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Åminnelsetal. *) 

Herr ordförande ! Min e herrar! Liksom vid ett årsskifte 

man f!j låter sinnet uteslutande fängslas af de ljusa löften 

och förhoppnin gar, som ett nytt år i så hög grad är egnadt 

att ingifva, utan äfven låter tanken med Lacksamhet och ef

tersinnande dröja qvar vid c1et förflutna, så bjuder och: en 

gammal sedvänja inom detta sällskap att vid ingången af 

ett nytt arbetsår i minnet återkalla deras gerning, hvilka., ef

ter att i lifstiden hafva arbetat under sällskapets baner, sedan 

dess sista högtidsdag kallats till en ljusare boning. Låtom 

oss derför i tanken beträda minnenas tempelgård och stanna 

vid de ännu friska kransar, som för oss utvisa !war Yngvr: 

Nim·cl Christierson och Gooe1·t Adolf Indebetou för alltid lagt 

sma tröttnade lemmar till ro. 

Yngve Niord Christierson 

föddes härstädes den 16 november 1834 och var son af justi

tieborgmästaren, lagmannen Jakob Fredrik Christierson och 

hans maka, född Abeli n. 
Redan i gossåren visade han en afgjord förkärlek för prak

tiska sysselsättningar, och i likhet med de fl esta samtida yng

lingar i Carlskrona kän de han en särskild t stark lust att pröfva 

*) Pit Kong!. Örlogsmnnnasiill skapcts högtidsll:ig' 1l Pn }(j Nnvcmlwr 18!11 

fi irrd ragnn al' srh etcrarcn, Kaptonen P. Dahlgren. 

Tirlskl' . -i .~jiir , 18.'Jl, 2-l 
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sjömannens lif, en känsla, som den tiden låg sa att säga i 
luften här nere. Åsynen af de vackra segelskeppen med 
deras h vita dukar, som reste mot skyn; besöken på örlogs
varfvet och de gamla ekevallarna, som vid brobänkames för
töjningar trygga h vilade sina imposanta gestalter; den stän
diga anblicken af sjön och det förtroliga umgänget med vå
gens sqvalp under segling i egen blekingseka; allt detta bi
drog till att ingjuta denna stämning och förde Christierson 
våren 1849 såsom extra karlett om bord först å fregatten Jo

sephine och frampå sommaren ombord å fregatten Desi1'1Je. 
Påföljande sommar gjorde han äfven tvenne expeditioner så
som extra kadett (den ena med korvetten Thor, den andra 
med fregatten Jcwramas), och antogs hösten 1851 till kadett 
vid Kongl. krigsakademien pa Karlberg, i hvilken egenskap 
han under de följande åren gjorde sommarexpeditioner pa 
korvetterna af Chapman och Jarramas. 

Utnämnd till sekundlöjtnant vid dåvarande Kongl. :Maj:ts 
flotta den 17 maj 1856 erhöll han under sina första officers
år täta kommenderingar till sjös. Sålunda gjorde han vintrarna 
1856-57 samt 1853-59 tvenne långresor till Medelhafvet. 
Efter en sommarexpedition på korvetten af Chapman 1860 
utreste han på hösten detta år till England för att inträda i 
engelsk örlogstjenst. Under den tid af närmare 2 1

/ 2 år, han 
tillbragte inom denna marin, tjenstgjorde han på korvetten 
Tar·tar under en expedition i Stilla hafvet, på fregatten Ca

lypso och på linieskeppet Neptune. 
Efter återkomsten till fäderneslandet tjenstgjorde han un

der de följande åren på briggen Nordens!.Jöld, lin i eskeppet 
Carl XI V Johan, korvetten Thor, kanonbåtel' Si,qrid och kor

vetten cif Chapman. 
Hösten 1866 befordrades han till löjtnant och beordra

des samma år i egenskap af repetitör och kompaniofficer 
till Kongl. krigsakademien å Karlberg, en befattning som han 
sedan bibehöll till 1868. Sommaren 1867 seglade han ånyo 
på af Chapman; gjorde åren 1868-69 samt 1872-73 på fre-

l 
r 
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gatten Vanaelis långresor till Medelhafvet; var åren 1870 och 
1875 chef på skeppsgossebriggen Skirne1·, samt 1871 chef på 
skonerten af Puke. 1\ r 1873 tji:mstgjorde han på monitorn 
Thordön och 1876 på Lake. Somrarue 1874, 1877-79, 1883-
85 tjenstgjorde han vid mineringsöfningar, de tre sistnämnda 
åren i egenskap af afdelningschef. 

År 1871 befordrades han till kapten och blef år 1884 
kommendörkapten . År 1876 invaldes han till arbetande le
damot af detta sällskap. 

Christierson älskade alltid sitt yrke och under sina täta 
sjökommenderingar som subaltern visade han sig vara en 
praktisk sjöman, ~om med tålamod och godt omdöme förenade 
hastig beslutsamhet, när omständighetema så kräfde. Ihärdig 
och noggrann i tjensten, hade han derjemte en mindre van
lig förmåga att väl "handtera folket" och särskildt under den 
tid han tjenstgjorcle som kompaniofficer vid Karlberg förstod 
han att så vinna sina underlydandes tillgifvenhet och förtro
ende, att han lyckades just derigenom förekomma ledsamma 
följder at det inflytande som hufvuds~adens närhet och dess 
frestelser af många slag måste utöfva pa de i allmänhet föga 
erfarna kadetterna. 

Rättvis, med stora fordringar på sig sjelf vid utöfningen 
af sin tjenst, och på elen grund berättigad att äfven ställa for
dringar på andra, förvärfvacle han såväl inom svenska flot
tan som inom den engelska siua jemnårigas högaktning och 
sina förmäns förtroende samt erkännandet att vara en mycket 
duglig sjöofficer. 

När det moderna minvapnet började införas i vår flotta, 
var Christierson en af de förste, som egnade sig deråt; han 
var sålunda uneler åren 1872 och 1875 beordrad till Stock
holm för att inhemta kännedom om detta vapen; blef 1877 
informationsofficer vid minskolan i Carlskrona, 1878 beordrad 
att. utomlands inhemta kännedom om minväsendet och sam m a 
år utsedd till chef för mindepartementet vid Carlskrona sta
tion, en befattning, som han sedan innehade i 9 1

/ 2 år, under 
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hvi!ka h::m geuorn trägna sjelf::;tuclier så satte sig 111 i detta 

vapens detaljer, att han icke oväsentligt bidrog till att bringa 

ordning och system i handhafvandet af elen komplicerade min

materielen. Under elen tid han förestod chefskapet för detta 

departement rönte han utmärkelsen att blifva nämnd tillleda

mot af elen 1879 tillsatta kommitteen för afgifvande af förslag 

till fartygstyper och år 1880 till ledamot af elen då samman

dragna sjöförsvarskomi tt":en. Efter 1883, da han sista gång 

var chef för miuafdelningen, erhöll Christierson endast tvenne 

gånger kommenderingar till sjös. Ena gången var 188\), d<'t 

han såsom chef på pansarbäten Jolm Eri<:sson deltog i ifråga

varande års sommaröfningar. Vid de strid::>operationer, ::;om 

afslutade dessa e::;kaderöfningar, var han chef för den anfal

lande styrkan, och ådagalade derunder en anmärkningsvärd 

förmåga att planrnessigt leda och sammanhålla den under hans 

befäl stäida afdelningens anfallsrörelser, så mycket mera er

kännansvärd, som han då under en lång följd af år uteslutande 

användts i minvapnets tjenst och under nu nämnda öfningar 

stundtals fjettrades vid sjukbädden. Samma förmåga visade 

han äfven året derpå, då han Yar afdelningschef för skjutskole

afdelningen. 
Uneler åren 18:38-90 var Christierson endast för kortare 

ticler inkallad till tjenstgöring och fick deruneler tillfälle att 

odeladt egna sig åt sin familj. 
Alltid ömt fästad vid de sina, var det honom en hård 

pröfning, då hans raaka, Martha Hegardt, efter ett långva

rigt lidande år 1834 slets ur familjeringen ; allt fastare knö

tos derefter banden mellan honom och hans tvenne döttrar, och 

hans sinne upptogs, med uteslutande af alla andra intressen 

utom t]. ensten af dem och deras uppfostran. Få filder kunna . ) 

hafva för de sina offrat mera ansträngning och underkastat 

sia större försakelse än han. };-,ör "barnen;,;" skull och för att 
b 

spam åt dem öfverskred han aldrig sina enkla lefnaclsvanor 

för sitt eget nöje; och högst sällan lemnado han under senare 

åren sitt hem: ntom för att giira ]JJ'OIIl eJ.tn.der med clem. I 
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hem me t syssel::mLtB han ::;ig mycket tnecl att ::mickra och ru fm

get der förvaradt al8ter af hans hancl vittnade om hans sjelf

förvärfvacle skicklighet. Denna hans tillbakadragenhet från 

den yttre verlden och de få tillfällen, han derigenom fick att 

vistas til lsammans med k::. m rater, var egnacl att hos dem 

som ej kände honom alstra elen föreställningen, att han unel

vek kamraters si:Lllskap; så var dock ingalunda förhållantlet, 

om än föreställningen att vid ett par tillfällen ej hafva blif

vit fullt rätt\·ist behandlad under de senare åren förlänade 

han::; sätt en sträfhet, som kom honom att förefalla mindre 

tillgänglig, än han i verkligheten var. 
Utnämnd till inspektör för rikets navigationsskolor från 

och med den l januari detta år, företog han på nyåret en in

spektionsresa till skolorna i Hernösand, Gefle och Göteborg. 

Under en sådan tjensteresa till Kalmar och Vestervik i mars 

månad Etdrog han sig en förkylning , som, utvecklad till lung

inflammation, inom en vecka lade den kraftigt bygde man

neu på dödsbädden, just dit han stod i begrepp att afsluta 

sin flyttning till Stockholm från den station han så länge till

hört, en flyttniug som den nya tjensten ålade honom. 
Han afled den 21 mars i Stockholm; stoftet nedföreles 

till Carlskrona och h vi lar nu i familjPgrafven å W ä mö vid 

hans förut bortgångna makas sida . 

