedd skottsk slägt, h van; stamgor1s under 
några århundraden var CaJlernie i Fifeshire. Under nio ge
nerationer hade dess egare burit namnet Da vid Barclay, tills 
det öfvergick till en John Barcia y, som lyckades att af drott
ning Anna utverka rättighet för sin enda dotter att få ärfva 

godset. 
Den 25 November 1837 föddes i Göteborg J ames David 

Barclay, den andre i ordningen af 7 syskon. Närmast i ålder 
kom en syster och dessa tvA. togos vid 5 och 4 ~trs ålJer om
händer af fadrens faster, en gammal skottsk dam, ~:>om bodde 
i hemmet, och af hvilken de inhemtade sin första undervis
niner hvilken fortsattes i hemm et under ledning af skicklige 

"'' lärare, till dess Barclay skickades till Göteborgs gymna~:>ium, 
der han redan visade stor lätthet för inhemtande af kunskap 
uti matematik och intresse för latinstmliet. 

I sina föräldrar egde Barclay föredömen af rättrådighet, 
sanningskärlek, gmlsfruktan och välgör enhet. Ofta fick han 
af fadren höra sådana satser som: "Fais ce que tu dois, vient 
ce que pourra" eller "An honest man is the work of God". 
Han medförde derför från fädernehemmet känslor af redbar-
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het, pligttrogenhet och välgörenhet., som verldens frestelser 
icko förmådde rubba, och som gåfvo prägel åt lmns lefnad, 
men då hans väsende icke var anlagt för att väcka uppseende, 
blefvo dessa egenskaper ej uppmärksammade af andra än de, 
som med honom kom mo i närmare beröring; men af dessa 
var han också högt värderad. Det goda hjertat manade ho
nom till stor hj elpsamhet, men hjelpen lemnades i tysthet och 
med omdöme och icke blott för att blifva den hjelpsökaml.e 
q vitt. 

Som Barclays äldre broder hade svag syn, och tidtals var 
klen till heJsan, önskade fadren att Barclay skulle blifva köp
man och fäste stora förhoppningar vid honom. Han togs 
derför från skolan och sattes på fadrens kontor, men från den 
dagen var han sig icke lik. Ständigt gick han ty::;t och dröm
wande och slutligen tycktes hans helsa börja lida. 'l'ankarne 
voro synbarligen icke med uti arbetet, vid hvilket han glömde 
än det ena, än det andra. Fadren, som Bjelf önskat blifva 
kavaleriofficer, men af omständigheterna tvingat::; in på köp
mansbanan, som han aldrig lärde sig att älska, visste, hvad 
det kostat honom att arbeta i strid emot egen håg. Han gaf 
dertöre nu vika och lät sonen följa sin böjelse. 

Detta uppehåll vid beträdande t af den bana, h vartill 
Darclay redan från sin tidiga barndom ::;ynts vara danad, 
nemligen sjömansyrket, gjorde att han först vid 19 år~ ålder 
kom till krigsakademien å Oarlberg. Sommaren förut hade 
dot lemnats honom tillfälle att såsom extra kadett försöka sig 
i detta sitt nya yrke. 

Efter 3 års vistelse vid krigsakademien, der han hade det 
missödet att vid en gymnastiköfning ådraga sig en åkomma, 
som sedan inverkade på hans verksamhet och slutligen orsa
kade hans död, utnämndes Barclay den 10 Maj 1859 till se
kundlöjtnant vid Kong!. Maj:ts flotta, befordrade~ 1866 till 
löitnant vid kongl. flottan, 1875 till kapten, 1886 till kom.
k~pten af ~:a graden samt 1889 till kom.-kapten af 1:a graden. 
År 1881 utnämndes han till riddare af Kongl. Svärdsorden. 
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Under sin tjenstetid som subalternof-ficer ·har Barcby lJaft 
mer än 9 års sjötjenst, deraf 39 och en half månad i ~:ltilla 

hafvet på engelska örlogsfartyg. I kaptensgraden har k 1l 

varit on gång flaggadjutant, 3 gånger sekond och :Y g .· "ger 
chef å fartyg . 

Barclay var en af de flottans of-ficerare, som först c:;uade 
sig åt mera vidtomfattande studier i minväsendet, troligc·11 då 
icke .. anande, ~ttt des~a skulle i en framtid orsaka hans ~ ; kil

jande fnin det egentliga sjömaw;;yrket. Så blef han år 1872 
beordrad inhemta kännedom om minväsendet och geuomgick 
1875 i Stoch::holm kurs i minväsende och minors handterande 
samt beordrades år 1878 att vara informationsofficer i min
skolan i Carlskrona. 

Från 1881 till 1884 var han chef för 3:e och 4:e matros
kompanierna, deltog 1882 i norska torped väsendets öfniugar, 
och öfvervar 1885 de .försök som i Öro~und företogas med 
N onlenfelts underva-ttensbåt. 

I nådiga generalorder elen 3 Angn'>ti 1885 anbefalcles att 
Barclay jemte sex andra officerare vid kongl. flottan skulle 
tillhöra minvapnet. Till denna · öfverflyttning, h varom · han 
först tillfrågades, hade han svårt för att besluta sig. Det var 
nemligen .icke så lätt för honom att afsäga sig all utsigt att 
vidare få segla på flottans sjögående fartyg, men hans pligt
trogenhet b-lef äfv·ou här elen afgörancle faktorn. Det var 
nemligen endast fi sjöof-ficerare utom Barclay, som vid denna 
tid mera särskilJt egnat sig åt minvapnet ooh som voro med 
detsamma förtrogna, uch då Kongl. JYlaj:t önskade, att dessa 
skulle öfvergå till den afdelning af of-ficerskåren, som skulle 
Gestrida de mest framstående platserna vid detta för landets 
försvar så vigtiga vapen, ansåg sig Barclay icke hafva annat 
val, än att förklara sig villig öfvergå till detsam m a. 

Efter att lmder 8 är innehaft informationsofficersbeftttt
ningen i minskolan var han under ett års tid adjutant ho~; 
stationsbefälhafvaren i Carlskrona, men efter denna tid togs 
hans verksamhet uteslutande i anspråk vid minvapnet. Under 
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de 4 ar, ~om clerpå följde, se vi honom derför h varje sommar 
varet. afLleluingschef för minafdelningen, h vilken sistlidne som
mar var förlagd vid Kungsholms fästning, då Barclay för sista 
gan;;-en besökte denna station, h vilken han tillhört ända till 
hösten 1883, då han blef chef för mindepartementet i Stock-
hol w. 

Aret före sin affiyttning till Stockholm var Barclay chef 
för mindepartementet i Carlskrona, tillhörde derunder, hösten 
1887, ::;åsom ledamot, elen förstärkta reglementskommission, 
som sammanträdde i Stockholm och som hade att afgifva 
för3b6 till de förändrade reglements- och andra bestämmelser, 
h vilka betingades af den samma år beslutade officerskårens 
ökning, reservbefäls anställande och sjömanskårens ombildning 
samt dermed sammanhängande frågor. 

År 1889 förordnades Barclay till chef för fasta minför
svaret och för kongl. marinförvaltningens minafdelning, hvil
ken befattning han innehade vid sitt så oförmocladt inträffade 
frånfälle. 

Barclay invaldes år 1876 till ledamot af Kongl. Örlogs
mannasällskapet, innehade framstående platser inom frimurare
onlen och Kronans Coldin samt tillhörde Carlskrona stacl::;
fnllmäktige från Februari 1885 till Oktober 1838, då han af
flyttade från staden. 

Åren 1878-1882 innehade han bibliotekariebefattningen 
inom Kongl. Örlogsma.nnasällskapet och har inom detta säll
skap hållit flera föredrag, hufvudsakligen rörande minväsenclet. 

Ehuru Barclay oss veterligen icke sjelf i tryck utgifvit 
nftgot arbete, har han dock biträdt vid redigerandet af åtskil
liga. Så omnämnes han i företalet till en af A. Bagger ut
gifven bok: "Tid vattnet, hufvudsaldigast afseende I r ländska 
sjön och Engelska kanalen", såsom en af de 2:ne flottans offi
cerare, till hvilka författaren frambär sin tacksamhet, för elen 
l11litla cle hafva nedlagt på granskningen af arbetet och de 
donned vidtagna för~inrlringar och tillägg; äfvenså var Barclay 
en af de kamrater, till hvilka aflidne kom.-h:apten A. R:eck-
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ström hemför sm tack för biträde vid granskningen af hans 
arbete "Lärobok i sjökrigskonst". 

Barclay, som dog ogift den l November 1890, saknas af 
syskon och en stor vänkrets. 

Vi hafva nu slutat årets minnesteckningar, men innan v1 
lemna tröskeln till den hemlighetsfulla dörr, dit vi med våra 
skildringar följt de hädangångne, manas vi af vänskap och 
saknad att bringa dem vårt tack och att uttala vårt farväl i 
följande önskan: 

Hvile de i ro J 

Ordningsmannens årsberättelse.*) 

Enär Kong!. Örlogsmannasällskapets stadgar ålägga ord
ningsmannen att vid högtidsdagen afgifva berättelse om säll
skapets arbeten under året, får jag härmed äran att i sam
mandrag söka fullgöra detta. 

_ Sällskapet har under nu förflutna arbetsår samlats till 8 
ordinarie och 2 extra sammanträden, vid hvilka följande an
föranden hållits, nemligen: 
af ordfömnden, kontemmiralen frih. F. W: von Otter: 

Om italienska flottans kryssare Piemonte; 

qf ledamoten, lwpten C. A. I-ljulltamJJWJ': 

Årsberättelse i artilleri; 
af ledamoten, kapten L. Sidner: 

Årsberättelse i nautikal-astronomi och navigation m. m.; 
aj hedersledamoten, kontemmiml O. Lageruer,q: 

Om passagerarefartyg å transatlantiska traden, och 
Om storbritanniska flottans pansarkryssare Blake; 

*) Före<lragcn vid Kongl. Örlogsmannasiillskapcts hi\gtidsdag, den l:) Nu
vembor Hl90, af kommo1Hlörkaptenen G. B. Lilliehi.,ök. 
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af ledamoten, kmn.-lcapten A. Carlheim-Gyllenskölcl: 

Om förändring i sättet att värfva flottans manskap; 
oj .förste hedersledamoten, kom.-kapten prins Bemaclotte: 

Om för krigsbruk afsedda, i kong!. flottans stabsexpedition 
utarbetade planscher öfver vissa angifna fartygstyper; 

aj' ledamoten, kom.-kapten frih. Barnekow: 

Redogörelse för ett af engelska kaptenen N o bl e hållet 
föredrag: "Om mekaniska vetenskapens inflytande på sjö
krigsmaterielens utveckling". 
Iuom sällskapet hafva upplysande diskussioner egt rum, 

dels "Om stångminematerielens handhafvande inom svenska 
flottan", dels "Om våra kusters försvar". 

Flera af de nämnda föredragen, äfvensom dislmssirms
ämnena, jemte de sakrika uttalanden, hvartill diskussionerna 
gåfvo anledning, återfinnas i sällska pets tidskrift. 

I enlighet med herr statsrådets och chefens för kongl. 
Rjöförsvarsdepartementet åstundan har sällskapet omarbetat 
det af kaptenen grefve Malcolm Hamilton framstäida förslag 
till ändringar i flottans signalsystem, hvilket omarbetade för
slag derefter blifvit till kongl. sjöförsvarsdepartementet in
sändt. 

En af sällskapet beslutad förändring af dess prismedalj 
har vunnit Kong!. Vitterhets-, Historie- och Antiqvitets-Aka
demiens godkännande och utdrag af akademiens derötver förda 
protokoll har till kong!. myntverket öfverlemnats, att der för
varas. 

Såsom pris för inlemnade svarsskrifter, h vilka ifrågakom
ma att belönas äro medaljer af guld, silfver eller brons af
sedda att utdelas. 

Sedan under innevarande år fem prisfrågor blifvit fram
stäida till offentligt besvarande, har på hvardera af frågorna 
N:ris 2 och 3 ett svar inkommit. 

Sagda frågor hade följande lyrlelse, nernligen: 
2. "H vilka åtgärder böra i fredstid vidtagas, på det att 

örlogsflottan under krig måtte kunna draga största möjliga 
fördel af landets handelsångare ?" och 

rr1:dskr. i Sjiiz•. 1890. 25 



'· 

(-

l ' 

:-• 

.• 

-362-

3. "Är ett närmare samarbete emellan landt- och sjö-
försvaret påkalladt med afseende på, 

a) orgaYlisationen af landets försvar, 
b) öfningarna i fredstid." 
Ehuru svarsskriften beträffande :d:a frågan eger flera för

tjenster samt svarsskriften beträffande 3:e frågan vittnar om 
fosterländskt intresse, har Kongl. Örlogsmannasällskapet likväl 
icke ansett sig kunna tillerkänna dessa skrifters författare nå
got pris. 

På uppdrag af Kongl. Örlogsmannasällskapet hafva säll
skapets ordför,ande, ordningsmannen och tjenstförrättande se
kreteraren upprest till Stockholm och i likhet med deputerade 
från akademier och öfriga lärda samfund deltagit i de hög
tidligheter, som derstädes egde rum vid landandet af vår frej
dade landsman J oh n Ericssons stoft. Såsom en gärd af hyll
ning från sällskapet nedlades härvid en blomsterkrans på den 
aflidne hedersledamotens kista. 

John Ericsson var städse varm t tillgifven detta sällska p. 
Kongl. Örlogsmannasällskapets bibliotek har jemväl detta 

år ökats med åtskilliga tryckalster bekomna genom upphand
ling eller utbyte mot "Tidskrift i Sjöväsendet", eller ock väl
villigen skänkta till Kongl. Örlogsmannasällskapet. 

Bland emottagna gåfvor må här nämnas: 
Planscher öjoer s·venslw flottans artillerimateriel af kong!. 

marinförvaltningen; ' 
Lärobok i Slceppsbyygeri af författaren, extra ingeniören L 

Engström; 
Svenska flottans historia åren 1532 -16'34 af författaren, in

tendenten A. Zettersten; 
Molnatlas af författaren, professorn H. Hildebrandsson; 
Redogörelse för internationela ~jöjilrtslconferensen i }Vashin,r;

ton 1889 af f. d. kommendörkapten A. Malmberg, Sveriges 
om bud vid konferensen; 

Km·t öfoerbliclc af nutidens sJölerigsmateriel och dess utveclc

lin.c; 1880-1890 af författaren. 
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Från B esättningarms bibliotek, som med tillgängliga medel 
af sällskapet vidmagthålles, har på öfligt vis böcker utlemnats 
till utgående fartyg för manskapets nytta och förströelse om
bord. 

'l'idsk1·ij't i SJöväseudet utgifves, med något ökad spridning, 
efter samma plan, som under senare åren. 

Bland sällskapets ledamöter hafva följande jörrJnclringm· 

inträffat: 
Såsom åminnelsetalen nyss angifvit, har döden skördat ej 

mindre än 8 ledamöter, deraf 
Hedersledamöter ...... . ... ... . . _ . . . . . .. .. .. _ . 3. 
Arbetande ledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 
Korresponderande d:o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 
Genom val hafva till hedersledamöter blifvit utsedde: 
Chefen för generalstaben, generalmajoren friherre A. E. 

Rappe och arbetande ledamoten kommendören T. Arwidsson. 
Vidare hafva genom val följande arbetande ledamöter till-

kommit: 
Kommendörkaptenen vid kong!. flottan C. E. Smith, 
Intendenten A. Zettersten, 
Kaptenen vid kong!. flottan A. Munthe och 
Kaptenen vid kong l. flottan H. '\V rangel. 
I öfrigt har på grund af stadgarnas bestämmelse kom

mendörkaptenen O. R. N ordenskjöld vid afskedstagande ur tjen
sten öfvergått från arbetande till korresponderande ledamot. 

Kongl. Örlogsmannasällskapet, som har nåden att ega 
H. M:t Konungen till sin höge beskyddare, består för när
varande af: 

Förste hedersledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. 
Hedersledamöter . . .. ... - . . ..... . ... . . . ... 36. 
Arbetande d:o . . . . . . . . ..... . - ..... . .. ... . 49. 
Korresponderande d:o, Svenske och Norske 36. 

D:o d:o, Utländske . . . . . . . 7. 

Tillsammans 130 ledamöter. 
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Anförande vid presidii nedläggande 
Örlogsmannasällskapet.*) 

Mine Herrar. 

Kong l. 

Med det år, som, skyndande mot sitt slut, vr mom kort 
hafva att lägga till de flyddas antal, har ett sekel förflutit 
sedan den tid, då Sverige, ensamt, äfven pet sjön ännu 1i1ed 
framgång kunde pröfva sina krafter· med grannarnes. Året 
1790 d. 3 och 9 Juli utkämpade nemligen den svenska sjö
magten dessa två hennes sista mera nämnvärda sjöstrider, vid 
Viborg och vid Svensksund, om hvilken senare vår dåvarande 
konung den 20 i nämnde månad kunde skrifva till sin am
bassadör i Paris "att elensamma utan all tvifvel är en af de 
märkligaste, som svenska vapnen vunnit", och om den förra, 
att vi "tro oss ega fi.1llkomlig anledning att betrakta genom
brytningen genom ryska flottorna d. 3 Juli mera lysande och 
mera ärofull för svenska namnet och svenska SJ.ömaoten än • b , 

hvad annan militärisk operation, äldre eller nyare, och der
ibland bataljen den 9 innevarande inberäknad". Sedan dess 
ha vi visserligen ännu en gång och fortfarande nästan jemn
starka, på samma fält, mot samma fiende, nppträdt såsom 
sjömagt, men ehuru allierade med verldens främsta Llancl 
dessa magter, uträttades dervid intet, som kunde jäfva, att 
Sverige såsom sjömagt redan då var staclt på återgång. Det 
år, som nu är, må ju derföre, med skäl för Sverige anses för 
hvacl man kallar ett bemärkelseår, särsh:ildt inom detta säll
skap, som, bilclaclt redan innan skedets början, bland sina 
ledamöter räknat allt, h vad Sverige egt ypperst och främst 
p;L det sjömilitära området; och är det med anledning häraf, 
som jag, då enligt häfd vunnen sed, presidiet för det tillän<1a-

*) Hållet :1 siillsknpets hiig-tidsdag, <len Ei November 1890, nJ konter:unira
len, friherre F. W. von Otter. 
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lupna arbetsåret skall nedläggas, med några ord från denna 
stol, till Eder Mine Hen·ar, anhåller, att i några korta drag få 
redogöra för de åsigter, som uneler de förhållanden hvari , 
Sverige sedan dess befunnit sig, verkat bestämmande för flot
tans styrka och beskaffenhet. 

Allt skapadt har sitt ändamål att fylla1 det må vara ett 
verk af den högste Skaparen eller af menniskoförstånd och 
menniskohand. En flottas ändamål är att på sjön bevara sitt 
lands sjelfstiindighet och ära. Sättet för hennes uppträdande 
och, såsom en följd häraf, hennes beskaffenhet, måste under 
olika tider bero at huruleeles ändamålet, med hänsyn till alla 
vid hvarje särskild tid påverkande omständigheter, må med 
stör:-Jta fördel kunna uppnås. Orsaken till flottans återgång 
från hvad hon för ett sekel sedan var i förhållande till andra 
magters, till hvad hon nu i sådant hänseende är, har vid intet 
tillfälle varit den, att man icke v~t ändamålet. Orsaken .J j 
har varit Sveriges förändrade ställning och knappa tillgångar. 
Alla de strider, t;Om inom och om flottan uneler seklet rasat 

' hafva derför gällt allenast huru, vid dessa förhållanden, hennes 
ändamål på bästa sätt vore att vinna, utan för mycket an
strängande af landets materiela kraH. 

Så länge ö~tersjön till större delen utgjorde ett ::;venskt 
innanhaf, var en med andra derintill gränsande staters sjö
magt j emustark sjögående flotta tydligen en nödvändighet. 
Inga medel fingo sparas, som voro erforderliga, på det flottan 
skulle innehafva denna ståndpunkt. Sveriges egna resurser 
voro dertill icke alltid tillräckliga. Oftast v&r det med till
hjelp af betydliga snbsidiemedel som ståndpunkten kunde bi
behållas. Brusto sådana, sattes derföre ock Sveriges . ära och 
sjelfstänclighet understundom på spel. På förenämnda tid räk
nade ock svenska flottan, såsom under elfte Carl, öfver 40 
skepp, bevärade med 22 ända till 126 kanoner jemte ett 60-tal 
med 14 ända upp till 40 kanoner bevärade handelsfartyg, alla 
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afseelda till strid i öppen sjö. Dess uppgift var att beherska 

cletta iunauhaf. .M:ecl Östersjöprovinsernas skiljande frän svcm

ska kronan minskades icke berörda nödvändighet. Deremot 

framkallade vid denna tid, gränsförhållandena i öster och det 

r_yslm riket:; krigspol i tik ett nytt slag af sjökrigs materiel, eu 

icke sjögående flotta. Galererna skapades tillika med armeens 

H otta, om h vilken det hette: "tör armens skull vore elen in

rättad och på samma principer förer elen sitt krig". Så sam

mansatt var Sveriges sjökrigsmagt vid tidpunkteH, innan cle 

två för densamma vigtiga händelser egde rnm, hvarom nyss 

talats. Vi hade en örlogsflotta, som räknade 27 linieskepp, 

16 fregatter och 14 mindre fartyg, med inalles 2104 kanoner 

och 17000 mans besättning och vi egcle en armeens Hotta, som 

bestod af 7 s. k. skärgårdsfregatter och skärgårdskorvetter, 27 

galerer samt 270 andra skärgånlsfartyg, deribland 127 kanon

slupar och 81 kanonjollar, och hvilken förcl9 icke mindre än 

305:) kanoner och 22500 mans besättning. Dessa flottor är 

det, som på samma gång de genom nämnda båda liämlelser, 

vid den straxt derefter följande freden, bevarade åt Sverige 

ännu för en tid det gamla Finland, för kommande slägten 

skulle angifva den höjd dit den svenska sjökrig,;magten on 

gång hunnit, för att, menskligt till att se, dit icke mera åter

komma. 

Från nämnda fred och till afträdandet af Finland och våra 

sista transbaltiska besittningar gjordes icke mycket för flottan. 

Utgången ur det förra kriget med väsentligt minskad 

styrka - af linieskeppen återstod 16, af fregatterna 12 och af 

skärgårdsfartygen inalles 230 - hade, när kriget 180S ånyo 

utbröt, detta antal ytterligare minskats, linieskeppens till 11, 

fregatternas till 6 och skärgårdsfartygens till 189 i tjenstbart 

stånd. Och om således uneler tiden icke heller . några förän

dringar vidtagits beträffande beskaffenheten af den sjökrigs

maL eriel flottan behöfde för att kunna motsvara sitt ändamål, 

hade dock å ena sidan elen lysande segern vid Svensksund 

gifvit näring åf. deras mening, som ansågo, att mera borde 
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göras åt al"llH~en,; Hotta, medan å den andra icke heller god 

vilja o>alumdes att återförsätta örlogsilottan i den ställning, 

som hon forLlrade. Planen utarbetades af Cronstedt för ar

meens flotta och af Chapman för örlogsflottan. Enligt planen 

för den förra, som framlades 1798, borde skärgårdsflottan bestå 

af ej mindre än 433 större och mindre stridsfartyg och 173 

obevärade transport- m. fl. fartyg, med en krigsbesättning af 

BOOOO man, till hälften af flottan, till hälfteu af armeen, samt 

en fredsbesättning af 4700 man; och enligt planen för örlogs

flottan, som af Konungen blef gillad och antagen, skulle denna 

bet:itå af 3 tredäckare och 18 linieskepp, andra certer borde 

denna flotta ej hafva. Men i den utmattning hvari landet 

befann sig, räckte såsom nyss visats krafterna icke till att. 

i tjenstbart stånd bibehålla, hvad som af den gamla flottau 

fans qvar, långt mindre då till genomförande i någon vid

sträcktare mån, af nämnda planer, om än en tredäckare om 

94 kanoner, tackling och artilleri inberäknade, af Chapman 

uppgafs att kosta allenast 262857 riksdaler och ett 74-kanon

skepp 199640 riksdaler. Dertill kom, att redan då en viss tvek

t:iamhet hade börjat yppa sig, huruvida icke landets försvar 

bättre skulle främjas genom en närmare sarnmanslutning mel

lan flottans skarpt skilda båda delar. Tecken dertill hade redan 

visat sig år 1794, då den högsta graden vid armeens flotta icke 

längre skulle bära generalstiteln utan benämningen "amiraler 

af blå flaggan" och ytterligare år 1803, då dessa amiraler för

klarades skola "utgöra en och samma kår med örlogsflottans" 

och för båda flottorna en gemensam generalstab bildades. Det 

dröjde heller icke länge, innan denna tveksamhet stadgade sig 

till en bestämd åsigt, hvilken, då en ändring i sättet för flottan 

att nå sitt ändamål blef en insedd nödvändighet, framkallade 

den organisation af de båda delarna, örlogsflottan och armeens 

flotta, att de såsom beståndsdelar af samma vapen förenades. 

Men föreningen ansågs böra föregås af åtskilliga utred

ningar. Endast den ena sidan af det långsträckta innanhafvet 

var nu Sveriges och vår fiende i det inre af detta innanhaf; 
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hade blott att komma öfver detsamma med tillräcklig styrka 
för att kunna föra kriget på Sveriges egen jord. Kommit
teer tillsattes tör verkställande af en sådan utredning åren 
1809 och 1816. Den förra kommitteen, som utgick från den 
åsigten, att säkraste värnet af Sveriges sjelfständighet var en 
örlogsflotta, tillräckligt stark att hindra h varje fientlig armees 
landstigning, föreslog, att den skulle utgöras af 16 linieskepp 
och 16 fregatter utom mindre fartyg, och en sådan förändring 
af skärgårdsflottan, att dess fartyg blefve seglande och däc
kade, och bestående af 2 Hemema, att såsom flytande batte
rier förläggas på vigtiga punkter, 15 galerer, företrädesvis af
sedda till trupptransporter, 20 briggar, 60 kanonskonertar, 60 
kanonjollar och 20 bevärade rekognoseringsfartyg. Den se
nare kommitteen, tillsatt efter föreningen med Norge, gick 
Llock i sitt förslag något tillbaka. Kommitteen yttrade sig 
anse Sveriges behof af en sjömagt visserligen vara lika stort 
som förut, men att landets oförmåga, att åstadkomma en så
dan, då Sverige betraktades såsom ett ensamt helt för sig, 
kunde väcka ovisshet, om man icke dermeJ onödigt förspiide 
nationens krafter under ett fruktlöst sträfvande. Föreningen 
med Norge gaf dock saken ett helt annat utseende. Man 
kunde i följd deraf minska lancltförsvarets krafter, uneler det 
man ökade sjöförsvarets, hvarjemte Norges sjöfolk kunde vara 
att vid krig påräkna ,:amt i allmähet hela Norges försvars
kraft rigtas åt sjöförsvaret; "och" - tillade kommitterade -
"skulle ej de relativa bidragen och förmånerna, hvilka af 
Sveriges förening med Norge kunna blifva en följd, få taga:::; 
i något afseende till uppvägande af de positiva, som med 
Finland förlorades; skulle ej den besparing i stricbkrafter få 
gälla, !"Om deraf uppstår, att på gränsen af de båda förenade 
rikena, hädanefter icke mera kunna sammanträffa fiender; då, 
skulle ock anledningarna att vänta framgång i verkställig
heten af en plan för rikets sjöförsvar sakna deras förnämsta 
stöd genom bristande förmåga att i spridela delar det under
hålla, ty utan sammanhang med de förändringar i defensions-
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väsendet på det hela, som af föreningen måtte få anses sna
rare eller senare blifva en följd, har riket icke styrka att 
underhålla en större flotta." Enligt deras förslag skulle der
före den seglande flottan utgöras af allenast 12 linieskepp, 6 
svåra och 4 lätta fregatter, 6 briggar och 3 skonertar samt 
skärgårdsflottan af 16 bevärade chefsfartyg, 36 däckade och 
60 öppna kanonslnpar, 24 däckade och 72 öppna kanonjollar, 
12 mörsareslupar och ' 12 landstigningskanonslupar jemte 12 

rekognoseringsfartyg och 48 trossfartyg. 
Det senare förslaget kunde emellertid lika litet som det 

förra genomföras, men gifvet var, att sjövapnets karaktär icke 
li.ingre kunde förbli±va densamma som förut. Det taktiska 
sambandet med hären var och fortvarande blef upplöst, och 
örlogsflottans flagga hade redan i tio år svajat äfven från 
skärgardsflottans fartyg, när elen 27 Oktober 1823 örlogsflot
tan::; och armeens flotta anbefaldes skola utgöra en enda kår, 
kallad Kongl. Ma.i:ts flotta, en förening som 1816 års kom

mitte förordat. 
Sammanslagningen förde med sig en ny kommitte år 1826. 