Govert Adolf lndebetou 

födLles den 14 februari 1807 vid Forssa bruk i en vacker 

trakt af Södermanland och var son till brukspatronen Daniel 

Indebetou, af en från Holland på 1600-talet inflyttad slägt, och 

J ohanna Sofia Arosenius af prestslägt från Dalarne. Han hade 

sex äldre och sex yngre syskon, och a.f dessa voro ännu 

elfva oförsörjda, då fadren lades på dödsbädden. Sjelf hade 

Indebetou clå nys::; jemte den äldre brodern Carl Gustaf in

trädt i Linköpings skola, der hans studier under broderns 

lednin g gjorde snabba fl-am steg. Senare erh till han till in-
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formator Carl Ulric SonrlEm, elen seelermera berömde läkaren, 
hvilken han år 1821 från lägre gymna,;ii-klassen följ(le till 
Upsala akademi. 

· Sedan Indebetou våren 1822, med vitsordet "cum laude", 
aflagt studentexamen, fortfor han att uneler studier för vin
nande af magistergraden vi10tas vid akademien till midsom
marticl år 1824, h varunder han äfven biträdde professor 'rh u n
berg att ordna japanska växtsamlingar samt att afteckna in
sekter och andra djur. 

Under resorna till och från akademien hade han passerat 
Stockholm och hade dervid fattat en så stark böjelse för sjö
mansyrket, att han omsider tilläts försöka detsamma, fastän i 
dess minst tilltalande form för att afskräckas. Detta lyckatles 
emellertid ej, oaktadt, som Indebetou sjelf uttryckte sig, "håll
ningen på svenska handelsfartyg den tiden var under allt 
begrepp usel". År 1825 genomgick han Stockholms naviga
tionsskola. Samtidigt deltog han i gymnastiköfningar för 
professor Ling och tog lektioner i franska och engelska 
språken. 

Som Indebetou under visteben i Stockholm visat anlag 
för såväl matematiska vetensli:aper som för ritning, så tillråd
des han resa till Carlskrona för att der söka vinna inträde 
vid flottans konstruktionskår. Detta stötte emellertid på svå
righeter, och Indebetou såg sig nödsakad att först genomgå 
flottans underbefälsskola, i hvars !1-rtillerildass han påföljande 
vå:· undergick examen. 

Genom amiralen frih. Lagerbjelkes bevågenhet erhöll han 
derpå sommaren 1826 kommendering å fregatten Enryclice så
som konstruktionselev. Våren 1827 genomgick han först styr
mansskolan i Carlskrona och aHacle uerefter sjöofficersexamen 
dersammastädes. Han hade nu f:yllt vilkoreu för att bli fva 
anstäld såsom "Second Lieutenant vid Kongl. Maj:ts flotta," 
men fullmakten clröjde och i afvaktan på epauletterna tog 
Indebet ou hym på handelsfartyg, för att, i likhet med så 
många andra jemnåriga vid denna tid, under handelsflagg 
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vinna den praktiska 8jömansc1uglighet, som då i allmänhet 
icke kunde fönrärfvas på sven~ka örlogsfartyg, på grund af 
otillräckliga kommenderingar. Härunder seglade han än som 
matros, än som styrmau på såväl svenska och finska som en
gelska handelsfartyg, besökte hamnar i Medelilafvet och Ame
rika samt var ännu staeld på sjöresa, då han, ännu blott 23-
årio- erhöll tillbud att efter hemkomsten }Jå sommaren 1830 ,.,, 
emottaga befälet å ångfartyget Ormen Länge i Norrköping. 
Sistnämnda år utnämdes Indebetou till "Second Lieutenant". 
Han fortfor emellertid såväl detta som följande år att föra 
Ormen Långe och arbetade vintern 183U- 31 på Sam. Owens 
mekaniska verkstad. Hösten 1831 angreps han af en svår 
nervfeber, från hvilken han blot.t genom den utmärktaste 
läkarevård räddades. Samma hö::;t hade han glädjen att på 
Riddarholms(järdens svaga is rädda en medmenniska fråu 
drunkning. 

På nyåret 1832 nedreste Indebetou till Carlskrona för 
att inträda i tjenstgöring; men erhöll nästan omedelbart sti
penclimn för att samma vår inträda i engelsk örlogstjenst. 
Han afreste sålunda till England och erhöll der genast be
fattning såsom "mate" å nybyggda fregatten Castor, som ef
ter att först hafva profseglat i sällskap med fregatten Vernon, 
afgick med trupp ombord till Shannon, på Irland, att qväfva 
der utbrutna oroligheter. 

Med fregatten Cetstm·, då under lord John Hays befäl, del
tog Indebetou samma höst i blokaclen af Texeln. Under vin
tern kryssade fregatten i Nordsjön, h varunder Inclebetou bi
trädde "mastern" med observationer, men derjemte af Lord 
Hay äfven anförtroddes vaktbefäL Vid ett tillfälle under 
denna kryssning var han nära att "bli f va borta", då han med 
blott fyra matroser kastat sig i en båt för att rädda en man, 
som uneler refning gått öfver bord. 

I Juni 1833 afgick Cetstm· till Portugals kust för att för
ena sig med dervarande blokadeskader. Deruneler kom Inde
betou att den 5 Juli öfvervara drabbningen vid Lagos (Sr.. 
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Vincent;), genom h vilken lord Charles N apier, som med rang 
af amiral år 1832 inträclt i dom Feelros af Portugal flotta, 
vann en lysande seger öfver och eröfrade en stor del af dom 
lVliguels flotta. 

Sedermera debarkerade han och stred i batterierna vid 
Lisboa, då dom Pedro den 4 och 5 november förjagade Mi
gneliterna från denna stad. Han sökte sedan fåfängt att er
hålla ny placering på något af den engehka operationseska
derns fartyg, meu meclgafs af amiral Parker enelast att få 
åtfölja ångfartyget Co11fiance till Falmouth. Härifrån begaf 
han sig vid jultiden 1833 landvägen till London: men !veka-

• ' u 

des icke heller af amiralitetet utverka placering å något far-
tyg, hvarför han i börj"an af 1834 återvände till SYerige. Den 
tid Inclebetou uppehöll sig i London i afvaktan på kommen
dering använde han att genom besök å engelska flottans ma
skinverkstäder och ångfartyg utvidga sina kunsk<~per. Bland 
allt annat han deruneler lärde känna var äfven John Ericssons 
första, i Lomlon clå exponerade, varmluftsrnaskin. Hemkom
men till fäderneslandet transporterades Indebeton till Stock
holms station, och gjorde sommaren 1834 sin första officers
kommendering på svenskt örlogsf<Jrtyg, briggen Vänta litet. 
Först på hö3ten detta år blef han tillagd sekundlöjtnants lön, 
som på elen tid belöpte sig till 200 Rdr Bco. För öfrigt er
höll den dåvarande sekundlöjtnanten flera anbud att mottaga 
befäl öfver svenska handelsångare, men måste afböja dessa, 
enär permission nekades honom, på den grund att han vore 
afseeld till sekond å nybyggda ångkorvetten Oden - ett vac
kert bevis på hur högt hans duglighet skattade,;. 

Emellertid kom han aldrig att mottaga detta befäl, ty re
dan innan Oden blef klar, hade Inclebetou mottagit chef::;kapet 
å J • ostångfartyget Conslituti on, som han sedan bibehöll till hö
sten 1837, då fartyget utdömdes. Han stod emellertid q va r 
såsom chef på Constitution ännu i november 1837 och utförde 
då det föga afunds\'ärda förtroendeuppdraget att med Consti

tution1 hvars mFtskin väl kunde förmås så framåtl men icke 

' ., 
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back, fijr<~ H. M. Konung Carl XIV Johan till \Vaxholm 
och Fredriks borg. Påföljande år mottog han i N y köping 
postångfartyget Motala och skötte med detta ytterligare ett 
år postförbindelsen mellan Ystad och Greifswald. 

Då Indebeton år 1839 icke erhöll kommendering till sjös, 
sökte och erhöll han ånyo tjenstledighet för att egna sig åt 
handelssjöfart. Han afreste till Norrköping och mottog der 
ångfartyget Raketen, som han utrustade och inredde samt se
dan förde i 3 år. Nå,_.ra år senare, våren 1846 finna vi åter 
Inclebeton såsom befälhafvare på handelsfartyg, nämligen ka
nnlång<~ren Eric Nordecall, som han förde i två somrar, och 
år 1848 såsom befäl h af vare på det alldeles nya propellerfar

tyget Göteborg. 
Dyrbara silfverpjeser, som han af rederierna till cles::;a 

fartyg vid nedläggandet af befälet erhållit, vittnade om att 
hans arbete inom hamlelsflottan lände honom till heder. Sär
skilrlt lärer han hafva gjort mycket för att upparbeta trafiken 
pit Göta kanal. 

I Maj 1843 tillträdde han befattningen :;om adjutant ho,; 
kommendanten i Carlskrona, h vilken befattning han sedan 
med uppehåll vid sjökommenderingar bibehöll till 1849 och 
var derunder hösten förstnämnda år på postångfartyget Nord

s(jenwn kornmenderad till Stettin för att derifrån afhemta den 
Kong!. familjen till Stockholm. Hösten 1844 gick han ut med 
korvetten Cartskrona, som uneler frih. Edv. Ruuths befäl 
gjorde en 11 månaders expedition till Meclelhafvet, under hvil
ken traktaten mecl lVIarocco afslöts och Indebetou, åtföljande 
en engelsk beskickning, besökte sultanen i Tetuan. Hemkom
men hösten 1845 deltog han i elen profskjutning med ångkor
Yetten Thors artilleri, hvilken företogs under ledning af kap
tell Ehrenstam. Våren 1849 deltog han i rustningsarbetet på 
frogatten Eu.r;enie, men afsäncles redan före fartygets utlägg
ning till Y stad att öfvertaga befälet p<'t postångfartyget Sven

ska L ejOJtef, h vilket under dåvarande danska blokaden var det 
f.mcl<t fartyg, som un<1erhöll kommunikationen n1ellan Stettin1 
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Y stad och Strabund. Detta befäl bibehöll han seJ an ytter
ligare två år. Derunder lyckades han vid ett tillfälle rädda 
besättningen på ett förolyckadt preussiskt fartyg, hvarför han 
af preussiska regeringen belönades med Röda-örns ordens rid
darekors. 

Koleran gick dessa år starkt i Pommern, hela Soenslca 
Lejonets besättning insjuknade en gång, flera man afledo och 
fartyget var under en vecka dömdt till stillaliggande. 