Huru skiljaktiga åsigterna inom denna kommitte voro, huru
vida sjöförsvarets ändamål bäst borde tillgodoses genom en 
sjögående flotta, eller genom en kustflotta, enades man likväl 
om att kustflottan borde ökas. "Under det Sverige egde Fin
land", yttrade kommitteen, "hade flottans operationslinie egent
ligen varit endast Finska vikens bredd, me.:l en sluten skär
gård; nu ligger deremot svenska kusten öppen mot fienden i 
en linie från Torneå till Ölands södra udde, med ett ganska kort 
af-:;tånd från grannens land såsom vid Qvarken i Bottenviken 
samt emellan Ålands yttersta udde och Öregrunds yttre ski:Lr, 
der på begge ställena är blott några timmars väg, så att för~ 
denskull ett större antal skärgårdsfartyg än förut nu erfor
dras, för att bevaka de flera hufvudpunkter, som böra för
svaras, då deremot en seglande flotta icke kan vara till hands 
på alla dessa punkter, för att hindra fiendens öfvergång." 
Kommiteens förslag upptog emellertid 10 linieskepp, 5 svåra 
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och 5 lätta fregatter, 4 korvetter, 4 briggar, 4 skonertar, 24 
däckalle och 80 öppna kauonslupar, 24 däckade och 146 öppna 
kanonjollar, 16 lancbtigningsslnpar, 12 mörsarefartyg samt 11 
rekognoserings- och 37 trossfartyg med inalles 1869 kanoner 
och 201334 mans besättning. Betecknande för penningens köp
kraft vid denna tid - enelast 64 år seelan -- är, att såväl 
unelerhåll som nybyggnad af elen sålunda föreslagna flottan 
kumle beräknas till en<last 207300 rclr banko, eller 310960 kr. 
årligen, h vadan ock kommitten kunde anse, att elen föreslagna 
planen borde inom utsatt till med säkerhet genomföras och 
flottans underhåll för framtiden vara betryggaclt. Denna 
kommittes plan följdes nu . ock under en följd af år, och år 
18i:l9 kunde förvaltningen af sjöärendena meddela, att den
samma vore så till vida genomförd, att då fattades allenast 2 
fregatter och 2 briggar samt 9 skärgårclsfartyg. Men dermed 
af-Jågs nog enelast till en del fartygsskrofven, ty en mängd 
si,·äl kanoner som andra inventarier saknades troligen, all
elenstund endast två år förut eller 1837 uti tjenstbart stånd fnn
nos blott 4 linieskepp, 2 lätta fregatter, 2 korvetter, l brigg, 
3 skouertar, 18 däcka-le och 63 öppna kanonslnpar, 2 däckade 
och 118 öppna kanonjollar samt 4 landstigningsslupar. 

Någon bestämdare anledning till tvifvelsmål ang. rä~ta 

beO:>kaffenheten af den materiel, som erfordrades för att göra 
flottru::. i stånd att uppfylla sitt åndamål gafs vid den tiden 
visserligen ännu icke; det va~ endast pengar, som fattades. 
Men detta oaktadt ingick 1840-41 årens riksdag till Konungen 
mecl begäran, (lets att en fulbtänclig plan till sjöförsvarets ord
uancle måtte framläggas, och dels att "intill dess denna plan 
blifvit uppgjord och pröfvad, all nybyggnad och väsentligare 
reparation af linieskepp eller komplettering af förråd och an
skaffning af materiel för sådana fartyg måtte inställas, samt 
cl e linieskepp, som äro i det tillstånd, att de fordra betyd
ligare reparation eller förbyggning, antingen nedhuggas till 
fregatter, om de dertill äro användbara och sådant nnses med 
fördel verkställbart, eller, i annat fall, från flottan utrangeras." 
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Om än icke symptomerun, kunde angifva~;, känd e man likväl 
helt visst att clou flotta,, som förordats af 18'2G års komrnitte, 
och pi h vars åstadkommande man ännn arbetade så låugt 
medlen räckte, icke längro kunde uppfylla dess ändamål, och 
tttt man derför borde gå varsamt till väga. En kommitte till
sattes år 1842 och den afgaf visserligen ett förslag, enligt hvil
ket · blaurl annat segellinieskeppens antal skulle ökas till 15, 
men då redan åugau och ~krufven hade börjat göra sitt iufly
tande gällande i fråga om krig~fartygs framclrifning, så må 
man icke undra att detta förslag aldrig af Konungen godkändt 
blef för Rikets ständer framlagdt. Vid samma tic! började 
ock bombkanonen göra de gamla ekvallarue minure trygga, 
hvilket lät ana nppfmningen af något sätt att ersätta dessa. 
.Efter 6 irs förlopp framlades en plan för sjöför~varets omda
ning, som med segelliuieskeppens utdömande skulle grundas 
p:'t en sjögåemL flott[\, af ånglinieskepp, ängfregatter och äng
korvetter med bibehållande af skärgårdsflottan sådan som dit
tills, men till ant[tlet l>etydligt förminskad. lVIen härpå. sva
mde ständerna "att cle funno planen till väsentlig mån bero 

]Jä förntsät.tnirwar hvilka ännu icke hunnit af erfarenheten b ) 

pröfvas, samt att de icke ville ingå i frågan om statsmedels 
an vändande till ängskepp och ångfregatter, utan endast bevilja 
sådana utO'itter som eJ· vore beroende af skil]'aktig:a åsigter 

b ' • t ......., 

rörande sjelfva försvarsplan en." Då vid den ticlen det väl icke 
f<U1S m~1nga delar af "försvarsplanen", hvarom icke skiljaktiga 
åsigter förefans, var således detta ständernas beslut af temli
geu negativ beskaffenhet. Man trodde likväl, n,tt deruti skulle 
få anses ligga elen mening, att ständerna ansågo någon sådan 
skiljaktighet icke förekomma beträffande den roende flottans 
lämplighet, ty vid nästa riksdag framlades ett annat förslag, 
hvaruti denna skulle utgöra hufvuclsaken, beroende cleraf, att, 
såsom det heter, "en betydlig del af vår kust omgifves af en 
skärgård, hvilken det ligger i vår magt att beherska med medel, 
som öfverensstämma med våra tillgångar", uneler det att åt 
elen sjögående flottan anvisades uppgiften, att. skydda handeln, 
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att oroa fiendens kuster samt att försvåra hans tranSl)Orter, i 
hvilka fall det \'Ore "icke det öfverlägsna antalet eller de stora 
fartygscerterna ensamt förbehållet, att tilltoga fienden ganska 
kännbara förluster." Enligt detta förslag borde flottan bestå 
af 22 bataljoner kanomlupar och kanonjollar med ett chefs
fartyg och ett ängbogseringsfartyg till hvarje bataljon, 9 fre
gattm·, 3 korvetter, 3 briggar och 3 skonertar utan ånga, 6 
ångkorvetter samt 4 blockskepp. För planens genomförande 
var beräknadt 40 år. Men denna plan blef lika litet gillad 
af Rikets ständer, som nu förklarade, att det ena af de begge 
vapnen, örlogs- och skärgårdsflottan "icke borde utesluta det 
andra; att begge voro lika nödvändiga för statens sjelfbeståud 
och följaktligen måste såsom delar af det hela lika omsorgs
fullt vårdas; att linieskeppen vor o oumbärliga, samt att genom 
deras borttagande försvaret skulle blifva i högsta grad ofull· 
ständigt, äfvensom de summor, hvilka på flottan då användas, 
icke komma att bära önskade frukter", varande linieskeppens 
utdömande första steget att tillintetgöra Sverige såsom mar i
tim nation. Inför dessa af den penningbeviljande magten 
inom så kort tid uttalade temligen motsatta meningar, gafs 
under den närmaste tiden derefter ingen annan utväg, att be
vara för sitt ändamål, hvad som af en flotta ännu fans än 

' att med alla till buds stående medel upphjelpa det samma, 
och nekas kan icke att Rikets ständer, påverkade af den osä
kerhet för ställningen i N orden, som Krimluicret åstadkorn 

b ' 
för åvägabringande af en sådan tingens ordning ingalunda 
visade sig njugga, hYilket åter ledde dertill, att ännu en gång, 
den sista, en sjöförsvarsplan 18öG framkom, grundad på linie
skeppeus bibehållande, försedda med auxiliärångmaskiner. Men 
nu ville ständerna icke vara med. De förklarade att betänk
liglieter mött i fråga om ångkraftens användande på flottans 
gamla segelfartyg, och af planen blef ingenting vidare . 

Vi komma nu till den tidpunkt, då den slutliga domen 
öfvor de gamla ekvallarne blef fäld. Åklagaren blef Rikets 
:;tänder. De anhöll o vid 1859- 60 årens riksmöte om under-
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sökning af dåvarande segel-Iinieskepps användbarhet för krigs
bruk. Flera kommitteer tillsattes. En af dem, den mera ge
nerela, ansåg att under nurn~ra ändrade förhållanden så i 
ett som annat hänseende, sjöförsvarets ändamål, med behörigt 
afseende på rikets tillgåi1gar och ställning i öfrigt, skulle 
biist tillgodoses genom anskaffning af fartyg afsedda: 

att åt våra knster i allmänhet lemna ett kraftigt skydd 
mot fientliga anfall samt möjliggöra blokad af fientligrL ham
nar och andra krigsföretag utanför kusterna; 

att utgöra ett kraftigt, tidsenligt och efter för dem egna 
förhållanden lämpadt särskildt försvar i våra skärgårdar och å 
våra större insjöar; 

att biträda vid blakeringen af fientliga hamnar, uppehålla 
aktningen för den svenska flaggan i mera aflägsna farvatten, 
och bistå våra handelsfartyg, då de sådant behöfva, äfvensom 
att bibringa nödig öfning åt flottans personal; samt 

att unelerlätta försvaret genom hastig förflyttning af trnpper 
fL"ån en punkt till en annan, eller i allmänhet genom sådana 
krigsföretag, som företräde:-;vis p<\ kalla snabbhet i rörelserna; 

och föreslog härtill 
ö pansarfregatter, 4 ångkorvetter, 4 ångskonertar samt ett 

icke uppgifvet antal kanonbåtar och flytande batterier. 
Emellertid hade, innan kommitteens arbeten afslutats, JJ1o

nitor å Rampton roads fästat vedelens uppmärksamhet vid sig. 
Denc.a tilldragelse syntes kommitteen gifva ökad anledning 
till ett skyndsammare och mera allmänt omskapande af den 
hittills begagnade sjökrigsmaterielen, och kornmitteen, som än
dock i den uppgjorda planen hade tillgodogjort sig både pan
saret och ångkraften, afslutade sitt betänkande med uttalande 
af tvekan "huruvida dess förslag, grundadt på den erfarenhet 
som för kommiteen varit tillgänglig vid den tidpunkt då det
t<amma uppgjordes, borde i dess n n varande skick framläggas 
eller för~i.ndras med anledning at sedermera timade tilldra
gelser." 

Domen · hade dock fallit. Chefen för sjöförsvars-departe-
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mente t yttrade till statsråds-protokollet den 14 Okt. 1862: 
"om Rikets ständers vid slutet af sista riksdagen framstäida 
begäran om unelersökning angående de seglande linieskeppens 
vidare krigsduglighet med fog kan anses såsom ett uttryck af 
folkets farhåga att landets nu varande sjökrigsmateriel ej längre 
motsvarar tidens fordringar, är regeJ·in,qens öfvertygelse derom 
lika otvetydigt ådagalagd genom ej mindre Eders Kgl. Maj:ts 
af berörda framställning föranledda beslut, att nedsätta en sär
skild kommitte för att utarbeta förslag till ett tidsenligt ord· 
nande af rikets sjöförsvar i dess helhet, än de kommitteen 
till ledning vid uppdragets fullgörande meddelade nådiga före
skrifter" samt vidare "och är det äfven obestridligt, att elen 
långvariga histen angående mate_rielen blifvit så till vida af
gjord, att egentliga stridsfartyg byggda af trä, numera ej 
kunna motsvara sin bestämmelse. Men om ock häraf kan och 
bör dragas den fördel. som iir att hemta af varningen att blott 
till det mest oundgängliga inskränka utgiftema för dylika 
fartyg, så qvarstår dock det bekymmersamma förhållande, att 
Sverige för närvarande icke eger fartyg af annan beskaffenhet 
än den sålunda numera till krigsbruk o t j enliga". 

Den flottans pånyttfödelse i sin ändrade form, som nn 
påbörjades, behöfver här icke vidröras, den framstår hos Eder 
i friskt minne med sina både framsteg och motigheter, lika
som de olika meningar, jemväl i vissa andra hänseenden, som 
under tiden kämpat mot hvarandra. Endast en punkt villjag 
beröra, och detta till följd af ett och annat yttrande, som 
under senaste åren funnit plats i broschyrer och täflingsskrifter. 
Denna punkt är den tanke, som på sådan väg synts vilja bana 
sig fram för att åt flottan anvisa ett annat sätt för uppfyl
landet af dess ändamål, än det, för hvilket, så Yidt man kan 
skönja, det arbetas. Är sistnämnda sätt origtigt, så låt oss 
med all kraft visa detta. Men så länge detta icke skett eller 
ens försökts, så låt oss gemensamt arbeta för det antagna. 
Den materiel, på hvars anskaffande arbetas, är den som före
slagits af 1879 års certkommitte. Denna kommitte hade sig 

ålagdt, att företaga utredning af frågan, om hvilka fartygs
certer, som med hänsyn till rikets tillgångar syntes, på den 
ståndpunkt sjökrigsvetenskapen för det dåYarande betann sig, 
bäst främja ändamålen: 

att utestänga fientliga flottor från rikets vigtigas te hamnar; 
att försvåra, om icke förhindra, landsättandet af öfverväl

digande fientliga härmassor å rikets kuster, hvarhelst en land
stigning å densam:::.a försöktes; samt 

att, om . en fiende skulle lyckats landstiga, oroa och för
svåra hans kommunikationer med eget land, samt genom ope
rationer å landets insjöar och andra inlandsfarvatten, under
stödja egen och motverka en fientlig härs framträngande. 

Kommitteen uppgaf de certer, som kommitteen ansåg för 
det sålunda angifna ändamålet de lämpligaste. Dessa certer 
blefvo af 1880 års stora sjöförsvarskommitte förordade, De 
ha tillYunnit sig alla fackmäns såväl som Riksdagens förtro
ende. Tio år hafva förflutit, men med anskaffningen äro vi 
komna endast ett litet stycke på väg. Mycket pengar erfor
dras ännu, innan vi deraf erhållit, hvad som för ändamålet 
erfordras. Kan det då vara klokt, om man vill ett försvar, 
att hyba ens en tanke på att bekransa hela vårt land med 
lmstfästen, att sprida vår fåtaliga materiel kring kusterna, att 
här och hvar anlägga små. rnarinetablissementer, såsom antyd
ningsvis föreslagits i de nyssberörda uppsatserna? Kan väl 
någon bestrida, att flottans första och vigtigaste uppgift är 
att utestänga fientliga flottor från sådana hamnar i vårt land, 
med h vilkas besittningstagande landets underkufvande vore 
så godt som gifvet? Kan någon angifva något tillfälle, då en 
anryckande fiende är mera sårbar, än när han kornmer med 
det långa släp, som benämnes transportflotta? Och kan väl 
någon, om vårt land del vis konunit i en fiendes våld, an visa 
åt flottan någor:. mera magtpåliggande roll, än den, att ännu 
då kunna kasta sig öfver honom när och hvar tillfälle erbju
der sig. Kunna vi ej detta, så låt oss göra allt hvad vi för-
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må, för att söka utveckla och fullkomna, hvad som för det 
uppgifna ändamålet är nödvändigast, och förekomma. oc1la~.det 
af tankar, som, om de innehålla någon användbar m~ebord, 
skulle tjena endast att förrycka den plan, som nu fölJe~,. och 
derigen~m blott undanskjuta den tidpunkt, då vi. mö.]hgtm 
ånyo kunna känna oss ega en flotta, stark nog att nagorluncla 
kunna motsvara sitt ändamål. 

Intet sekel har att uppvisa sådana förändringar på sjö
krigsmaterielens område, som det, för hvars hufvndsakligare 
tillJragelser på detta område jag här i hast redogjort. Den 
flotta som 18t6 års kommitte föreslog, och som skulle utgöras 

f tre' hundra t1"twutre fartyg, stort och smatt, beräknades skola 
~ n b <Y<Ynad ~el~ komplettering kosta åtta och en half millio-

y Y 00 
f" -l d l "l l" J ner riksdaler banko eller tolf och tre .1erue e s m1 wner i:r. 

Denna flotta skulle kunna bjuda en stormakts flotta spetsen. 
Det finnes ingen stormagt nu, hvars egentliga slagskepp icke 
1- t hvart och ett ~era än h vad alla dessa 323 fartyg på ~os a, ' 
den tiden beräknades kosta. Att under sådana förhållanden 
ställa större eller andra fordringar på vår egen flotta än de 
ofvan angifna, vore fåvitskt. Men sjelfständighet och ära 
böra skattas högre än guldet. Derföre må vi ock anstränga 

, å långt som detta räcker. Inse vi ock nödvändigheten oss, Sc . • o • o • • • 

häraf? - Eller, skola v1 med mmnessangaren vrd va1 sekular-
fest för nitton år sedan instämma: 

"Men vakna opp, O! Moder! - tiden ilar, 
och egennyttan köpslår om vår frid, 
spetsfundigt hvässade skjuts ordets pilar 
O! - kunde ovän slås med denna strid. 

N og vakna vi, när en gång stridsrop skalla, 
för sent, att höra Sveas hjertskri då : 
·'Se! hafven skölja mina gränser alla 
men mina söner aktat ej derpå." 
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H vad återstår för oss af dunkla öden, 
vi veta ej - det styr en annan hand, 
men, komme ära, komme sorger - döden 
Bevare Gud vår Knng, vårt Fosterland!" 

Atgärder till förekommande af sjalfantändning 
i kollaster. 

Påverkad af the Board of r.l'rade tillsatte engelska rege
ringen i Januari 1875 en kommitte med uppdrag att under
söka orsakerna till de ofta inträffade sjelfantänrlningarna i 
kollaster samt att föreslå medel till bekämpande af detta onda. 
Redan samma år kunde kommitteen framlägga ett betänkande, 
som bar vittne om en allsidig och uttömmande behandling af 
<let förelagda ämnet. Dess berättelse synes emellertid hafva 
blifvit föga uppmärksammad af den stora allmänheten och det 
praktiska resultatet deraf följaktligen också ringa. Under de 
9 år, som följde närmast på offentliggörandet af kommissio
nem; berättelse, åren 1875-1833, förlorades 57 fartyg enligt 
antagande på grund af sjelfantändning i kollasten och 328 
andra kollastade skepp försvunno spårlöst, flertalet troligen af 
sftmma anledning. Dessa siffror beteckna emellertid endast en 
bråkdel af det antal fartyg, i hvilkas kollaster under samma 
period eld visserligen utbrutit, men öfver hvilken man på ett 
eller annat sätt lyckats göra sig till herre. Då härtill kom
mer, att införandet af trippel-expansioni3maskiner samt ång
pannor af högt tryck medfört en allmän temperaturstegring i 
skeppet, så har den uppfattningen vunnit allt mera terräng, 
att faran för antändning i kollaster och kolförråd under de 
senare åren blifvit större än förut. 

Detta har föranledt professor Vivian B. Lewes att egna 
detta kapital ett omsorgsfullt studium. Resultatet häraf har 

1'idskr. 1. Sjöt·. 1890. 21l 
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han framlagt uti ett inför the Institution of N a val Architects 

den 28 sistl. Mars hållet föredrag, hvarur vi låna följandP, 

som afhandlar medlen att förebygga stenkolens sjelfantänd

ning. 
Enligt professor Lewes' åsigt är dervid att beakta: 

l) Valä af kol fiir skeppui'II!J på ajtä,r;sna hamnar. 

Kolen böra väljas så stora som möjligt. - och vA.ra fria 

från stybb samt helst äfv'en från Pyrit,*) för att hindra den 

deraf orsakade söridersprickningen. Vidare böra de, clå de tiro 

torra, ej innehålla mer än 3 °/0 fuktighet. 

2) l ·'iirsl:,qtiglietsmcltt vid lastuiu,q. 

Kol, som icke uneler åtminstone en månaels tid seelan tle 

upptagits ur grufvan varit upplagda i fria luften, böra ej om

bordtagas, för att skeppas på aflägsna hamnar. Vid inlast

ningen skola alla försigtighetsmått iakttagas till förhindrande 

af kolens smulning och på inga viikor bör man tillåta kol

stybbs hopande uneler luckorna. Om möjligt böra endast t-.orra 

kol mottagas och ingen lastning ske i regnväder, då den yttre 

fuktigheten påskyndar Pyritens oxideringsprocess. 

3) Försigtig hetsmått ouzhord i kolfartyg. 

Otvifvelaktigt är denna sida af frågan den vigtigaste och 

är det derför här på sin plats att först nämna, det alla appa

rater, hvilka äro afseelda att visa en öfverhettning af kol

lasten, böra verka helt och hållet eller nästan automatiskt, 

ty man kan ej begära att manskapet skall afläsa thermoskopet 

och elylika instrument eller som vanligt utföra föreskrifna 

åligganden i den vägen vid svårt väder. 

Kolrummen skola med lufttäta väggar vara ,skilda från 

öfriga rum i fartyg~. Sedan kollasten är intagen, få luckorna 

ej öppnas förr än fartyget har uppnått sin bestämmelseort 

Ventilation bör endast så tillvida ega rum, att på högsta 

punkten af kollasten anbringas ett 50 mm:s rör, hvilket ut-

*) Pyrit = 8vafvelkis. Förekonlllll'l' i kolen dt•! s som ett hrunt i mass~n 

inmängdt pulvr r, rlels unrler form en af gn lrll!knanrlc ådror. Pyritr n oxidrra ~ liitt 

i f11ktig lnt't, hvilkct hirlragcr till tcmpcrah1rcnR l'i'•rh1ijning. 
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mynnar i fria luften vid närmast.e mast cirka 3,:. m. öfver 

däck; detta är nog att bereda de ur kolen utvecklade bränn

bara gasen~a fritt aflopp, men hindrar lufttillträde i sådan 

mängd, att sjelfantändning kan uppstå. 

I midten af kollasten skola jernrör på. regelbundna af

st[md af cirka 2 meter vara fördelade och fästade vid fartygs

skrofvet, innehållande allarmthermoskop enligt följrmde kon

struldian: 
I den aflångt formade qvick;ilfverbehållaren på ett ther

mometerrör af glas är en platinatråd insmält, bvilken är i 

ständig kontakt med qvicksilfret. En annan platinatråd är 

insmält i sjelfva therrnometerröret och slutar i en punkt 

på detsammr,, motsvarande det högsta tillåtna thermometer

ståndet. De båda trådarna från ett sådant thermoskop äro 

genom ett batteri förenade med en ringklocka och en indika

tor. Om temperaturen stiger till en betänklig grad i en sådan 

kollast ringer klockan och indikatorn utvisar stället. 

:1!-,ördelaktigt är att bland lasten fördela stålflaskor fylda 

med flytande kolsyra (koldioxid) och tillslutna med kran. P å 

ett ställe af flaskan är insatt en propp af en metallegering, 

som smälter vid cirka 93° C., sålunda- vid en temneratm· som 

under vanliga omständigheter aldrig förekommer ;mbord i ett 

fartyg.*) Då denna värmegrad är uppnådd, st~ömmar kol

syran ut, hvarigenom icke blott en betydande afkylning in

träder utan äfven en gas utvecklas, som hindrar all vidare 

sjelfantändning och förbränning. 

Flytande kolsyra framställes nu för tiden fabriksmessigt 

i stor skala och har en mångsidig användning ombord i far

tyg; så t. ex. för vattens afdunstning, till framdrifvancle af 

torpeder och frambringande af kyla. När kolsyregas kom

primeras vid 36 atmosferers tryck och en temperatur af O 

grader Celsius, antager den flytande form , men utsättes vät-

*) Enl igt pnd'l'SSIII' Lom·,- llllllcr,;ijkning;lr l'rl'unlra nl'dan st:lt•luic l;olsortcr 

tfilj:tllllr k mprn1turr r IOr antiinduing: Kanalkol 'HO". Hartlcp"nlknl -+08", Lignit

kol 4:)0° ur·h Waksb kui ,180", nllt Ce!sill·' · 
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skan åter för vanligt lufttryck, så förvandlas den till gas, !war
vid mycket värme bindes och temperaturen 'kan nedgå ända 
till - 78 grader Celsius. 

Då sålunda säkerhetsproppen på en kolsyreflaska smälter, 
utströmmar gasen under ett tryck af öfver 120 atmosferer och 
atkyler en stor rymd omkring härden för upphettningen till 
en mycket låg temperatur. Dermed upphör emellertid icke 
kolsyrans verkningar, ty den kalla, tnnga gasen förblifver 
någon tid i beröring med kolet, emedan elen enelast långsamt 
ka~ utströmma genom de trånga däcksrören och då kolet har 
absorberat elen mängel syre det förmår, så eger det dessutom 
en betydande absorberingsförmåga af kolsyregas. Vidare kan 
kol, först upphettadt och seelan hastigt afkyldt, upptaga och 
qvarhålla mycket stora qvantiteter gas, så att kol, om också 
upphettadt till en relativt ringa grad och sedan afkyldt, blir 
ofarligt och aldrig unclerkastadt sjelfantändning. 