År 1852 kommenderades Indebetou såsom sekond å exer
cisskeppet Fäderneslandet. Samma år mottog han anbud att 
med rang af Corvetten-Capitain och årlig lön af 1,500 thaler 
för två års tid inträda i preussi~k örlogstjenst. Kriget 1848 
-49, under hvilket Danmark med sin lilla flotta hade kun
nat upprätthålla en blokad, som, itfven om elen icke vid alla 
tillfällen varit eftekti v, dock hade betydligt skadat de tyska 
hamnarnes handel, hade inom Preussen vidgat blicken för be
hofvet af en flotta, och för att hastigare befordra sträfvan
dena att anskaffa en sådan såg man sig om eft,er dugande 
sjöofficerare inom främmande mariner. Då man i Sverige vid 
denna tid icke ogerna såg Preussens arbete i denna riktning, 
så lemnades beredvilligt tillstånd åt officerare att inträda i 
dess tjenst och Prins Adalbert, grundaren af Tysklands flotta, 
lärer till och med af dåvarande prins Oscar Fredrik erhållit 
löfte att denne skulle utse särskildt lämplige officerare härför. 
Vi erinra oss, att bland de kamrater hvilka begagnade sig ai 
denna tillåtelse vorode tidigare hädangångne Hylten-Cavallius 
och Sundevall; en annan var Indebeton. 

På nyåret 1853 afreste han till Berlin och derifrån till 
Danzig, der han bland annat verkstälJe besigtningar å krigs
fartyg och varf, upprättade fördelningar, reviderade signal
bref och examinerade sjökadetter. På våren nyssnämnda år 
emottog l1an chefskapet på den nybyggda ängkorvetten Dan
zi_q, som han rustade och först öfverförde till London, der ma
skinerna kompletterades och bestyckningen, 12 st. 8" bomb
kanoner, ombordtogs och monterades i sina knrsörlavetter. 

• 
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Från London beordrades kurvetten till KonstantinopeL I 
Be~ikabugten kommunicerade den med elen förenade engelsk
franska flottan; kryssade tidtals i Marmorasjön cch uppgick 
i Bosforen, sedan tre flottor dit anländt. I Konstantinopel 
blef Indebetou förestäJd för sultan Abdul-Medjid, och under~ 
gick uppvisning för den senare ankomne preussiske Commo
dore Schröder. Kort efter den mördande sjödrabbningen vid 
Sinope blef korvetten Danziy i Konstantinapels hamn påseg
lad af en turkisk ängkorvett och låg under reparation vid 
kejserliga varfvet i Gyllene Hornet, då ulemas antände nord
östra delen af Stambul. 

I slutet af Januari 1854 beordrades Indebetou skynelsamt 
afgå till Athen och derifrån till Alexandria för att med kor
vetten Danziy förena sig med Commodore Schröders eskader. 
Under vistelsen i Alexandria erhöll han tillfälle att besöka 
Kairo, Pyramiderna och Heliopolis. Han åtföljde sedan Com
modore Schröderseskader under kryssning i Medelbafvet, hvar
je dag afvaktande anfall af engelska flottan. I början af april 
ankrade eskadern i Cadiz. Der detacherades Danzi_q i ett vig
tigt politiskt uppdrag till Athen. Ankomsten till Athen af 
10,000 man franska trupper törmådde emellertid grekiska re
geringen att ändra politik. Korvettens dervaro var icke längre 
behöflig, sedan den i 2 månader varit stationerad i Pir::eus, 
och den erhöll order, att vända hem, sedan den i Syra af
hemtat en mängel marmorblock, afsedela för Kongl. museet i 
Berlin. Hemkommen till Danzig erhöll korvetten ny besätt
ning (Jch afgick med prins Adalbert ombord att inviga den 
nyköpta hamnen vid - J aha e. I September 1854 afmönstra
des korvetten, och Inclebetou, som ännu hade att tjenstgiira 
3 månader inom prenssiska flottan, erhöll, på muntlig fram
ställning derom, konung Fredrik \Vilhelm IV:s tillstånd att 
ätenända till fädernes landet. 

Inclebetou hacle nu avancerat till kapten inom Kongl. 
Maj:ts flotta. Vid första öppet vatten 1855 gick han ut som 
chef på ångkorvetten Oräclcl och gjorde med den tre resor till 
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Anvers för att afhemta vapeu, samt en re,;a Lill Havre med 

utställningsföremål till Pari::;er-expositionen. Uneler en af des::;a 

re::;or var han i tillfälle att i Ö,;ter,;jön berga be8 ättuiuge11 på 

ett kalklastadt fartyg, som under hårdt väder råkat i brand. 

På vintern 1856 härjade en ,·åcleld hans hem i Carbkrona; 

hans familj räddades, likaså större delen af hans egendom. 

Somrnaren 185G förde han såsom chef på ångkorvetten Titor 

vår nuvarande konung, dåvarande Prins Oscar Fredrik,· från 

Kiel till Stockholm. Följande år var han chef på ångkor\'et

ten Orädd; år 1858 chef på korvetten Layerbjetlre under vin

Lerexpedition till Medelhafvet; är 1863 deltog han såsom be

sigtniugsman i fregatten Vanadis' profresor och var samma 

år chef och eskaderchef på fregatten Eu,qenie, samt år 1864 

chef p~ linieskeppet Storldwlm - · hans sista sjöknmmende

ring. Ar 18fi0 hade han utnämnts till kommendörkapten, blef 

kornmendör 1866 och öfverflyttades 1875 till Kongl. flottans 

permanen ta reservsta t. 

Indebetou, som under den senare delen af sin tjenstebana 

städse tillhörde CarlsJuona station, uppehöll derunder år 1858 

befattningen såsom ekipagemästare; 18ö2 tjenstgjorde han så

::<om styrmanschef; blef 1864 förordnad ~tt vara inspektions

officer ~fver stationens skolor och uppehöll sedermera vid 

upprepade tillfällen befattningarna såsom stationsbefälhafvare 

varfschet, militärchef och öfverkommenda,nt. Dessutom deltoo: 

han 1859 uti arbetena i den komrnitte, som beordrats omarbet: 

flottans sjötjenstgörings-reglemente och var 1861 ledamot af 

den kommission, som hade att yttra sig öfver flottans till

stånd. 

. K~mraters förtroende kallade honom upprepade gånger till 

befattmngar, som egde gemenskap med Amiralitets-krigsmans

kassan; först öfverrevisor och sedan direktionssuppleant, blef 

han 1873 in vald till ledamot af kassans direktion. 

In vald till arbetande ledamot af detta sällskap 18±3, in· 

bjöds han 1867 att vara dess Hedersledamot. 1881 kallades 

han till "Jt1belbroder" i Neptuni-orden och erhöll 18-39 nt-
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märkelsen att vara hedersledarnot af Sjöofficerssällskapet i 

Cadskroua, som han tillhört allt sedan sällskapet Trettonde

dagen 1831 stiftades. Aren 1873-74 var han Sjöofficerssällska

pets ordförande. 
Såsom bevis på de mnnarkers förtroende, med hvilka han 

kommit i beröring, innehaJe Indebetou ett flertal yttre ut

märkelsetecken. 
Att en person af Indebetous duglighet och arbetsförmåga 

äfvcu skulle bl.i.fva anlitad för kommunala värf, sedan han blif

vit bofast i hemlandet, var ju helt naturligt, och vi finna 

honom sa luuda i860 såsom l:e direktör i Carlsluoua Fattig

vårclsstyrelse. 1863 invaldes han till ledamot af Amiralitets

försam lingens kyrkoråd och några år senare äfven i skolrå

det, inom hvilket. han vid sin död beklädde vice ordförande

skapet. 1871 valdes hau ti.ll stad:>fullmägtig uch qvarstod som 

sådan till några år före sin död. 1874 var han ledamot af 

det utskott, som uppgjorcle plan till nytt läroverkshus i Carls

krona. Dessutom var han ledamot af såväl bevillningstaxe

ringskommitteen som länets pröfningskommitte och utsågs 1870 

till ordförande i kommitte.en för Städernas bolag för försähing 

af lösegendom, sedan han under åtta år innehaft befattning så

som ledamot af samma kommitte. Fran trycket utgaf han år 

1842 tillsammans med dåvarande kapten-löjtnanten C. Engel

hart "Om ångfartyg och deras handhafvancle·', en handbok i 

ångmaskinlära och ångfartygsmanöver. Ar 1863 utgaf han 

ett bihang till Rullan öfver Kongl. flottan. Dessutom ver

kade han såsom öfversättare och medarbetade i början at 1850-

talet vid utgifvanclet af "Tidskrift i _Sjöväsendet'' . 

I December 1837 ingick han äktenskap med :E'redriqne 

Aur·ore Constance Arrhenius och hade med henne en son och 

tvenne döttrar: den ena dottern, Ellen, gift med kaptenen vid 

flott11,n Otto von Fieanclt. Efter hand skattade maka, barn 

nch må.g å.t förgängelsen; men elen kraftige åldringen trot

~ad e tidP-n och stoc1 ensam gvar silsom ett väl behilfligt, stöd fiir 
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sina föräldralösa, minderåriga dott~wbarn, h vilka af honom all
tid rönte den ömmaste om vårdnad. 

Han afled härstädes den 5 sistlidne Oktober i sitt 85:te 
år efter en kortare sjukdom. 

J ag har endast flygtig t vidri:irt de spridda dragen ur hans 
skiftesrika lif; må de vara tillräckliga att för oss frammana 
bilden af den bortgångnes, af beslutsamhet och viljekraft, 
starkt preglade personlighet. 

Arsberättelse 
öfver Kongl. Örlogsmannasällskapets verksamhet. *) 

Den berättelse om K. Ö. S. arbeten uneler liret, hvilken 
på grund af Sällskapets stadgar ordningsmannen har att af
gifva å högtidsdagen, får jag härmed äran uppläsa. 

Sällskapet har under nu tilländagångna arbetsår samlats 
till 8 sammanträden, vid hvilka följande anförandell hafva 
hållits: 

af Ordföranden, Konter-Amiralen, Ji'n?tei-re F. vV. von Otte1·: 
Om svenska flottans förhållanden under senaste hundra 

åren; 
af Ledamoten, Konwu·udörlcapten C. A. Hjnlhwnmar: 
Årsberättelse i artilleri; hufvud:mkligast af handlande de 

nya krutsorterna; 
af L edamoten, Direktör H. L illiehöök: 

Årsberättelse i skeppsbyggeri; 
af Ledamoten, Kapten P. J. Dahlgren: 

Om storbritanniske kryssaren Sei']Jent's förolyckande på 
kusten af Spanien i N o vember 1890 och 

Några historiska anteckningar rörande skeppskompasseu; 

*) Företlmgon ,·id Kong!. Örlog-srnannasiillskapots hi)g-ti•lstl:ig, den lG No
vember 1891, af ordningsmannen, konunr n•liircn U. B. Lillieliiiök. 
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af Ledamoteu, Kommendörkapten A. Carlheim-Gyllensköld: 
Om strafflag för krigsmakten, särskildt. med afseende på 

rättsväsendet inom flottan. 
Efter att Sällskapet framstält sj n prisfrågor till offentligt 

besvarande, har ett svar insändts på den 7:e frågan, hvilken 
har följande lydelse: 

"Behöfva vi en sjökrigshögskola; och h vilka fordringar böra 
vi i så fall ställa på en sådan?" 