Har eld uppstått i en kollast, så är det vanliga sättet att 
släcka med vatten otillräckligt. Brauden börjar ·nemligen i 
allmänhet i de nedre lagren och då vatten tillföres ofvanifrån, 
förvandlas det till ångn, innan det hinner härelen för elden. 
I lastens botten böra derför aubringas systematiskt fördelade 
rörledningar, här och der försedda med hål, genom hvilka 
medels KinD"ston-ventiler SJ·övatten kan tillföras lasten. Det,ta "' . 
vatten förvandlas genast till ånga och afkyler de öfre lagren. 
Användandet af såväl kolsyreflaskor som dylik släckning ge
nom vatten erbjuder full säkerhet. 

Om de föreskrifna försigtighetsmåtten iakttagas, förefinnes 
ingen fara för fartyget innan det uppnår sin bestämmelseort, 
men anländt dit, bör vid luckornas öppnande på inga viikor 
någon tillåtas att nalkas med bart brinnande ljus eller ned
stiga i kollasten, innan den der samlade gasen haft tid att 
utströmma. Om de med kolsyra fylda flaskorna under vägen 
öppnat sig, är väl ingen fara för hanelen eller är uenna åt
minstone ringa, ty kolsyra upphäfver explosionsförmågan hos 
blandningen af sumpga'>, som utströmmar från några kolsorter , 
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och luft; men en med kolsyra mättad luft kan ej inandas 
utan att skada den menskliga organismen. Först då en sä
kerhetslampa, nechänkt i kolrummet, brinner med lika klar 
låga som i fria luften kan man utan fara nedstiga. 

För att und vika sjelfupphettning och sjelfantänclning af 
kollager i land lämpar sig flytande kolsyra mindre väl. Här 
hindras värmeutveckling bättre genom användande af tjära 
och tjärolja, hvilka tilltäppa kolets porer. 

Vid den cliskus:;ion, som följde på professor Lewes' före
drag förordades allmänt vattenånga, inpressad i lastrummet 
under högt tryck, framför hafsvatten vid släckning af en brin
nande kollast. 

Om det moderna krigsfartygets tre vapen och 
den af dem betingade taktik. 

(Furts. fr. sid. 315.) 

Flottorna genombryta hvarandra. 

Om vi nu företaga oss att betrakta det fall, då de båda 
flottorna öm:;esidigt genombryta hvarandra och dervid före
ställa oss läget af en flotta, som med kontra-kurs genombry
ter den fientliga formeringen~ :;å gör sig äfven här behofvet 
af fria bredsidor gällande, på det att egna ::;kepp ej må skadas 
af den egna elden. Genombrytningen kan ske på ett ställe, 
eller på flera samtidigt. Om båda parterna inneha formerin
gar, h vilkas gruncllinier bilda en mer eller mindre stor vinkel 
med kurslinien, t. ex. frontlinie mot frontlinie, flankordning 
mot flankordning af samma namn, frontlinie mot flankorclning, 
::;å är faran att ::;kacla egua fartyg icke utesluten; likväl är det 
antagandet sannolikt, att egna fartyg vid genombrytningen 
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komma att passera så nära de fientliga, att felskjutning endast 
bör ifrågakomma, då man för:::ummat att gifva eld i rätta ögon
blicket. I allmänhet torde så:lana formeringar vara att före
draga vid genombrytning, som frigifva de enskilda fartygens 
bredsideeld. Emellertid kan det naturligtvis lätt inträffa, att, 
äfven om den ursprungliga orclningen är sådan, fiottan eller 
enstaka fartyg i densamma genom fientliga fartygs rörelser 
tvingas till kursändringar, hvilka delvis eller helt och hållet 
upphäf•m denna frihet. 

Denna omständighet visar ånyo, huru vigtigt det under 
alla förhållanden är, att bet-.räffande artilleriets förberedande 
för' striden vidhålla den redan gi±na regeln. 

Det andra vilkoret som uppstäides för de formeri ngar, :::om 
vor o tillämpliga vid en fieucles förbi passerande på nära håll , 
har äfven vid genombrytning full giltighet. Orduingeu får 
icke vara så sluten, att de enskilda fartygen betages all rö
rel:::efrihet. Samma hänsyn, som i förra fallet voro Lestäp.1-
mande, fälla äfven här utslaget, ja, vid genombrytning till
kommer derjemte den om:::tändighet, att man må:::te vara, beredd 
på~ att icke endast egna, utan äfven fiendens skadade fart,yg 
knnna bringa formeringen i oordning. Om man genom for
meringens största möjliga sammanslutning vill för:::v~tra fient
liga rammförsök, s<l kan detta mål ernå::: utan att alltför lmappt 
tillmäta :::kepps· eller linieaf8tånden. Härjämte ~~r att besinna, 
att samtliga fartyg vid tätt slntna formeringar må:::te med 
stör:::ta noggrannhet hålla :::amma fart, och att en ämlring deri 
utan att :::töra on1ningen är svår att verkst;älla. Dessa om
:::tändigheter inkräkta :::åväl på det hela::: :::om på det en:::kilda 
:::keppets rörlighet och höja derför fiendens utsigter för ett 
rammanfalL 

Vi nsmnde, att ±ieudens ramningsförsök kmma motarbetas, 
utau att alltför tätt :::luta formeringen. En ramuing "bog mot 
bog", då flottorna mötas under motsatta knrser, erfordrarjem
förebevi::: kortare förberedande manöver, än en :::töt mot ett 
fartygs :::ida; mot:::tåndarens afsigt skall derför gemenligen icke 
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i så god tid kunna uppfattas, att den kan korsas. Detta slags 
ramning kan derför blott indirekt förebyggas, d. v. s. på så 

. :::ätt att den rammande sjelf ofelbart utsätter sig för ra~m
eller torpedanfall från något .af det rammade fartygets grannar. 

Beträffande verkningai·na af e1i rammstöt "bog mot bog" 
få vi afvakta erfarenhetens utslag; men tydligtvis måste an
fallet återverka på den rammandes fart och manöverförmåga, 
och detta efter all salinolikhet i så höo- grad att det närma-

"'' ' ste skeppet till det rammande, utan att behöfva vara i dess 
omedelbara grannskap, skall få tillfälle till ett gagnande bruk 
af sin ramm eller sin torped mot det anfallande skeppet. Emel
lertid torde ändamålet med ett rammanfall "bog mot bog" i 
allmänhet vara att framkalla förvirring i en fientlig forme
ring genom att oroa teten. Denna afsigt skall med all säker
het uppnås, om den :::ålnnda anfallna fiottan är tätt sluten. 

Om deremot rammstöten :::kall ntföras mot :::idan af ett 
fartyg, så förutsätter detta en manöver, :::om icke gerna kan 
pa::::::E:•ra oanmärkt af den :::ålunda hotade, såvida icke denne 
genom oförsigtig eldgifi1ing beröfvat sig sjelf utsigten. Det 
gäller då, huruvida detta fartyg ännu har tid till en kontra
manöver, eller icke. 

Det i ramningsafsigt vändande :::keppet befinner sig inför 
ett föremål, som är i rörelse; rörelsens hastighet kan den ram
mande blott tillnärmelsevis bedöma; rigtningen är alldeles 
motsatt hans egen. 'l'eoretiskt taget måste atståndet till den 
motståndare, hvars sida skall rammas, vara så stort, att det 
rammande fartyget beskrifver sin svängningscirkel på samma 
tid, som objektet behöfver för att framkomma till den punkt, 
i hvilken dess lnuslinie skär det förstnämnda fartygets sväng
ningsperiferi. Härvid är emellertid att ihågkomma, att det 
rammande skeppets fart under svängningen aftager, hvilket 
medför den fördelen, att det skepp, som skall rammas, hinner 
skjuta något öfver ifrågavarande skärningspunkt. Antaga vi 
exempelvis, att ramningsvinkeln bör vara minst 4 streck, fö~ 
att ·ramningen må medföra afsevärda följder7 och att sväng-
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ningsradien är 200 m., så måste det fartyg, som ämnar ramma, 
börja giren, då det befinner sig cirka 300 m. från rammföre
målet, under törutsättning att begge ursprungligen röra sig 
med samma fart. 

Vore den ömsesidiga farten 10 knop, så skulle sammau
drabbningen här följa inom c'irka 3

/ 1 minut. Detta är ett tids
förlopp, som låter en försummelse å det anfallna fartygets 
sida synas alltför sannolik; dock kan det antagas, att elen 
rammande . i verkligheten :;kall begynna sin man ö v er på mycket 
större af stånd än det ofvan teoretiskt beräkr ad!'). I så fall 
blifver också svängningscirkeln större och tidsförloppet från 
svängningens början till sammanträffandet större. 

I saknad af en fullt sä,ker beräkningsgrund vid anfallets 
planläggande, måste det skepp som vill ramma vända tidi
gare, än som ur teoretisk synpunkt kan synas nödvändigt; 
att härvid genast lägga rodret dikt kan icke gerna komma 
ifråga, utan kommer detta att ske, först då man är förvissad 
om, att icke förfela målet; äfvenledes skall man försöka att, 
om det ursprungliga läget till motståndaren det tillåter, rikta 
rammstöten i det närmaste vinkelrätt mot fiendeus sida. Man 
torde derför vara berättigad till det antagandet, att ofvan be
räknade tid och distans i praktiken skola blifva fördubblade. 
Detta är visserligen icke mycket, men dock tillräckligt, fö!· 
att det till rammföremål utseelda skeppet i allmänhet skall 
hinna företaga en rörelse, som omintetgör eller försvagar an
fallet, förutsatt att man i god tid uppfattat den fientliga afsigten. 

Äfven i detta fall skall ramningen :;åsom vitl stöt "bog 
mot bog", in verka på det fartygs fart och rnanöverförmåga, 
som rammat; detta i desto högre grad, ju närmare vinkelrätt 
stöten träflat. 

På grund af osäkerhet i de förutsättningar, på hvilka tlen 
rammande har att grunda sin manöver, är hans företag för
enadt med en icke ooetydlig risk; ty ett, om än obetydligt 
"för tidigt" kan föra honom framför rammföremålets stäf och 
ett "för sent" bringa honom framför bogen af det akberom 
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varande skeppet. Blott då fiendens formering är för tätt sluten, 
k_ari: det hända, att den stöt, som förfelat ett skepp, träffar det 
akterom täljande. Korta fartygsatstånd äro derför i synnerhet 
vid kölvattem;ordningår opraktiska, emedan de f6rstora mål
ytan vid ramningsförsök. Visserligen är vid l~orta elistanser 
det akterom det hotade varande skeppet förr i tillfälle att 
uppträda emot det anfallande, men detta förutsätter, att det 
aktra skeppet sjelft icke är bundet till sina rörelser af något 
fientligt fartyg, och dessutom ligger den möjligheten nära, att 
dess kontramanövrer komma att korsa ·det fartygs manövrer, 
som det vill betäcka, och att härigenom fara för ombordlägg
ning uppstår för båqa eller att de åtminstone komma hvar
andra så nära, att detta återverkar på deras manöver och häm
mar deras fria rörelser. 

Såvida man rätteligen kan tala om skydel mot ramman
fall, så är detta sålunda icke alt söka i knappa fartygsafståncl 
- för dessa torde väl 300 m. gälla sasom minimum - ntan 
fastmer deri, att hvarje fartyg har ett nöjaktigt spelrum. Att 
genom formeringens egen beskaffenhet athålla fienden från 
rammförsök, på så vis, att han för att ramma ett fartyg ovil
korligen måste blottställa sin egen bredsida för dylikt angrepp, 
är otvifvelaktigt ändamålsenligt; det om fartygsafstånclen sagda 
~;trider icke häremot. Men ett sådant skydel kan icke åväga
bringas för alla fartygen i formeringen. Vid de flesta flank
ordningar är den ena ::;idan, vid alla äro de yttersta flygel
eller queufartygen blottstäida för rammangrepp, så till vida 
att de ej finna betäckning af sidokamraters ramm. De::;sutom 
bestämmes valet af formering icke endast af betingelser af 
ifråga varande art. 

Stor fart måste betecknas såsom det förnämsta indirekta 
::;kycldsmecllet mot rammangrepp; torpeden är det vigtigaste 
bland de direkta medlen. :B'ör att kunna tillgodogöra sig båda 
är skoppet i behof af :;pelrum inom formeringen. 

För att nu taga enskilda fall af genombrytning i betrak
tande, kunna vi först antaga, att båda flottorna innehafva en 
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i förhållande till lmrsrigtningen djup formering, och att de 
verkställa g~ nom bryt~ingerr längs ordningen. Låt t. ex. A
:flottan vara formerad i kölvattensorduing och B-flottan i 
dubbel-kolonn, rutvis. Skeppens antal ~Lro på båda sidor lika. 