Vid verkstäld granskning har Sällskapet funnit författa
rens . utredning af första delen af frågan "Behöfva vi en sjö
krigshögskola?" vara skrifven med lifligt intresse samt sakrikt 
och väl behandlad, hvadar, denna del Ynnnit allmänt gillande. 
Beträffande deremot svaret å andra delen af frågan "hvilka 
fordringar böra vi sti:Llla på en sjökrigshögskola?" så har 
författaren deri indragit saker, som icke egentligen kunna an
ses höra till ämnet. 

Emellertid, då det insända svaret å prisfrågan befunr,its 
ega flera framstående förtjenster, har Sällskapet beslutat att 
tilldela dess författare Sällskapets 2:a pris - medalj i silfver 
_ soi vida han skulle vilja ändra eller omarbeta afhandliu
gens senare del. Som dock författaren ej gifvit sig tillkänna, 
har någon prisutdelning icke kunnat ifrågakomma. 

Genom Sällskapets försorg har tillfälle beredts flottans 
härvarande officerare och vederlikar att åhöra .~jömilitiirrt fö

redrag och deltaga. i 1.Nslwssioner öfver desamma. 
Dervid har afhandlats: 
Nå.r;ra stridsöfniugar till sjös år 1890; 
Om de tre sätten kontrctuzinering, sweep1:n.c; och creepin.r;, 

lt vilka inom Storbritanniska flottan användas för att 1·öd;ja en fri 

passaye ,r;enom en sjöminspärnzing; 

Om li:rut; 
Om åtgärder till höjande (tf vår flottas stridsoäi'de; 

Om al'tilleriets roLl i ~jöstricleu; sam t 
Om rammens betydelse (ör nutidens st?·iclsfartyg. 
Att föredragen o0h diskussionerna hafva följts med stort. 
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intres.-;e, derorn vittnM 11 og::~amt det antal af flottau::; mäu, 
som vic1 sammankomsterna varit tillstätle::; och yttrat sig. 

K. Ö. S. ui&liotek har under året ökats med en del böc
ker, erhållna genom upphandling eller genom utbyte mot 
Tidskrift i Sjöväsendet äfvensom genom åtski lliga gåf1·or af 
tryckalster, hvarmecl Sällskapet välvilligen hugnat::;. 

Jemväl må nämnas att f. d. Postdirektören Georg Ameen 
öfverlemnat aflidne Statsrådet J. F. Ehrenstams manuskript 
till det af Ehrenstam år 1841 ntgifna arbetet: "De första gr u n
derna till Mekaniken". 

Från besiittninyame;s bibLiotek ha f va böcker på öfiigt v is 
blifvit utlånade till på sjötåg afgående fartyg, hvadan denna 
sällskapets institution fortfar att uppfylla sitt afsedela ~inda

mål. 
Tidskrijt i Sjöoc'i;sendet utgifves af sam ma redaktör och 

efter samma plan, som under senast förflutna ?tren. 
Bland Sällskapet" ledamöter hafva följande jöriiwlrin.r;rn· 

inträffat: 
Såsom af de ny::;s upplästa åminnebe~alen inhemtats, hafva 

o·enom döden afgått: 
b 

Hedersledamot . . . . . . . .. . . ... · . · .. . .. .. .... · . . l 
Arbetande ledamot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l. 
Genom val hafva nedannämnde ledamöter ti llkommit, 

nemligen: 
såsom hedersledamot: 

Expeuitionschefen i Kongl. sjöförsvars-departeme11tet Ru
dolf Emil Eckerström och 

pe{som arbetande ledet1nöter: 
Kaptenen vid Kongl. flottan Otto L ud vig Beckman; 
Kommendörkaptenen vid Kongl. flottan Jacob Hägg samt 
Kaptenen vid Kong l. flottan Axel Bernhard J uel. 
För öfrigt har på grund af Sällskapets stadgars bestäm

melse Kommendören Nils Axel Fischerstri'>m vid afsl,edcd·a
grmdel ur ~,jensteu öfvergått från arbetanc\0 till knrre,;ponr1e
raJl<le ledamot. 
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K. Ö. S., som står unuer H. M. Konungens höga beskydd 
och jemv~il har nåden att räkna H. IL Höghet Kronprin:;en 
bland sina ledamöter, utgöres för närvaranc1e af: 

Förste hecler:;ledamöter . . . . . . . . 2 
Hedersledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Arbeta!lde ledamöter . . . . . . . .. . .. . 49 
Korresponderande d:o, c;venske och norske 38 

D:o d:o, utländske . . . . . . . . . 7 

eller tillsammans 132ledamöter. 

Anförande vid presidii nedläggande 
Örlogsmannasällskapet *) 

Mine Herrar. 

Kong l. 

Likasom den vida oceanens vågor, den ena efter den an
dra ohejdbart rulla fram förbi den enslige seglaren, så går 
tidsålder efter tidsålder, generation efter generation sin väg 
bort från den vi tillhöra, ostörda af hvad stort eller smått 
som tilldrager sig i öfrigt. Häri äro de ena de andra lika. 
Men under det de förra icke lemna andra spår efter sig än 
en spillra här, en annan der, hvilka snart i sin ordning för
svinna, lemna tidsåldrarna, generationerna, nästan en !war sitt 
märke i verldens och menniskoslägtets historia, som skall in
för de efterföljande, så länge verlden står, känneteckna dem 
från de öfriga, vittna om de framsteg hvarmed den genera
ticmen bidragit till närmandet af det mål, mot hvilket vi här 
sträfva, verldens och i främsta rummet menniskoslägtel.s för
ädliug. I samma mån som detta kännetecken varit välsig-

*) Å siillsbpots hi)gtids<lag, rlrn Hi Novrmber 1891, hållet af konteramira
len. friherre F . W. von Ottor. 

Tid~kr. 'i 8Jär .1891. 26 
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nelsebringande, till menutskans och andra varebers förädling 
och nytta, i samma mån länder det till triumf för den tids

åldern, elen generationen som dertill gifvit sina krafter. Den 
ena har kännetecknats genom krutets uppfinning, en annan 
genom boktryckerikonstens, en tredje genom reformationen, 
en fjerde genom slafhandelns upphäfvande o. s. v. Skulle 
nu den frågan göras hvad stort som kornmer att i nämnda 
historia i främsta rummet känneteckna den tidsålder, i hvil- · 

ken vi lefva, den generation till hvilken vi höra, från sina 
föregrmgare, tvifl.ar jag knappast, att icke svaret blefve deL: 
"de underbara uppfinningar, förmedels hvilka menniskosnillet, 

i så vida större mån än under nf1gon föregående, förstått att 
i den allmänna civilisationens tjenst göra naturens krafter sig 

unclerdåniga. 
Bland de naturens krafter, som i den tidsålder vi tillhöra 

menniskosnillet tagit i ledoand är L1et tvenne je~te:;tora, båda 

kända sedan århundraden tillbaka, om än den ena, ännu i dag 
som är, mycket ofullständigt, som utöfvat och förvisso i allt 
större grad komma att utöfva oerhördt inflytande inom det 
område, hvarinom Kongl. Örlogsmannasällskapet verkar, sjö

vetenskapen och i synnerhet sjökrigsvetenskapen. Dessa bådft 
naturkrafter äro ångan och elektriciteten. rl'y, naturkrafter 

må med skäl kallas hvad som, om det ock för att af oss 
kunna betvingas och beher,;kas mftste på artificielt sätt fl-am

kallas, är upphofvet, den ena till våm floder och insjöar och 
till jordens befuktning, den andra till de storartade n a tur
fenomen, som kallas åska och blixt. Med några allmäuna 
betraktelser öfver kännec1omeu om dessa uatnrkrafter, och 

hvad elen senare beträffar mecl ftnförande af de förnämligare 
11amn och dftta, som förekomma i denna vetenskaps utveck
lingshistoria, hemtade ur tillgängliga källor, L1els svenska, dels 

engelska, vill jag i dag nedlägga det. embete inom Säll
skapet, som jemväl under det nu lykta:111e presidii-året varit 

mig anförtroclt. 
Så litnge som land och vatten funnits hafva "evftpora-

,. 
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tio n" och "kondensation" utan uppehåll varit i verksamhet. 
Solvärmen har från hafvens yta afclunstat gaser, som i följd 
ftf tyngellagame lyftftts upp t il] något högre · luft!ftger. Der

städes antftgande form af moln, hafva de attraherats af ber
gen och de högre jordplatåerna ; komna i beröring med kal
lare luftlager har komlensation inträdt, gaserna hafva åter
rr;ttt till fast form och antin2:en såsom rebo·n itao·el eller snö 
.__, L> ' b - ' 

beroende af temperaturen hos dessa luftlager, nedfallit på 

jordytau, i största ymnigheteu på de berg och jordplatåer, 
som attraherat dem. N ed:; tigande derifrån läno-s J· ordytan 

b . • 

ha f va de bildat ström mar, sjöar och vattenfall, utvecklande 
öf,·er ftllt stor mekanisk 1-:raft, af hvilken man vidsträckt be
gagnat sig, utan att vidare tänka på dess ursprung eller 

känna förnimmelse af att elen kraft som sålunda brukades, 
medelbart, icke var någon annan än ångan. :Med tillhjelp af 
:-:;trömmar och sjöar har man frän tiden:-:; morgon verkstält 
transporter från kontinenternas inre till kusterna. l\1ecl till
hjelp af vftttenfallen haf,·a vattenverk af ett eller annat slag 
Llrifvits från äldsta tider, ä f ven bland vil1lar. Icke desto min

dre gick :oekel efter sekel, ja årtu:-:;enc1e efter årtusende må· 
ltämla, utftn att c1es:::a fenomen, e-:aporation och kondensation, 
väckte tanken att på artificielt sätt tillgodogöm sig elen haft 
som åstadkornmit dem. Det var först vid början af förra år

huuclradet, som något spår varit synligt af försök att ftn vända 
ångkraft. Vid den ticlen blefvo maskiner konstruerade, i 
hvilka den elasti~ka ångkraften, så väl som ]-:raften ll\"ilken 
åstadkommes genom ångaus återförvandling till vatten, blef 
begagnad såsom mekanisk kraft. De först konstrueraile ma
skinerna voro, såsom naturligt är ofulbtändiga, deras arbete 
otillfredsställande och kostnaden tör deras drifvande större, än 

kostnaden att an vända den kraft, som de vor o ämnade fttt 
ersätta. :Men så framstod Watt vid mi1lten af samma århun
drade och utförde genom sitt snille förbättringar på ångma
skinen, hvilkas slntligft resultat har blifvit ~lmpanc1et af en. 

artificiel kraft, som utöfvat större inflytande p<'L de menskliga 
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förhållandena i materielt, socialt och intellektuelt hänseende, 

än som ens kunnat någonsin anas. lVIen allt detta är, lig

gande så nära vår tid och tillhörande en af de vetenskaper, 

som det tillhört oss alla inom detta sällskap, äldre såväl som 

yngre, att särskildt studera, för väl kändt, för att de erinrin

gar i afseende å utvecklingens gång, som vid detta tillfälle 

skulle kunna göras, med mera intresse kunde åhöras. 

Något annorledes förhåller det sig kanske med den andra 

af de båda jättekrafterna jag här nämnt, elektriciteten. Af 

oss äldre har den vetenskapen studerats allenast i en mycket 

ofullständig grad och äfven för Eder andra, som aflagt Edra 

"gesällprof" i det storartade handtverket att frambringa och 

beherska denna jättekraft, skall det måhända icke finnas allt 

för långtrådigt, att i hopträngd form få höra upprepas, hvad 

J alla redan väl känna. 
I motsats mot ångans äro, äfven inom den veten:;kapliga 

verlden, elektricitetens fysiska egenskaper ännu mycket ofull

ständigt kända. Enligt somligas åsigt är elektriciteten ett 

fluidum, oändligt mycket lättare och mera flygtigt än den 

tunnaste gas, mäktigt att fortplanta sig genom rymden med 

en hastighet, som kan jemföras endast med dess lätthet och 

flyktighet. Somliga betrakta detta fluidum såsom ett enkelt 

ämne. Andra anse det deremot vara sammansatt af två enkla 

fluida af motsatta egenskaper, hvilka när de äro i förening 

neutralisera hYarandra, men frigjorda, återvinna sina egen

skaper. Andra åter betrakta elektriciteten, icke såsom ett 

särskildt fluidum som fortplantar sig i rymden, utan såsom 

ett fenomen, likartadt med ljudet och anse, att det är en serie 

vågformiga rörelser eller vibrationer, som fortplantas genom 

ett i högsta grad elastiskt medium, och hvilka frambringa 

de olika verkningarna likasom pulseringarna i atmosferen 

frambringa alla verkningarna af ljudet. 

Det elektriska fenomenet har varit kändt åtminstone 2,500 

år tillbaka. Thales af Miletus, som lefde omkring år 600 före 

Christi födelse, iakttog att bernsten, om den gneds, ha<le egen-
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skapen att at-trahera lätta kroppar. Många iakttagelser af 

likua,nde slag gjordes under Heklernas lopp, men ingenting af 

mera bemärkningsvärd natur förr än in på det sextonde sek

let e. Chr. · Metod saknades, hvilket ju icke var att undra på 

vid tider, då boktryckerikon8ten ännu dels alls icke, dels en

dast i ringa grad var känd och använd. Året 1600 var det 

som D:r Gilbert från Colchester i England, i ett af honom 

utgifvet arbete öfver magnetismen, omtalade åtskilliga vigtiga 

företeelser att hänskrifva till elektricitetens verkningar, som 

han hade iakttagit. Senare utförde Boyle Guericke Newton . ' ' ' 
Hawksbee, \Vall och andra en mängd elektriska experiment, 

men de gjordes utan sammanhang med hvarandra, så att ehuru 

tiden för mera exakt kunskap om elektriciteten syntes nal

ka,-, blef elen dock icke bragt synnerligt långt genom dessa 

filosofers arbeten. Först mellan åren 1720 och 1736, således 

ungefärligen samtidigt med de första ångmaskinerna, bragte 

Stephau Gray, ett namn som är fört1'ent att minnas mera 
. ' 

ljus i saken. Han visade, att elektricitet kunde framkallas 

genom friktion eller gnidning hos en hel massa andra krop

par än bernsten och denned likartade, men vigtigare än detta, 

att den elektriska strömmen kunde leelas långa afstånd. Han 

upptäckte äfven, att vissa kroppar lätt öfverföra elektriciteten, 

under det andra göra motstånd mot densamma, och att till 

den senare afdelningen just de visade sig höra, som företrä

desvis egde förmågan att utveckla elektricitet. Dnfaye, en 

fransman, gick ett långt steg ytterligare, när han förkunnade 

upptäckten af två olika slag af elektricitet, hvilka af honom 

kallades "vitreux" och "resineux", efter de båda ämnena glas 

och hartz, som när de gnidas med ylle äro de för framkal

lande af dessa båda slag af elektricitet tj'enli()'astw benämningar 
'--' . b ' ' 

som äro identiska med de senare antagna, positiv och negativ 

elektricitet. Strax efter lyckades Winkler i Leipzig göra en 

maskin, trå n h vilken märk bara el e k triska gnistor erhölls. U n

der perioden 17 45-17 4() tog kunskapen om elektriciteten ett 

långt steg framåt. Kleist, Musherbrook och Cuneus gjorde 
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sm~L experiment, hvilka ledde till uppfinningen af en butelj 

eller kolf, som benämd LeyLlen-kolfven blef känJ för att viJ 

beröring gifva de häftigaste stötar. Från samma tid omtalas 

en man vid namn Boze, som skulle hafva uttryckt en för

hoppningatt han måtte blifva dörlad genom eu elektrisk stöt, en 

möjlighet, som, om det än icke clå förstods, senaste tiders er

farenhet mera än en gång visats kunna göras till verklighet. 

År 1747 gaf Watson, befinnande sig pa ena siclan af Thames

:floclen, elektriska stötar pa andra siclan af denna :flod och ge

nom ledningar af ända till 4 eng. mils längeL 

Här inträder perioclen för de epokgörande arbetena af elen be

römde Benjamin Franklin. Han visade år 1752 identiteten emel

lan blixten och en elektrisk urladdning, en upptäckt som visserli

genkacle varit anad af Hawksbee och vV all sa m t särskild t förut

~agd af Ab be N ollet, men icke kunnat åskådliggöras. Frank

lin gjorde detta medels en drake, tillverkad af en siclennä~

duk, utspänd öfver ett träkors, vid hvilket var fästadt ett 

snöre af hampa med en nyckel af jern fastknuten nedtill. 

Nyckeln var genom ett silkessnöre i~olerad från hans hand. 

När denna drake uppsläpptes unrler ett öfvergående åskmoln, 

~prakade eldgnistor från nyckeln. Hans försök upprepade~ 

af en fransman de Rornas med en drake, 2,1 rn. hög, som fick 

stiga 168 m., kontrolleraLl medels ett snDre, h vari en .iem

tråd fan:; inspunnen. Eldblixtar, 3 m. långa, utgingo frå11 

detta snöre. Dessa experiment väckte ho:> Franklin tanken 

pi åskledaren och utgöra clerföre ett vigtigt moment i fysi

kens historia. År 17ö3 iuLräffacle hvad ~om veterligen är det 

f(irsta exemplet på död~fall, vållaclt af elektricitet, framkallad 

pi artificiol väg. En Professor Hichmau i f::l:t Petersburg, 

~om i luften haLle uppre::>t en apparat, l1vilken genom metall

trad stod i förening med hans arbetsrum, blef träffad af en 

stöt från denna och dödad. Följande tätt pö, Franklins 11yss 

nämnda upptäckt företogs nu af Canton och Beccaria uuder

sökningar. Den förre austälcle flera m~irkliga experiment i 

iJ,fseencle <\ elektrisk "imluktion '\ eller såsorp han uttryckte sig 
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"i af.,;eeucle å kroppar, badade i e~ektriska atmosferer", ,;om 