I syfte att ernå den ofvan förordade koncentreringen, skola 
B-skeppen efter hvarandra afgifva sin eldmot A-flottans tete. 
Hvad A-skeppen beträffa, Eå försvaga de bredsideeldens ver

kan, om de betjena sig af sitt pansarbrytande artilleri för 
skjutning åt båda sidor. Det syne::; derför vara ändamålsenli
ga::;t, att afgifva samtliga pansarbrytande kanoners eld åt samma 
sida, i dflt att alla A-skeppen skjuta mot B-flottans tete-skepp, 

eller ock så, &tt de tvenne främsta skeppen beskjuta detta och 
de två nästa beskjuta det ledande fartyget i B-flottans andra 

kolonn. 
Ett annat fall ~Lr det, då A-flottan, formerad i något slag 

.af kolonnordniug, genombryter B-flottan, som innehar en 
frontal eller nära frontal formering. Otvifvelaktigt skola de 

fartyg, mellall hvilka genombrytningen :;ker, blifva ti ll den 
grad medt,agna, att de knappast kunna öfva något inflytande 

på stridens vidare utkämpande. Sannolikt skall också elen ge
nombrytande flottans tete-skepp haJva lidit betydligt; men 

de~.:! <lueu kan icke tänkas hafva lidit någon väsentlig skada 
af fiendens artillerield. Efter all anledning skall flottornas 

beskaffenhet efter geuombrytningen vara ungefär följande: en 
del aJ B-flottan (allt efter formeringen 2 till 4 skepp) åtmin

stone tillfälligt försatt ur stridbart skick, men resten af denna 
flotta intakt ; A-flottans tete-skepp skadade, men ännu strids

dugliga, och denna flottas öfriga fartyg till sina vitala delar 
i oskaclaclt sl).:ick. Utgår man från antagandet, att flottorna 
voro numeriskt lika starka, ::;å har A-flottan sålunda vunnit 

numerisk öfverlägsenhet och innehar ur elen ::;ynpunkten en 

afgjorcl öfvervigt; för henne gäller det nu, fttt betjena sig af 

denna fördel gentemot B-flottans ännu oskadda fartyg. 
:E'ör dessa B-skepp måste samma taktiska grundsats, som 

Nelson uttalade i sitt berömda 1nemorandum före slaget vid 

Trafalgar, tjena till rättesnöre. Öfversatt ]'å nutidens språk 
lyder den ungefär så: "H var och en som är utan motstån
dare, uppsöke sig en sådan." Att ifrågavaraude skepp icke 

omedelbart skola hafva någon motståndare att bekämpa, bör 
vara Llem klart redan före genombrytningen; frågan är här 
egentligen, huru de skola förfara vid uppsökandet af en sådan. 

Rusa de framåt att möta fienden, så skola de komma att skära 
kurslinierna för de egna fartyg, som ~iro inbegripna i strid 

med denne. Är 1110tstånclaren redan lnmnen in i formeringen, 
så ::;kall det sannolikt vara för sent att genom en eliversion 
a:flecla det fientliga angreppet. Dessa B-fartyg skola icke 

hafva annat val än att utan tidsutch·ägt söka sig motståndare 
bland de skepp, som bmtit igenom eller äro på väg att bryta 
igenom. A-skeppen måste då å sin sid.a vända sig mot nämnda 

fartyg af B-fiottan; ty om de bibehålla den kurs, h varmed de 
genombrutit den fientliga formeringen, för att t. ex. seelan 
samtitligt ändra kurs, så skola de oskadade B-skeppen följtt 
dem och kunna komma att intaga förmånliga lägen gentemot 
des·sa A-fartyg, i det att de senare - allt efter hvarje enskildt 

fttrtygs distans från fienden - skola hafva att vända inom 
verksamt håll för de förras artilleri, torpeder eller rammar. 

Öm A-skeppen genast efter genombrytningen vända ::;ig 
emot de ifrågavarande B~skeppen, så skall utan tvifvel en 
melee inträda., under hvilken A visserligen har numerisk öf

vcrhigsenhet öfver B, men icke alltid absolut öh'ermagt, eme

drtn Llettta beror på hur pass ::;kadacle A:s tete-skepp äro· 

Tänka vi oss då, att A-teteskeppen efter genombrytningen, och 
uuder antagande att detta utan hinder af B-skeppen låter sig 
göra, · fortsätta sin kurs, under det att de öfriga A -skeppen 

vi-.i,nda sig mot B-flottans oskadda fartyg, ::;å kornmer ::;anno

likt de stridandes antal att ställa sig ganska lika och stridens 

utgång bliiver i hög::;ta grad oviss. 
Såsom allmän regel kan man likväl antaga, att uneler här 

afhalJC1lade förhållanden elen genombrytande ::;kall ltafva öfver

~igten på sin sida ; ty dels torde te te-skeppen i de :flesta fall 
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.icke vara värre t:~kadade, än att de kunna inverka på stridens 
fortsättande, · dels är förutsättningen af ett ensartadt oeh lik
tidigt handlingssätt å de oskadade B-skeppens sida icke lika 
sannolikt, som att de fartyg hvilka haft att uppbära elden från 
samtliga A-flottans fartyg skola vara fullständigt eller nära 
fullständigt värnlösa. Men försumma de stridsclugliga B-skep
pen att begagna det rätta ögonblicket till handling, då behål
ler A full handlingsfrihet. 

En genombrytning på någon punkt af den fientliga for
meringen medför sålunda redan från början sannolikheten af 
ett afgörande resultat. En genombrytning utefter formerin
gens hela utsträckning - allt efter formeringens beskaffenhet 
tvärs elier längs dess grundlinie - tillförsäkrar ingendera par
ten någon öfvervigt, vid lika fartygt>antal och identit:~ka for
meringar, h vilket deremot öfverlägsna artilleristiska egenska per 
eller kraftigare och ändamålsenligare bepansring kunna göra. 

U r det ofvan anförda framgår, att en genombrytning af 
den egna stridsordningen möjligen skulle kunna förekommas 
derigenom, att man sjelf uppträder på lämpligt sätt mot fien
den, t. ex. mot någon af hans flanker. Är det för sent att 
tänka härpå, så måste fienden omedelbart efter verkstäld ge
nombrytning angripas af ännu icke engagerade fartyg. Ända
målsenligast är naturligavit> att välja en formering, genom 
hvilken man icke utsätter sig för en dyli!r genombrytning. 
Äro fartygen till antalet många, så bör flottan delas i sjelf~ 
t-Jtändiga divisioner, som välja sina poster, så att de på för
månligaste sätt kunna ingripa i striden. 

Beträffande genombrytningar utefter en flottas hela djup 
eller bredd, så kunna vid lika fartygsantal följderna blifva 
sådana, att ingendera parten är angelägen att fortsätta kam
pen. Men äro flottorna l~/ olik:ct styrka, så har den numeriskt 
:otarkare otvifvelaktigt alla !ttsigtm· att nä ett l!Jckl-i,qt resultat, vare 
t:~ig genombrytningen skett på ett t-Jtälle eller utefter forme
ringens hela utsträckniug. Den t:~vagare flottan bör sålunda i 
det längsta undvika ett t:~ådant stridssätt och i stället efter-
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trakta, att, innan det kommit till omedelbart sammanträffande, 
tillkämpa sig fördelar till utjemnancle af styrkeförhållandena. 
Har hon - genom artilleristrid på distans, eller genom an
grepp af torpedfartyg och båtar -- lyckats häri, så kan hon 
seelan söka ett afgörande genom art.illeristrid på nära håll, 
eller afvakta ett gynnsamt ögonblick att i rammstrid göra den 
vunna fördelen fullt gällande. En af krigskonstens hnfvud
nppgifter är emellertid, att genom jemförelsevis ringa offer 
ernå de största resultat, och då denna grundsats gäller icke 
blott den svagare utan äfven elen starkare, så följer deraf, att 
icke blott den svage utan äfven den starke, kan finna med 
sin fördel förenligt att inleda striden på nära håll med en 
sådan på distans, för att tillgodogöra sig sin artilleristiska 
öfverlägsenhet 

Innan vi öfvergå till granskning af striden på långt håll, 
återstår oss ännu att taga under öfvervägande, huruledes flot
torna böra gå till väga efter att på nära håll hafva pa8serat 
hvarandra eller efter genombrytningen. Dervid må elen grund
regel anses allmängiltig, att skeppen fortast möjligt vända 
för att vara beredda att ånyo möta fienden och för att be-' 
täcka efterblifna egna fartyg. I praktiken måste tillämpnin
gen af denna grundsats emellertid göras beroe~1de af att man 
icke på vissa af.gtåncl blottställer bredsidorna för beskjutning 
från fiendens akterbestyckning - artilleri eller torpeder. 

Med fästaclt aft:~eende på det senast sagda synes det der
för ändamålsenligt, att särskildt de ordningar som oundgäng
ligen erfordra samtidig vändning, äfvenledes medgifva fritt 
användande af alla eller det stora flertalet fartygs iikter~ 
bestyckning. 

Förekomsten af enelast ett ringa antal pansarbrytande 
kanoner å hvarje fartyg låter emellertid förmoda, att de alla 
vid genombrytningen eller vid passerandet af fienden skola 
hafva funnit användning: hvarför de svåra akterkanonerna 
icke så snart åter kunna vara redo för skott; under sådana 
omständigheter behöfver ingen hänsyn tagas till nämnda ar-
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tilleri, men väl till fiendens akteröfver skjutande torpedtu
ber. I hvilket fall som helst kan man icke börja vändningen, 
förrän man vet sig vara utom håll för torpedernas räckvidd, 
derest man vet eller förmodar att fienden förfogar öfver så
dana. 

Åt hvilket håll vändningen bör ske: står i en. fartygsdnell 
det enskilda skeppet fritt. Beträffande flottor, så påverkas 
vi:indningen af omständigheter, som der). närmast föregående 
striden yppat; och man bar antingen att signalera, åt hvad 
håll flottan skall gira, eller också innehåller instruktionen 
npplysningar härom. Det skulle föra oss för långt att in
tränga djupare i denna punkt. 

Har ~::.an passerat utom fiendens formering, och om egna 
skadade skepp finnas att betäcka, så skall rn,an om möjligt 
vända åt fiendens sida, för att passera emellan dessa skepp 
och fienden. 

Samtidiga Yändningar medföra vid djupa formeringar den 
fördel, att de bringa quen-skeppen, hvilka sannolikt lidit 
minst, i teten; detta är dock med afseende på de pansarbry
tande kanonerna så till vida olägligt, som just dessa qneu
skepp äro de, hvill.::a skjutit sist. Utförandet af elylika kurs
ändringar förutsätter dessutom, särskildt vid ifrågavarande 
formeringar, större ordning och noggranhet, än man efter en 
genombrytning kan påräkna. Kurs~indringar med kontremarsch 
vid ordniugar, som medgifva dylik, möjliggöra kursförändring 
med eller utan bibehållande af innehafvande ordning, så snart 
de enskiLla skeppen efter hand hunnit ur det tidigare omta
lade farliga läget till fienden. 

H vad ordningens inriktande eller nyformering beträffa, 
så ega skeppen, för så vidt det låter sig göra, att omedelbart 
efter fiendens passerande eller efter genombrytningen intaga 
rättning och post i formeringen. Detta är i synnerhet vig
tigt med formeringar, viu hvilka kursförändring under bibe
hållande af ordningen förutsätter den största möjliga noggran
het med afseende på rättning och afstånd. Ett nmlantag från 

denna regel är på sin plats, då omständigheterna kräfva ett 
ögonblickligt uppträdande på eget initiativ, för att. möta ett 
angrepp eller tillförsäkra en gynnsam position. 

En nyformering förntsätter, att man åtminstone för ett 
visst tidsförlopp känner sig säker för anfall, och att man, in
nan ett sådant följer, tror sig hinna genomföra evolutionen. 
I allmänhet torile en sådan ifrågakomma, då man å båda sidor 
känner behof af nyformering, t. ex. efter ett melee, eller i 
det fall, att den ena parten är så förkrossad, att den ej kan 
förhind~a en sådan manöver. Huruvida den ena flottan be
finner sig i sådant skick, torde för elen andra vara svårt att 
med säkerhet afgora; likväl kan den ena flottans förluster ofta 
vara så synbara, att den påtagligen är ur stånd att ånyo upp
taga striden. I allmänhet, men i synnerhet då man ej är fullt 
på det klara med fiendens tillstånd, bör nyformeringen före
tagas på sådant afståncl från motståndaren, att en öfverask
ning icke gerna är möjlig. Härvid är det särdeles fördelak
tigt, i synnerhet då af:'>tåndet till fienden är obetydligt, om 
nyformeringen kan baseras på en knrslinie, som icke förut
sätter nftgot direkt närmande till fienden nmler manövern. 

strid på längre afstånd. 

Vi komma nu att se till huru eldsstriden kan gestalta 
sig på af.'3tånd öfver 1000 m. och intill gränsen för det pau
sarbrytande artilleriets verksamhetsfält. 

Innanför dessa afstånd står sannolikheten ,att träffa, så
som redan anmärkts, i om vänd t förhållande till den hastighet, 
hvarmecl målytan förändrar af'ltånd och bäring. För att af
stånd och bäring icke skola undergå några väsentliga förän
dringar, så måste flottorna förflytta sig i parallela, eller nära 
parall ela rigLningar och bådas fart måste vara i det närmaste 
lika. Det första viikoret är i och för sig jemförelsevis lätt 
att fylla; svårare är det att å bilda sidor hålla en jemförelsevis 
lika fart, emedan den fart, hvarmed motståndaren förflyttar 
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sig icke kan uppskattas, fön:än ett relativt långt tidsförlopp 
förflutit. Äfven vid alldeles lika kurser skola såväl de en
skilda skeppen som flottorna erfara förskjutningar i deras 
inbördes lägen. För att artilleriet skall kunna homma till 
sin rätt - vare sig dess uppgift är att på nära håll törbereda 
torped- och ramrristriden, eller man i artilleriet ensamt söker 
afgörandet - så måste man emellertid söka hålla flottorna 
vid samma kurs och fart och i sådant läge till hvarandra, att 
det grofva och, beroende på afståndet, äfven det lätta artille
riet å samtliga eller flertalet fartyg kan komma till använd
ning. De formeringar, som gifva bredsidorna fria, lämpa sig 
sålunda bäst för denna strid. 