blofvo af stort värde Beccaria åter blef genom sina experi

ment den förste, hvilken förutspådde den lysande upptäckt, som 

dansken 0rsted seelermera ( 1819) gjorde, nem !igen elektrici

tetens inflytande på kompassnålen. Han yttrade derom: "Jag 

föreställer mig, att det måste vara dessa strömmar, hvilka äro 

anledning till att jernbultar och liknande ting rikta in f:lig 

efter den magnetiska meridianen, när de äro rätt balancerade"· 

Beccaria visade också, att vatten är en dålig ledare för elek

tricitet och han utrönte, att när en elektrisk gnista leddes 

genom vatten, gasbubblor uppstodo, ehuru han icke försökte fDr

klara detta fenomen, hvilket först femtio år senare tillkom Ni

cholson och Carlisle. Oepinus i S:t Petersburg utgaf 1759 en af

handling öfver elektriciteten, som i vidsträckt mån stäide den 

elektri~ka vetenskapen på en fastare grund. Efter honom är 

det en Cavendish och en Coulomb, som framträda såsom väg

leLlare inom denna vetenskap. Cavendish företog sig 17ö5 att 

på matematisk väg utreda elektriska experiment och kom till 

::;amma resnitater som Oepinus, med hvars unelersökningar och 

arbeten han dock skulle varit obekant. Han gjorde också 

värdefulla undersökningar om den elektriska ledningsförmågan 

hos åtskilliga kroppar såsom vatten, jerntråd och saltlösnin

gar. Förmedels den elektriska gnistan lyckades han sönder

dela atmosferi,;k luft. Con1omb besb·ef samma år ett vigtigt 

instrument för sin uppmätning af elektrisk kraft, torsions

vågen. Medels detta instrument bevisade han, att elektriska 

krafter förhålla sig till hvarandra omvändt som qvadraten på 

af::;tånden. Han undersökte såväl på experimentel som teo

retisk väg elektricitetens fördelning på kroppars yta och lade 

grunden till deu del af den elektriska vetenskapen, som be

Hämnes elektro-statiken, eller läran om statiska eller friktious

elektriciteten. 
Anda till slutet af det adertonde seklet hade frambrin

gandet på artificiel väg af elektricitet skett uteslutande me

dels fri~tioq eller gnidning, n~en t 791 stötte (falvani1 liksom 
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af en händelse på h vad som då ansågs vara en alldeles 11y 
faktor inom denna vetenskap. Hänclelsen ledcle till de vigti
gaste följder. Derigenom erhölls utvägar att framkalla elek
tricitet i större myckenhet, och detta i följd af den tillfälliga 
sammankrympningen af musklerna hos en groda, som kom i 
närheten af hans elektricitetsmaskin. Han sjelf beskref upp
täckten "såsom en elektriciteten liknande kraft, hvilken har 
sitt säte inom djurkroppens muskler". Han benämnde elen 
animal-elektricitet, men namnet blef sedan, efter honom, "gal
vanism". Olika hypoteser framlacles såsom förklaring af det 
af Galvani sålunda upptäckta fenomenet, och 1793 visade Volta 
såsom sitt resultat af forskningar i frågan elen första nakna 
formen af h vad som numera kallas ett galvaniskt batteri. År 
1800 förkunnade Volta upptäckten af sin "Voltas stapel", oeh 
ehuru många förbättringar i densamma uppnåtts qvarstå dock 
principerna för en sådan likadana som de voro, när stapeln 
lenmade Voltas händer. Samma år lyckades Nieholson och 
Carlisle medels en eftergjord Voltas stapel framkalla samma 
fenomen som Beccaria år 1768, när han lät elen elektriska 
gnistan leelas genom vatten, och som nu visade sig vara den 
elektriska strömmens förmåga, framkallad medels detta in
strument, att sönderdela vatten i dess enkla beståndsdelar. 
Medels ett starkt dylikt batteri upptäckte år 1807 Humphrey 
Davy fenomenet af den elektriska ljusbågen. Fästande en 
dag vid polerna af sitt elektriska batteri två små träkol och 
förande dem tillsammans i ändamål att se den elektriska gni
stan gå öfver, blef han öfverraskad af uppkomsten af en båge 
rent, hvitt ljus, som nästan förbländade honom genom sin 
oförlikneliga klarhet. Upptä.Jkt följde nu på upptäckt. Kraf
tiga galvaniska batterier konstruerade~ af en Daniell, en Grove, 
en Bunsen och andra, i sammanhang hvarmed elen vigtiga 
processen, att med zinkplåtarna i batterierna amalgamera qvick
silfver, hvarigenom dessa blefvo så betydligt varaktigare, g,ior· 
des af Sturgeon och Kemp. 0rsteds ofvan nämnda upptäckt 
angående ma~netnålens tJåver4\l.n ~f !?11 elektrisk ström l~;Jqdtl 
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Cook och \:Vheatstone 1837 att först i praktisk form fram
;,tälla den elektriska telegrafen, h vartill dock innan dess icke 
mindre än 15 försök blifvit gjorda, det tidigaste år 1774, af en 
fransman Lesarge, som till elektrisk telegrafering begagnade 
24 trådar med en flädermärgskula såsom elektrometer. Året 
1837 var det ock som den namnkunnig blifne amerikanaren 
lVIorse konstruerade sin elektriska telegraf, och det anses der
före att Cook, Wheatstone och Morse mellan sig kunna dela 
äran af att. vara den elektriska telegrafens fader. 0rsteds 
upptäckt, på hvilken de nyssnämnde grundade sin telegraf, 
medförde äfven, år l 8~5, Sturgeons upptäckt af elektromagne
ten, hvilken blifvit centralorganet, mctorn i clynamomaski
nen, för återförandet af de elektriska strömmarna till nytt ar· 
bete i den elektriska båglampan, elektriska ringledningen, 
elektriska telegrafen, telefonen, elektriska maskineriet användt 
vid stenkolsbrytning, vid skiljandet af malmer och många 
andra elektriska tillredelser. Före 1825 gjordes vigtiga rön 
i afHeende å det inflytande som utöfvades af metalltråd, hvar
igonom elektrisk ström fördes, af Ampere, Arago, Faraday 
och andra. Faradays uppfinningar på 1820-talet buro bland 
sina frukter elen första magnetisk-elektriska maskinen. Den 
förevisades i franska "Academie des sciences" den 3 Sept. 
1832 och blef förelöparen till clfm nuvarande dynamomaski
nen. År 1850 gjordes den forsta maskinen, som praktiskt an
vändes för belysningsändamål och några år senare konstrue
rade Holmes en dylik, som under en följd af år begagnades 
vid belysningen i Sonth Forelands fyr. Siemens & Halske i 
Berlin, elen framstående firman för tillverkning af hvad som 
till elektriska maskiner hörer, uppfann 1856 den så kallade 
"Siemens armatur", förmedels h vilken maskiner af j omförelse
vis liten storlek fra m kalla stor elektrisk kraft. På 1870-talet. 
gjonle Gramme i Paris och Siemens vigtiga förbättringar på 
clynamo-8lektriska maskiner, tills desamma nu erhållit, ~n så
dan fulländning att foga synes återstå att färbättra. 1878 i 
Q4togeJ,' 4mn qnqe:rr~ttelser~ qtt Ediso11- lyq4ats dela qet e!el\-



-382-

trisha ljuset, så att rlet knnde applieeras till befintliga gas

lykLp:ilar. Unelerrättelsen föror,.;akade bc~tyLlligt fall i alla 

gasaktier i Englan<l. Denna hans uppfinning a11såg::; dock 

misslyckad, men den innebar fröet ti.ll den unvarancle så ef

fektiva glödlampan. 
Teletonens historia anses visserligen vara af mycket fär,.;k 

datum, men redan så tidigt som 1850 profeterarles möjligheten 

af att telegrafiskt kunna fortplanta samtal. lHGO lyckades 

R.eis medels elektricitet öfvertöra musikljud och, fast ofull

ständigt, talljud, men det var förbehållet åt Graham Bell år 

1876, att fullständigt lösa problemet och för Edison, endast 

något senare att fullkomna detsam ma genom införandet af 

sm kolmikrofon. 

H vilka uuderbara uppfinningar endast på dessa områden 

har icke vårt tidehvarf, vår generation att uppvisa. Vid det 

nittonde århundrac1ets senare halfsekel;; börjau byggdes ännu 

segellinie,keppet, segelfregatten och rocldkanonslupen såsom 

dugliga redskap till sjökrigets värf. 1848, när Sverige med

lade emellan Preussen och Danmark, bestod den flotta, som, 

för att gifVa mera eftertryck åt underhandlingarna yar sam

mandragen i Malmö, pa 2 fartyg när, uteslutande af segel

och roddfartyg. Amiral N apier, som under Krim-kriget kom

menderade den engelska flottan i Ö::;tersjön säge,;, vid sitt !.Je

sök i Stockholm, när han såg de gamla sluparne och jollarne 

i sina skjul å galervarfvat derstäcles hatva yttrat, att dessa 

vore hvad han behötde för att betvinga Oronstadt. Ett far

tyg, som på elen tiden för sin maskin kunde göra 10 knop 

var ett urder. Ordema från chefen på halfdäcket till batte

rier och krutdurkar meddelade; genom buchkickningar, trum

hvirfiar, skepparepipor och kogersmärken. Utkiken på backen 

hade en hornlanterna i en pyts, som visades at den mötande 

seglaren i den kolsvarta höstuatten. Det elektri::;ka ljnset 

hade, t-~åsom vi nyss sett, ännu icke blifvit tändt. 20 knops 

f<'l-rt är nq icl~e en ovanlig fiireteelse hos ett krigsfartyg1 litet 

,. 
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eller t-~t.ort. Att ::;kicka en r•jddkanonslup att på egen hand 

taga sig fram från St,ockholm till Malmö vore mennil:lkoplå

geri. Att sända sådana att betvinga ett fiendens fäste, vore 

dumhet och grymhet. Sina be!alluingar meddelar chefen från 

sitt kom mandatorn g•mom att trycka på en knapp. Det mo

derna krigsfartyget bländar det mötande med det ljus det lm

,.;tar ifrån t..iig. Huru kommer det a~t vara när ett nytt half

,.;ekel går till sin äncla? H vilka. åliggaudeu har Kongl. Ör
logsmannasällskapet '? 

"Me u förstånd oeh styrka" är de:-;s vabpråk. 

Årsberättelse i artilleri. 
Af KomHJClllFjrkaptcncn, friherre K 13arncku\l·, fi.ircdragcn i 

KungL Örlogs•n;1nlla~iilbkapct. , 

l u om artilleri vetenskapen har uneler det gångna arbets

året icke förekommit några epokgöraude om h välfningar, och 

för dem, som äro mindre förtrogna med deuua atdelning af 

försvars- och aufallsmedel, torde året förekomma mycket fat

tigt på iutresseväckande händeber inom ifrågavarande af'del

ning. Har man deremot haft till fälle att något närmare kom

ma i bcröriug med det arbete, som i detta af'Seende uträttats 

uuder sistförflutna ir, så kommer man, viLl afgifvande af en 

ar,.;reclogörebe för artilleri vetem:ka p e u i bryderi, snarare för 

att ej l.Jlifva för vidtomfattaude, ~lll at' l.Jrist på ämnen. 

MeLl aulecluing häiaf vill jag inskränka mig till att en

dast retlogöra för de vigtigasto häuclelser inom vår flottas ar

tillm·i, som egt rum under ~agcla tid, äh·ensom några af dc 

förLättringar eller försök, som i samma rigtniug fö1 eko m mit 
i [!.ndra )äqder. 
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Pan::;arbåten Göta profsköt sistlidne sommar sin besbyck

ning, hvaraf hvar och en af de olika kauonerna represente

rar en typ, som i större eller mindre grad skiljer sig från 

dittill::; vid vår flotta använda kanonmodeller. 

Dessa äro: 25-cm. kanon M;89 A; 15-cm. kanon M/89 och 

57-mrn. snabbskjutande kanon l\fl89. 

20-cm. kanon M/39 A företer, beträffande ballistisk effekt 

eller sjelfva kanonens konstruktion icke någon af::;evärd af

vikebe från 25-cm. kanon M/85, hvaremot de båda kanonerna 

rneLl afseende på bakladdningsmekanism och tätinrättning 

äro h varandra högst olika. Å 25-cm. kanon M/89 A. är tät

i u rättningen enligt "de Bange" konstruktion, hvarjemte å ka

nonens bakplan äro anbringade kraftiga mekaniska anordnin

gar för bakladdning::;skmfvens öppnande och utclragande, samt 

återinförande och stängande. 
Denna kanon är derjemte för,;edd med säkerhetsinrättning 

för elektrisk affyrning. Dylik inrättning, ta;;t af annan kon

struktion, har uuder året äfven blifvit anbringad å 25-crn. ka

nou M ·85. Då denna säkerhetsinrättning å de respektive 

kanonerna är sådan, att den elektriska strömmen genom täud

patronen 'icke kan slutas förr än kanonens bakladdningsme

kanism blifvit fullständigt stängd och tändpatronhyban till

vriden, så kan kanonens affyrning, utan fara för vådaskott, 

verkställa:; af elen rigLande, som samtidigt denned sköter hö.icl

rigtning;;- och torn vridningsinrättningen. 
J 5-crn. kanonen M 89, med dess midtelpivotlavettage, 

skiljer sig deremot högst betydligt från förut i vår flotta va

rande 15-crn. kanoner och midtelpivotlavettage. 