Liksom i forna tider, så skall man äfven i våra dagar 
komma att slås på hafvet "bredsi(la mot bredsida", om äfv .::n 
skilnaden mellan förr och nu för öfrigt icke är oväsentlig. 
Fordom brassade man back på den er..a eller andra toppen, 
eller tog in segel för att minska farten med några knop. 
Dervid utgjorde segelföringen alltid, under rådande vindför
hållanden, ett medel för båda att bedöma hastigheten, som i 
allmänhe':, var ganska ringa. 

Någon sådan beräkningsgrund existerar icke mer: den ut
strömmande ångan utvisar ett öfverskott på ånga, men ger 
ingen antydan om motståndarens fart. Så ringa hastigheter, 
som på segelflottornas ~id voro ändamålsenliga, äro derjemte 
omöjliga för nutida flottor, hvilka städse måste vara beredda 
att göra brnk af full ångkraft. I kommande sjöstrider skall 
derför ett längre tidsmoment än förr förflyta, innan de stri
dande hafva nått samma hastighet, hvarjemte denna fart må
ste betraktas såsom stor jemförd med . fordom kämpande se
gelfartygs hastighet. Härtill komma de oundvikliga förskjut
ningarna af fartygens positioner på grund af tillfälliga, mo~ 
mentana fartföränclringar. 

Den lifliga skottvexling, som förekom på de gamle tre
däckames tid, är sålunda redan genom beskrifna omständig
hetel; omöjliggjord; icke heller är nutidens skeppsartilleri af 
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beskaffenhet att tillåta en sådan eld. En koncentrerin O' af 
b 

två fartygs eld mot ett är likalecles försvårad; ty forrnerin· 
gen får icke blifva så tätt sluten, att de redan vid flerfaldiO'a 

. b 

tillfällen antydda vilkaren för fart.ygens egen säkerhet äfven-
, t yras. Artilleribestyckningens nutida installering i fartyg för

svårar visserligen icke en koncentrering af två fartygs eld, 
men anslagsvinkeln får icke allt för mycket afvika från elen 
!O. Ormala ~·igtningen. O m man derför vill tillgodogöra sig en 
öfverväldrgande artilleristisk kraft gent emot en flotta i köl
V'attensordning, bör man ordna :sin flotta i rutvis clubbel
kolonn eller flankordning, iakttagande att noggrant hålla 
skeppens poster i hvarje linie. 

Emellertid må man icke förbise, att sammansatta ordnin
gar vid stora striclsafstånd tillförsäkra fienden ett större antal 
träffar, i det man erbjuder honom en mera sammanhängande 
målyta; rökens hopande försvårar dessutom rigtandet från 
egna fartyg, hv<:trjemte fartygen, allt efter formeringen, be
finna sig på olika stridsafstånd från fienden. 

Att utveckla en artilleristisk öfvervigt mot någon del af 
elen fientliga formeringen, derigenom att man med ökad fart 
i. sned rigtning närmar sig fienden, för att sedan på önskadt 
striclsafståncl defilera förbi denna del och utsätta elensamma 
för elden från samtliga egna fartyg, är, i och för sig en öm
tålig manöver, som är ofarlig, enelast under förbehåll att , 
striclsafstånclet är temligen betydande. Men med en sådan 
förutsättning är intet afgörande resultat att vänta. Det af
stånd, på h vilket elen sålunda opererande flottan defilerar 
förbi fienden, måste vara minst så stort, att nämnda flotta, 
för elen händelse fienden under evolutionen skrider till di
rekt anfall, hinner formera sig mot detta. 

Antag det ifrågavarande af'3tåndet vara 2000 m., fiendens 
(A) fart 10 knop; elen i sned rigtning framryckande flottan 
(B) 14 knop; !ilen senares längdutsträckning 1500 m. Om A
flottan öfvergår till direkt anfall, så snart B-flottans tete vän
eler i den förras dittills varande knrslinie, så skall A hafva 

27 
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närmat sig på mindre än 1000 m., då B:s slutare hinner upp 

i den ledandes kurslinie. Efter ytterligare 3 minnter skall 

A vara på stället. Allt beror nu på om B hinner ordna sig 

till direkt anfall unrler detta tidsförlepp, hvilket kan synas 

tvifvelaktigt, då man besinnar att dess manöver - sväna-
' b 

ningsdiameter 400 m. eller mera - skall förorsaka ett när-

mande till fienden. ]ih1n fienJen bör B icke falla af, ty 

derigenom skulle A vinna fördelen af läget. 

Vi hafva i vårt exempel förutsatt bestämda data; i prak

tiken skall hvarje flotta blott vara säker på dem, som röra 

henne sjelf; och för beräkningen saknas sålunda fasta håll

punkter. Så t. ex. kan A-flottan i verkligheten röra sig med 

större fart, än vi antagit, och äfven om detta antagande, 10 

knop, vore rigtigt, så skall hon sannolikt öka denna fart, då 

hon öfvergår till det direkta anfallet. Vi tro oss derför hafva 

fält ett riktigt omdöme, då vi sade, att manövrer sådana som 

de omtahtde och för anförda ändamål äro tillrådliga blott på 

distanser, som låta resultatet synas mindre tvifvelaktigt. 

slutsatser beträffande artilleristriden. 

U r våra under::;ökningar af artilleristriden framgår såsom 

en allmän grundsats, att bredsidan r'innu spelar lmj'oudroi!Pn 

om också icke i Lika ltö.r; yrad I!OJn fonlom. 

Flottorna måste alltid vara så formerade, till och med 

under artilleristrid på stor distans, att de stiid:;e äro redo att 

utan clröy'smdl autin,r;en öfoer,r;d tilt direld aufalt eller undvika 
ett sådant. . 

Den som i artilleristriden har, eller tror ::;ig hafva, vunnit 

fördelar, men framförallt den, som fruktar en artilleristrid 

bör söka afgörandet i det direkta anfallet. ' 

Vi torde icke taga fel, clå vi af ofvananförda utläo·o·ningar 
··r 1 l bb 
a ven. ( raga c en slutsats, att man, fönnedPis l•Tafh.r; m·tillt!'i-

mafe1:1el, vii! öfoad lwtilleripe!'sonal or:lt. iudi!'ekt .r;t 1wm motst1rwls

J,:mftzyt pansrw, fi·amför rttlt bör eftersl!'iifoa arlilleristisk i!foer-
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Wysenlwt. Sjelfva formeringen, hur förträftlig denän må vara 

för ernåendet af vissa ändamål, måste anses af underordnad 

vigt jemfönl med artiller.iet.s betyclebe. I allmänhet äro ut

::;igterna till framgång beruemle på, h vilkendera parten som 

förer största antalet slagskepp i elden, vare sig eldstriden ut

kämpas på kort eller lång distans. 

(Insänd t). 

Glöm ej lodet! 

En för statistiska uppgifter intresserad engelsman har 

sammanfört cle anledningar, som vid sjör1Jttsmål inför engel

ska domstolar under en viss period befunnits hafva orsakat 

fartygens undergång. Dessa gruppera sig på följande sätt : 

Explosion i kollast ......................... . 

Förlisande på förut okänd t undervattensgrund .. . 

Eld i petroleumlast ( oförsigtighet med bart lj~1s). 

Higgen gången öfverbord; brottsjöar; eldsvåda om-

bord; förskjuten last .. . .................... . 

Förvexling af fyrar; felaktigt bedömande af tid

vatten, ström eller afdrift; oriktigt begagnande 

Antal fall. 

l procent 
l " 
2 , 

7 " 

af erhållna lodskott. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 

Kollision . . . . . ... 21 " 
Vårdslös navigering i närheten af kust.. . . . . . . . 26 " 

D:o d:o d:o , hänförlig 

till U!'Uktiåtenhet att be,qagna lollet . ........ . .... 30 , 

Dessa siffror lära bättre än ord, huru bruket af ett af na

vigeringskonstens vigtigaste instrument försummas. Med ett 

oförsvarligt sjelfförtroende, som -- vi säga det rent ut -

ytterst har sin rot i lättja, söker man invagga sig i säkerhet 

genom förespeglingar att man "litar på sin kompass", "icke 

• 
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hört att der sätter någon ström" o. s. v. och man n a vigerar 
på erkändt farliga kuster under tjocka utan att begagna sig 
af lodet. Detta i ticler då, såsom med Sir William Thomsons 
lodapparat, botten kan nås på 100 famnar uneler en fart af 
14-16 knop! 

En bland de sista varningarna i detta fall ger oss engel
ska kryssaren Se1pent, som nyligen förlist på spanska kusten. 
Hade man der ombord blott lodat en gång hvarannan timme 
och släppt ut lodet till hundra famnars djup, ;:;å skulle man 
hafva förekommit olyckan. Vi uppmana derför hvarje far
tygsbefälhafvare att först och främst skaffa sig eu god lod
apparat samt för det andra, att, så snart sigten icke ~ir fullt 
tillfredsställande och lodet hm gifva ett utslag, icke glömma 
bort detta nyttiga instrument. 

s. 

Hvarjehanda. 

Norske kanonbåten "Vikings" bestyckning . Försvarsdeparte
mentets marinafrlelning har den 18 Dec. l88U beslntat att Vi
kiny fikall hafva följande bestyckning: 

2 st. 15 cm. kanoner, 40 kaliber långa, från Krupp, :,;amt 
4 st. 6,:; cm. snabbskjutande kanoner, 40 kaliber långa, 

och 

4 st. 3,7 cm. revolverkanoner, från Hotchki:-:~s. 

Dertill tvenne båt- och landstigningskanoner, som autin
gen skola vara 3,7 cm. re\·olverkanoner, eller andra lämpliga 
pJeser. 

De båda 15 cm. kanonerna, som med lavettage c>. a. till
behör skola levereras af Friedrich Krupp nästkommande vår, 
hafva följande hufvuddimensioner: 
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Kaliber . . . . . . . . . . . . . . . . .......... . 
Totala längden . . . . .. . . . .. . .. . .. .... . 
Loppet:,; längc1 . . ........... . 
Laddningsrummets diameter 
Vigt .................... . .. .. . 
Antal refflor . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ... . 
l1,effiornas djup ..... . .. . 

" 
bredd . . . . . . . 

149,1 mm. 
5960 
5540 
175 

5650 
44 

" 
" , 

kg. 

1 ,r, mm. 
7,10 , 

Bommarnes , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,r, , 
Reffiornas äncl-stigning ...... ~5 kaliber = 3,728 m. 

Bakladdningsmekanismen blifver den vanliga Kruppska 
kilmekanismen. Med en laddning af 22 kg. pri,;matiskt brun
krut och en stålpansargranat om 51 kg. förväntas följande 
effekt: 
Begynnelsehastighet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 m. 
Total lefvande kraft på 1000 m. distans . . . . . . . . 792 mt. 
Lefvande kraft pr qv.-cm. af projektilens genom-

snitt pr 1000 m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,u4 , 
Genomträngning af smidt jernpansar vid lodrätt 

anslag på 1000 m. clistan.s . . . . . . . . . . . . . . . . 34,3 cm. 
t>kottvidd med 23° elevation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11870 m. 

Lavettagerna röra sig kring micHelpivot och äro försedda 
med sköld. Denna är halfcylindrisk, med sluttande tak; de 
vertikala delarnest tjocklek är 40 mm., takets 25 mm. Re
kyllängden intill buffertarna är 675 mm. För att moL1erera 
tillborssättningen finnes friktionsbroms. Höjd- och siclorigt
ning verkställes medels hjulutvexlingar; ratten sitter strax 
bakom kanonen. Släpan har 8° lut,ning mot horisontalplanet. 
Lavettaget tillåter 26° elevation och 6'~ depressiou. 
Vigt af lavettage med pi votering m. m. . . . . . . c: a GOOO kg. 
Sköldens vigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 2850 , 

Ammunitionsutredningen blifver sannolikt faststäld till 
100 :;karpa skott för hvardem 15 cm.-kanonen. Beträffande 
projektiler kommer antalet af olika slag förmodligen att för
delas sålm~da: 
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pansargranater af stål . . . . . . . . . . 60 st. 
halfpansargranater af d:o . . ....... 60 , 
branlltrörsgranater af tftckjern. . . . GO , och 
granatkartescher af stål. . . . . . . . 20 , 

Med ha1fpansargm.nater förstås brandtrörsgranater, som ut
vändigt hafva stålpansargranatens form. Röret sitter i botten . 
Godstjockleken är betydligt minJre än i de egentliga pansar
granaterna. De tillverkas af bästa stål till samma härdnings
grad som vanliga stålpansargranater. De äro afseelda för bruk 
mot pansrade mål och antagas kunna i allmänhet genom
träuga en smidLl jernplåt af en kalibers tjocklek utan att gå 
sönder, vid normalt anslag. Brisanta sprängämnen kunna med 
fördel brukas i halfpansftrgranater. 

(>>Norsk Ti<h;shift for S<Jr:\'RCil >>). 

Några lärdomar af sjökrigshändelserna under 1860- 1889. 
Mr vV. Laird Olowes har i ".Journal of The R. United Serv. 
Institution" (N:o 153) meddelat några intressanta betraktelser 
öfver de sista 30 årens sjökrigshistoriska tilldragelser, hvilka 
han anser vara i mer än ett af::;eende beaktansvärda mecl hän
syn till nutidens sjötaktile De vigtigare af de lärdomar, som 
Mr Olowes anser kunna dragas ur dessa krigshändelser, sarn
manfattar han under formen af följande råd, hvilka han till
agnar hvarje skeppschef, som må komma att föra sitt far tyg 
i elden: 

l ) Sök från första stund etablera en så liflig snabbeld, 
att en öfverlägsenhet ö±ver :fienden derigenom vinnes. Använd 
u8l·för tidigt snabbskjutande och maskinkanoner att Jrifva 
bort Jen fientliga besättningen från däcken, från topparne, 
från o bepansrade delar och från portarnes grannskap; utan att 
uerunder försnmma att också egna uppmärksamhet åt de ex
ponerade delarue af hans grofva kånoner, åt skorstenarna eller 
åt rigtkupolerD a på hans torn eller barbetter. 