J ag anser ej sb,l att här lemna någo~ detaljerad redogö

relse öfver konstruktionen, hvarken af denna kanon med dess 

l a vettaga eller det tredje slaget af här of van nämnda kano

ner, tillhörande pansarbåten Götas bestyckning, utan torde 

vara tillfyllest att endast omnämna el essa kanoners ballistiska 

effekt1 äfv13n som några hufvuddrag <O>f dessa_ ka11oner::; 1 med 
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tillhörande la vetter::;, konstruktion, h varigenom de skilja !ng 

från andra af samma kaliber eller benämning. 
15-cm. kanon l\f/80, som är tillverkad vid Bofors bruk af 

osmiclt martinstål, är banelad ända ut tiil mynningen, har en 

vigt af 5,290 kg. och längd mellan ändplanerna af 5,176 mm. 

= 34 kaliber, och är försedel med "de Bange" tätinrättning, 

samt säkerhetsinrättning för elektrisk aft:yrning. 

Kanonen har 2 olika slag af stridsladdningar: en för gra

nat och granatkartesch, 16 kg. 15 mm. krut, hvarmeJ dessa 

projektiler erhålla en utgångshastighet af 506 meter; samt en 

för pansargranaten, 24,5 kg. brunt prismatiskt krut, som åt 

denna projektil, hvilken har samma vigt som de båda nyss

nämnda, 45,4 kg., meddelar en utgångshastighet = 630 meter, 

motsvarande en effekt vid mynningen af 918 meterton. 

Huru stor pansarverkan, som med denna effekt kan åstad

kommas, beror i väsentlig grad af projektilmaterialets beskaf

fenhet, enär, som strax skall vi;;as, detta har samma infly

tande på projektilens förmåga att genomslå pansar, som ma

terialet i pansarplåten på dennas motståndsförmåga vid be

skjutning. 
1888 profskötas vid Carlskrona station några 15-crn. pan

sarprojektiler af såväl stål som kokillhärdadt tackjern, alla af 

inhemsk tillverkning, mot osmidd martin-stålplåt af 30 cm. 

tjocklek, hvaryid projektilAns anslagshastighet i medeltal var 

resp. 508 och 590 meter, motsvarande en effekt af 599 och 

806 meterton. lVleLl 508 meters hastighet inträngde stålpro

jektilen vid pass 24 cm., uneler det att tackjernsprojektilens 

inträngning blef 18,2 cm., och med 590 meters hastighet hade 

stålprojektilen en inträngning af 30 cm. och tackjornsprojek

tilen 25 cm. 
Sålecles bl~f vid beskjutningen af denna stålplåt, stålpro

jektileus inträngning resp. 30 proc. och 20 proc. större än 

tachjernsprojektilens. 
Emellertid var den till detta skjutförsök använda stål

plåten af mycket underlägsen beskaffenhE' t, hvilket framgi ck 
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såväl af Jen skada projektilerna gjorde å dellSamma, som ock 

af stålets utseenJe i brottet. Ännu större blifver skilnaden 

emellan stål- och tackjernsprojektilens inträngning i stålpan

sar, då detta är af god beskaffenhet. 

Sistlidet år besköts vid Creusot i Frankrike en stålplåt 

af 20 cm . tjocklek med 5 st. 15-cm. pansargranater af 45 kg. 

vigt, af hvilka 2 voro ltf kokillhärdadt tackjern och 8 af 

kromstål. stålprojektilernas mede linträngning bl e f 130 m m. 

och tackjernsprojektilernas 72 mm., d. v. s. den förras Sfl 

proc. större ä;1 elen senares, men också var plåten af utrnärkt 

beskaffenhet, den hade icke erhållit den minsta spricka. 

Häraf framgår, h vilken stor vigt det ligger derpå, att 

icke blott hafva kanoner, som törmå gifva stor utgångshastig

het, utan ock att för dylika kanoner afseelda projektiler, äro 

till verkade af ett håll fast material. 

Till flottans såväl 2:)-cm. som 15-crn. kanoner till ver

kas numera inom landet pansargranater af stål, hvilka vid 

jemförelseskjutningar med frå11 utlandet erhållna dylika pro

jektiler visat en afgjorcl öfverläg8enhet. Huruvida de äro lika 

goda som de kromstiUprojektiler, hvilka anvä!ldas till pansar

beskjutningar vid Creusot., kan ej med visshet afgöra8 utau 

jemförande skjutprof, men umler antagamle att till skjutning 

nr 15·cm. kanon M/89, med pansargranatens stridslacldning, 

användes fullgod ::;tålprojekt.il, srt skulle, enligt jemförande 

beräkning, densamma vid mynningen kunna intränga 26 cm. 

i stålplåt af nutidens b~ista tillverkning. 

Lavettaget till 15-cm. kanon, del iYL89, är helt och hållet 

af gjutstål, sam t, i likhet med kanonen, till verkad t vit l Bo
fors' bruk. 

Det mest utmärkande för detta lavetLage, jemförclt med 

15-cm. m. p. lavettage, Mt8G, är dess lättrö;·Jighet, ty me(l 

frånkopplad sidorigtning!:"inräLtning kan pjesens sidorigtning, 

n1Pllan dess yt.tersta gränser, af en man verkstälbs pi ett 
pnr sekunder. 

Detta har åstadkommits genom att hänga upp hela sy-

•l 

stemet på en stålspets i pi voteus m id t, h vilken kan efter be

hag höj[ts eller srtukas, så att de 4 rullarna under kursOren 

nätt och jemt beröra banan s:'\. mycket, att de vid kursörons 

röreber stötta densamma, till förekommande af stålspetsens 

krökning. 
Den tredje nJ pansarbåtens kanonmodeller, som mecl af

seende på konstruktionen skiljer sig från dem vi förut haft-. 

i flottan, är 57-mrn. snabbskjutande kanon M;79. 
Enär fullstämlig beskrifning a denna pjes. jemte tillhi'•

rande lavett, förut finnes intagen i "Tid::~krift i Sjöväsemlet" 

innevarrmde år, häftet 5, s~1 vill jag blott lemna ett par med

delande, beträffande pjesen i fråga, som denna beskrifning ej 

berör. 
Såväl 57-mm. som 38-mm. kanonerna komma innevarande 

år att förses med elektri::;kt nattsigte af artilleristabs-officeren 

Kapten V. Sandbergs konstruktion, hvilket iir en modifikation 

af det af numera aflidne Löjtnanten vid Kongl. flottan Axel 

AdelskölL1 uppfunna nattsigtet. Sanc1berg8 elektriska ua.tt

sigte, h vars sigtpunkter, i likhet med å det ur8prungliga Adel

sköldska, utgöres af en ljusgrön och en röd. lins, den förra för 

sigte, elen senare för korn, af i det uärmaste !:lamma fonn som 

clagsigtets, kan, då det skall begn,gnas, med lätthet sättas of

vanpå rlagsigtet, utau att sigtlinieu härigenom förändras. 

Elektricitetskällan för detta sigte är ett af 3 Leclanches 

element bestående batt-.eri, hvars strömstyrka, medels en reo

stat, kan regleras så att sigtpunkterna blifva mer eller min

dre upplysta, beroende af deras relativa af8tånc1 från den rig

taucles öga, samt det för tillfdlet ridande mörkret. 

57-mm. kanonen har endast tvenne projektilslag, tack

jerns- och stålgranat, båda sprängladdade med vanligt svart 

jagtkrut och förseclJa med basperkus8ionsrör. Fordringarmt 

på stålgranatens hållfasthet äro, att granaten olaclclacl, afskjn

ten med stridslaclclnillg mot en på 90 meters afstånd uppstälc1 

smidesjernplåt af 102 mm. tjoddek, sl;:all genomslå och lemna 

ett rent hål i densamma. 



57-mm. lavetten, som är af gjutjern, är försedd med 2 
tapplager för rekylrrJanteln, bärflensar för skydcls:;;kärmen och 
en pivot, hvilken nedgår i konen på hvilken lavetten hvilar. 
skyeldsskärmen af stål, har en tjocklek af 6,-! mm. 

S!.jutningrw Sistlidne Mars månad utfördes vid Finspangs styckebruk 
Tid några sk.J'ntförsök med vid styckebruket konstruerade och till-Finspnllq. 

verkade snabbskjutande kanoner och ett pansartorn för en 
elylik kanon af 57 mm. kaliber. 

Uti "Artilleritidskrift" för innevarande år, andra och 
tredje häftet, förekommer en redogörelse för ifrågavarande 
skjntförsök, af hvilken jag härmed får meddela följande sam
mandrag. 

skjutförsöken utförde:; med kanoner af trenne, i viss mån 
skiljaktiga, typer, hvilka dock samtliga hafva det gemensam
ma, att de äro snabbskjutande och afseelda för enhetspatroner. 

Ifrågavarande pjeser äro följande: 
57-mm. kanon med hanelkraftmekanism i pivotlavett med 

upphäfd rekyl; 
57-mm. kanon med automatisk mekanism, i pivotlavett 

med tillåten rekyl, samt 
75-mm. kanon med halfautomatisk mekanism i pivotlavett 

med tillåten rekyl. 
I sammanhang med ofv::-.nnämnda försök utfördes jemväl 

skjutning från ett pansartorn för 57-mm. snabbskjutande kanon. 
i5'7-·mm. kanon med handkraftmekanismdel cryp .. tf. 1).: 
s 1·eliva niesen af blåsfritt martinstål, består af kärnrör, 

• .. J ' 

mantel och baldadclningsmekanism. 
Bakladdningsmekanismen består hufvuclsakligen af en lod

rät kil, som i sitt kilhål föres upp och ned medels en excen
terskifva, h vilken är anbragt på en med kärnlin i en parallel 
axel och rörlig i en urtagning på kilens baksiJ.a. Nämnda 
axel är förenad med en bakom pjesens bakplan utskjutande 
vef. Genom att vrida vefven ett halft hvarf åt höger och 
nppåt nedföres kilen, R;L att mekanismen öppnas; genom mot-
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satt rörelse å vefven stänges mekanismen åter. Inuti kilen 
ligger aflyrningsinrättningen samt sli.kerhetsinrättningen, och 
vid pjesens kammarstycke äro fästade en pistolkalf jemte af
tryckare. Framför kilen sitter en gaffelformig utdragare, 
hvilken lmder kilens rörelse nedåt för~t långsamt lossar, samt 
derefter hastigt utkastar elen tomma patronhylsan. 