2) Öppna eld med de medelstora kanonerna (,t. ex. 15 
cm.), då af..stlmlet nedgår till omkring 2000 m, Besk,jut sf\,r., 
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skildt :fienllens obeskycldade ändar, hans kommandotorn och 
omgifningarna kring hans styrrattar, allt under det snabb
elden f~·ån den lätta bestyckningen oafbrutet unrlerhA.lles. 

3) Låt afståndet nedgå till 1200 m., d. v. s. till kärn
skottsdistar.s, innan kanoner af större kaliber än lo cm. få 
öppna eld; men se till att afståndet ej minskas under 600 
meter af hänsyn till l01·peder. 

4) ]'örsök aldrig att ramma. Om icke fienden redan förut 
är försatt ur stridbart skick, så iiro chancerna hundra mot en 
att han skall undvika ramuiugen och dertill i förbifarten kan
ske sända er en torped. Ett försök att ramma en redlös fiende 
har deremot utsigt att lyckas, men säkerligen icke utan att 
skada eget fartyg vid kollisionen. Ramningen utesluter dess
utom möjligheten att eröfra :fiemlen och exponerar den ram
mande för fiendens torpeJer. N ej, demoralisera för::> t er mot
ståndare och krossa h o nom sedan med det gro f va artilleriet, 
allt under det att edra snabbskjutande och maskinkanoner 
unelertrycka hans t:inabbelcl och beherska h~tm; gro f va kanoner. 

5) Akta er för kringtlritvande båtar eller andra flyt ande 
föremål, som möjligen kunna härröra från fienden. 

6) Var beredd på att afhjelpa hvarje haveri på eder styr
inrättning. Den omedelbara orsaken till Inclependencias, lluas
cars, Re el' Italia~ med flera::; undergång var, att styrinrättnin
garna kommit i olag och icke kunde tillräckligt snabbt re· 
parera8. 

För skepp::;konstruktörerna och dem som äro ansvarige 
för krig::;skeppens bestyckning, iiro det förflutnas praktiska 
lärdomar ändå klarare. De äro i korthet: Bepansra de vi
tala delarue; skydtl<t kanonbet.jeningame; und vik mycket svåra 
lmnoner; montera ett stort antal medelstora och lätta pjeser 
ombord och då svåra kanoner äro oundgängliga, s~t gif dem 
försvinnande lavettage, på det att de må kunna sl-:jnt:.t öfver 
barbette oeh, om orfon1erligt, maniivrer: ts för hanc1. 



-400 -

Snabbgående kryssare. Ett bland de nyaste och kanske 

det mest anmärkningsvärda bland kryssarefartyg är det, som 

för närvarande bestyckas vid Elswick och som byggts af Sir 

\V. G. Armstrong, J\1itchell, and Co för republiken Argentina. 

Kryssaren har blifvit döpt till 25 de .Ll!Jayo för att celebrera 

årsdagen af republikens oafhäugighet. Hon är 99 m. lång, 

13 m. bred och af 4,9 m. medeldjupgående. Deplacementet är 

3200 '.;on. Bestyckningen består af 2 st. 21 cm. bakladdnings

kanoner, 8 st. 12 cm., l 2 st. 34/.-diga. och 12 st. 1-(t.-digrt ka

noner; de tre sistnämnda kanoncerterna äro snabbskjutande 

vapen; samtliga pjeser äro tillverkade vid Eis-wick. Viclare 

förer hon tre 45 cm. öfvervattens torpedtuber. 

Maskinerna äro tvenne; vertikala; med fyrfaldig expan

::>ion; oberoende skrufvar. Maskiner, durkar och alla ömtåliga 

delar ärö skyddade af ett starkt pansardäck med sluttande 

sidor, som sträcker sig öfver hela fartyget. 'l'jockleken på 

pansarets lutande delar varierar mellan 90-114 mm.; det ho

riso!:Ltela däckspansarets tjocklek är 44 mm. Ofvanför pan

sardäcket och äfven sträckande sig öfver fartygets hela .längd 

är ett system af vattentäta celler, som midskepps hafva ett 

djup af O,u meter, men som blifva djupare emot ändarne be

roende på pansardäckets språng. I öfriga afseenelen påminner 

fartyget om de nya engelska kryssare, som f. n. äro under 

byggnad, med unelantag att 25 de Mayo icke har dubbel bot

ten under pannorna. Kolkapaciteten är 600 ton, men normala 

förrådet är 300. 
Försöksturerna innefattade ett G-timmars prof med natur

ligt drag, hvarvid medelfarten uppgick till 21,237 knop och 

flen . ut\·ecklade maskinkraften till 9000 hkr. J'I'Ied forceradt 

drag och ett tryck i eldrummen icke öfverstigande 50 mm. 

uppnåddes -::n medelfart, med och mot tidvattnet, af22,43 knop 

och 13800 hkr. Båda de nämnda profven företegos på sam

ma flag. Det senare af dem vidtog strax efter det att G-tim 

mar,:;prof\·et blifvit lycldigen utfördt, och resultatet är dcrfi",r 

att ~~Lrskilclt annotera, emedan ett ändå bättre sådant nr.der 

-401-

gynmammare omstämligheter troligen skulle hafva knullat er

nås. Att båda profven företogos på samma dag berodde på, 

att kommissionen fäste uteslutande vigt vid profvet med ua-

turligt drag. (»'l'imeR».) 

Chilenska örlogsmarinens personal. Det memorial, som chi

lenska marinministern öfverlemnade till nationalkongressen 

1889 lemnar en intres::;ant inblick uti beskaffenheten af deuna 

personal. Ministern klagar cleri öfver den kännbal a brist på 

befäl, hvaraf flottan för närvarande lider, och hvilken kom

mer att blifva vida märkbarare, då 7 under byggnad varaude 

fartyg hunnit fullbordas. Under nuvarande förhållanden äro 

109 officerare tillräckliga för att fylla befälsposterna, men be

hofvet växer till 250 efter nyssnämnda fartygs färdigbyggande; 

h varjemte forclr·as ytterligare ett hundratal officerare för tjenst

göring i land. Mot detta behof svarar för närvarande endast 

123 officerare, inberäknadt de två äldsta klassernas kadetter. 

Förde~ade på de olika graderna äro af dessa: 5 konter

amiraler, 53 regementsofficerare, 28 öfrige officerare och 37 

kadetter. 
Ännu svårare har det emellertid visat sig vara att skaffa 

manskap för flottan. Detta rekryteras enligt det engelska sy

:::;temet, men då aflöningen i regeln är vida bättre inom han

delsflottan, så lyckas man i allmänhet blott vinna 25"/0 af det 

erforderliga antalet sjöfolk för örlogsflottan; och af dessa, som 

taga hyra, embarkerar en stor del med Jen allvarliga föresats 

att efter uppburet förskott på aflöningen, ögonblickligen rym

ma. Sista förvaltningsåret nådde rymlingarnas autal 40"/u och 

året förut 56<l/n af antalet antagna. 

Kongl. Örlogsmannasällskapets prisfrågor 
för år 1891. 

l. Ega vi för vår flotta ett tillräckligt antal replipunk

ter i våra nu befintliga befästade hamnar? Om så ej är för-
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hållandet, hvilka anordningar böra vidtagas för att~ fylla denna 
brist'? 

2. H vilka åtgärder böra i · fredstid viLltagas på <le t att 
örlog::;fiottan uneler krig måtte knnna Llraga största möjliga 
fördel af landets handelsångare? 

3. Är ett närmare samarbete emell an landt- och sjöför-
,;varet pål{alladt med afseende på: 

a) organisationen a f landets försvar, 
b) öfningarna i fre(1sticl r 
4. Under hvilken befälhafvares direkta order böra mm

båtar, tillhörande afclelning eller eskacler, ställas'! 
5. Grunderna för elflens leclning å våra, första klassens 

pansarbåtar? 
6. Huru böra hmclets försvarflkrafter till sjös nn :ler fre

den lämpligast beredas fijr kriget? 
7. Behöf\·a vi en sjökrigshögskola; och h vilka fordrin 

gar böra vi i så fall ställa på en sådan'? 
Svar å Llessa frågor, åtföljda af förseghtde seLllar, hvilka 

upptaga antingen författarens namn och vistelseort eller också 
ett valspråk, ingifvas till Kongl. Örlogsmannasällskapets sekre
terare i Oartskrona senast deu 15 nästkommande September; 
kommande å sällskapets högtid'lclag för skrift, som blifvit till
erkänd priR, sällRkatJet~ medalj i g nl<l , silfver eller brons att 
utdelas. 

Skulle den förseglade sedel, hvilken åtföljer skrift, som 
blifver prisbelönt, endast innefatta vabpråk, tillkännagifve,; 
sådant under första hälften af N o vember månad i "Post- och 
Inrikes 'fidningar" med anhållan att författaren ville till säll
skapet uppgifva sitt namn. 

Såvida författare af inlemnad svarsskrift icke tillkänna
gifva motsatt önskan, förbehåller Kongl. Örlogsmannasällska
pet sig rätLigheten att i sin tidskrift offentliggöra densamma. 

Sckrcterareu. 
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Bokanmälan. 

Jllrtritime '!'de.r;mplt S!Jstrms, BttO!Jk Bf'lti'OIIS1 'l'idal Sig11rr/.~ 
r lr·. , eompiled by Victor Cn,rlson, Cn,ptain in the merchant 
navy, Stockholm 1890. 

En ~amnwl 0rraren biitsegla n· ~ar t'll g;i ng· det nidet: .>Siir ni fit r ~e en 
prid' ndt inte l'l't p~ hri llwn ,; ida . • ,m ,],•n ni hi.•r g·ii. s?! 'tyr hant nlhl1·IP>< klits 
intill rlr•n. t.'· alltid iir der s;\ myr,krt l';lttf'n, ;ltt mnn tiitt intill pric·ken lwn ~:i 
p;i hri lkt•n ;; ida S•)lll ltL•lst. > ]Jet dr r r il dt>t kan nog vara. praktisH or.h bra tr.r 
hiitscgbt'l', mrn fv r Pn bofii lltal\a rc pii l'tt stiir rc fnrtyg liir 1lct vii ] i •le li rsbl 
fall 1·arn uiid,·iintligt att ,·u la pii h1·ilken >< ida utn pril'ken han bvr g.t, odt lt va rj t• 
a rbete ~um bn hidraga till s:'\t!an kunskap iir dl viinlt dt•n sjVf;lrandc;; ''1'1'
IUii rk,;;lnlltct. 

J~tt s;\dnnt ;lrbctt• ii r k:tptl'n Yi,{or Ca rl ,;un,; denna hiist utkomna hol-= ,,Jfa
r/1 im~ 1i·lc!Jrctj!ll 8!Jslc1u;; , iJill!ffS: JJcaeuus. Tirlrrl SI!J II O.i~ rit.> Att l>olirn 
trub sin svenska sta nw1t ud1 furfattare ,; l;rifvits pil engelska spraket, iir nog 
mycket rii ll> ct~i tlk t, ty •lerigeuunl mvjliggiires ,[e,, opri1lning bland uiist;l\l alla 
n<Ltiuner,; sjvntiln, •w.lt lur n•,;ten ligger tle:;s fi.irniim»bt viinle i dc Jiirtriifrliga 
fiirgtryeksilltn;tnltit>tH'rna , ""\" s;i till siigand,•,; tala alla. spr;\ k. Ehnrn trxtrn 
siilr<l••s •'):!;Pntli.~t·n ii r ;If mindre lJt't.nlelsc iin illustr;ltiuncrna, iir dt•n lihiil visst 
i,.J;p lllitlllrc t>tll Surg,;fLLllt nt.trlJetad iin tl es:;a ,;enare, III CII tlen iir myekd kort
fattad, oc.h detta 111 iistu au,;e . .; dsu 111 cu fönld li u,; ett arlJl'tu III<Lngl'ulklig <trt. 

Ar inicduingen tiil dunn;L anmidan oktt!lu man ktu1ua lunuvda att buken 
tlirt'triidesvis afhc~ ntllade Jlytande ,;jvntii rken, d<l dess titel deremot i friitnsb 
ntlllllld an.~irvn j maritinm telegr•1r- •wlt oi~nalsystrm, men ellllrn dcs,;a st> na rr 
shl tiirst niitlllllla i titeln, liggc>r hokcn ;; 1·iinlc ltufvud .<a kli~en i framstiillning•·n 
ar do i olika liindcr iJJ'Ilkliga utpricknings- vd1 ntbojningssystemen. Ty lur si~
nalerin~ ut.:h telcgmrering Jiuua;; Jurnt sii r,;kiltht bvelcr, mell dc i uli b liindcr 
lmt!diga ,;ilttcll att utmiirka gn1111l harva aJdri~ förr varit ,;ii fnllstiindi~t i t'll 
bok fra''"' tiild:t. 

Or·h •lrnna buk liiJ>;bl r IJl"tt tio kr. 
('. S:lh . 

f:Jr:kie:;:;- Ver:;ndte deii Grac;onwerk. Bericht n:o 8. Försök 
mecl ett pausartorn med valsaLl jernknpol för 2 st. 15 cm. l.:a
noner 1<!5 i hwetter utan rekyl. 
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