Vid vefvens förut beskrifna rörelse uppåt spännes hanen 
af excenterskifvan, innan kilen börjar röra sig nedåt. Då me
kanismen är fullkomligt stängel sker affyrningen medels drag
ning i aftryckaren. Denna kan genom en excentrisk sprint 
ständigt hållas i afljrrningsläge, och då frigöres hanen i sam
ma ögonblick mekanismen blifvit fullkomligt stängd. 

Den till kanonen hörande lavetten utgöres hufvudsakli
gen af en gaffel och en fotställning. Gaffeln består af tvenne 
uppåt gående bredare ringar, i hvilka finnas lägen för kano
nens tappar, samt tvenne bakåt rigtatle smalare utsprång och 
en lodrät pivot, alltsammans gjutet i ett stycke af blåsfritt 
martinstål. Pivoten rör sig i ett å fotställningens öfre del 
anbringadt lager. 

Af det anförda framgår, a.tt lavetten icke meclgifver nå
gon rekyl. 

Gaffelns ofvannämnda utsprång gifver fäste åt en ring
broms, med hvars tillhjelp man kan, genom en rörelse på en 
häfstång, fastläsa kanonen i dess rigtningsställning. 

57-mm. kano1t med automatisk mekanism (Typ. n:o 3). 
Denna kanon är till konstruktion af lopp och ammuni

tion fullkomligt öfverensstäG1m<tnde med ofvan besluifna pjes 
men skiljer sig från den deri, att dess mekanism efter skott
lossningen automatiskt öppnar sig och, så snart den nya pa
tronen blifvit införd i sitt läge, åter stänges. 

Sjelfva slutinrättningen är hufvudsaldigen af samrna kon
struktion som vid handkraftmekanismen. Dock är excentern 
anbragt på kilens högra sida och dess rörelseaxel är vinkelrät 
mot kärnliuiens ludplan. På nämnda axel är anbragt en sär
skild skifva med sneda. kuggar, af'3edda att gripa in uti en 

'J'itl~l:r. ·i S.}ur. 1&91. 2G 
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vicl kompressorn fäst kuggstång, och kring axelu är lindad 
en spiralformaLl fjäLler, h vi l k en stä(he sträfvar att hålla ex
centern, och följaktligen äfveu kilen, i dess högsta läge. 

Sjelfva kanonröret, som icke har några tappar, omgifves 
å den närmast framför mekanismen varande delen af en cy
Jincler (kompressorn), i hvilken är inlagd en kring kanonen lin
dad slunfformacl fjäder och som dessutom är fyld med glycerin. 
Med kompressorn äro tapparne sammangjutna. Dessa hvila 
i en lavett af hufvmlsah:ligen samma konstruktion, som den 

härofvan beskrifna. 
Vid kompressorn är å en axel fäst en i ett lodplan vridbar 

kuggstång; som genom en fjäder hålles vågrät, men äfven kan 
så mycket sänkas, att den på excenteraxeln placerade skifvans 

kuggar gå fria från kuggstångens. 
Vid skottlossningen rekylerar sjelfva kanonröret inuti 

kompressorn . Rekylen hämmas hufvudsakligen genom den i . 
kompressorn befintliga glycerinen. Under rekylen fortfar me
kanismen att vara stängd; elen ]•å excenteraxeln anbragta skif
vans kuggar nedtrycka i följd af sin sneda form kuggstången, 
så att denna ej hindrar. Vid kanonens derefter följande 
framgående, hvilket åsta<lkommes af förut nämmla skruJT:jäder, 
ingripa den på excenteraxeln anbragta skifvans kuggar i kugg
stångens, till följcl hvaraf excentern hastigt omvrides till sitt 
lägsta läge, så att kilen sänkes och derunder medels utdra
garen utkastar elen tomma patronhylsan. Vid exc~nterns om
vridning har elen kring dess axel lindade fjädern blifvit mer 
spänd än förut, och sträfvar nu att åter stänga mekanismen, 
h varifrån elen hindras genom ett hak i kuggstången, som lig
crer an mot en af den förut omtalade skifvans kuggar. Me
b 

kanismeu är nu öppen och kanonen färdig till laddning. 
N är derefter elen nya patronen införes och (less flens före r 

utLlraaaren framåt verh:ar dennes 1)å ena änllan mec1 en klack 
b ' 

försoc.lcla, axel mot en liten vinh:elhäfsting, hvilken så mycket 
sänker förntnämncl:1 knggstång, att excenteraxeln blir fri och 

dess spiral{jii,cler kan stänga mekanismen. 
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15-JJtJJL kwwn me(l lwlfautomatisk mekanism (typ. n:o 2). 
Denna pjes är i afseende på mekanismens konstruktiou 

och dennas funktionerande i hufvudsak öfverensstämmande 
med elen automatiska G7-mm. kanonen, metl den ski lnaclen 
att endast mekanismens öppnande försiggår automatiskt, ]war
emot dess stängande utföres för hand. 

Pansrwtotn för 57 -mm. snabbsl•:Jutande kauon. 

Detta torn är bestyckaclt med en 57-mm. kanon merl 
handkraftmekanism l Typ .• ,if. 1). 

Kupolen är höj- och sänkbar. Vid eldgifning intager 
elen sitt högsta läge, då kanonen sticker ut genom embrasy
ren och öfver det omgifvande förpansaret kan beskjuta målet. 
I detta läge är servisen skyddad genom den med sjelfva ku
polen sammangjutna, runcltgående cylindriska väggen, i h vil
ken embrasyren är anbragt. 

Då eldgifning ej eger rum, kan kupolen nedsänkas s{L, 
att dess kan t ligger an mot förpansaret. 

Kupolens höjning och sänkning, hvilka underlätti'Ls ge
nom motvigter, utföres medels vincbpel. Vid sänkningen 
drages först kanonen in ur ombrasyren, innan sjelfva kupo
lens nedgående rörelse fortskrielit så långt att kanouens låno·a , b 

fält kan beröra förpansaret; vid höjning skjntes kanonen der-
emot först mot slutet af rörelsen fram ur brasyren. Kano
nens här nämnda röreber ske automatiskt, så att ingen sär
skild uppmärksamhet behöfver eguas cleråt. 

skjutförsöket började med profning af pansartornet. se
dan dess manövrering blifvit förevisad, sköts med tornka11onen 
tvenne serier, hvardera om 10 skott. 

Den första serien, som sköts med ombyte af rigtpunkt 
för h varje skott, tog en tid af 2 m. W s.; den andra serien, som 
afgafs under snabbeld med oförändrad rigtning, fordrade 37 s. 

Mellan och efter serierna förnyades manövreringen af tor
net, och visade sig alla anordningar funktionera väl. 

Derefter sköts med Llen helautomatiska 57-mm. kanonen 
(Typ. . Ii. 3), med hvilken skötos 30 skott, cleraf en snabb-
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elclsserie om 10 skott. Mot kanonens funktionering anmärktes 
att mekanismens automatiska stängning, vid ett par skott un
der snabbelden, icke blef fullständig, utan mftste fullbonlas 
medels häfarmen. 

Med 57-mm. handkraftkanon (Typ . .A'i. 1) skötos derefter 
12 skott, hvaraf en snabbeldsserie om 10 skott, 111e(l använ
tlande af apyrit. Denna serie tog 3l s. Allt funHioneracle '7äl 
vid denna pjes. 

Enahanda var förhållandet med den sista pjesen i ord-
nino·en den halfautomatiska 75-mm. kanonen (Typ . .!lf. 2), 

b ' . f l t' med hvilken skötos dels några skott för att v1sa nn' wne-
rinD"en dels tvenne serier 0111 tio skott uneler snabbelr1. Dessa 

b ' "f . l serier gåfvo en tid af 33 s., resp. 35 s. Lavetterna ga .vo 1c ~e 
anledning till någon anmärkning. Att deras bromsmn~ var 
fullständig framgick deraf att samtliga projektiler, sk,1utna 
uneler samma serie endast åstadkomrna ett hål i den, som 
mål tjenande, på 100 meters afståncl, nppstälda t:ctfla~. 

I nedanstående tabeller angif\·es de hufvuclsakhgaste di
mensionerna m. m. rörande de till denna profskjutning au
vända snabbskjutande kanonerna, äfveusom flottans 57-mm. 
snabbskjutande kanon M/89, och slut l igen några uppgifter om 
ifrågavarande pansartorn. 
============~===T==~=--=== 

\ - - l<'inspongs 

Viat af kanon mc(] mrbni,;m kg. 
Lii~gd af loppet ine\uRil'c kam-

maron ....... . ... . 111111. 
D:o d:o ........ kalibrr 
l"tcfflnrnM a.ntal . . ....... st. 

D:o djup ........ !lllll. 
Bommarnas brodd ...... mm. 
Kwtsort .............. . 
La<hlning-rns ,·igt ........ kg. 
Krutga sens mnximitryck ... lltn1 
Utgångshnstighrt ........ m. 

l 
Projektilens vigt ..... . .. kg. \ 
Rekylens J:ing1[ . . . . . . . mm. 

Flottans 
;,/-mm. 
m,89. 

510 

2-I/fl 
4:),:, 
2-! 
O.:l 
l,RI 

l l ,-1 c ng. h. 
0 .8i!J 
1020 
ö/0 

') -.)') -,•--
FiO 

57-m~~ f·:lq 67-mm. l typ l. typ 2. ty p 3. 

;]Hl l i) i) f) l -±GO 

2420 J S~O l 2420 
J2.4!ö :2-l:,!):~ 

\ 

+:2,-lr, 
2~ :20 2-l 
0,:{ l ,o o., , .. 
l ,RG 'l,:, l.SG 

5-mm. kr. Ö-111 111. kr. A 1iyrit 
0.880 J,:{()() 0, :-l:~ !) 

2 1!iG 2000 2:2fi0 
iJGS 4UO mo 

2,7:!0 4 .l 2 ,720 
147 J:,o o 
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Pansartornet. 

Kupolen;; <liamotor 
D:u tjocl< lek 

l'iirpansarcts tjocklek 
Vigt af ;·örlig massa 
D:o » hela tornet . . 

'l\ •rncts riirclso vcrti kalt 
D:u t l: o horis<>n to l t 

Tid fur hiijning af turnot 
D:u siin k i ng af d:o . . . 
D:o vridning af (l:o 360° . 

. m.l 
. llllll. l 

. llllll.l 

. kg. 

. kg-. 1 

. llllll. 

gr.1dr. l 
. sek. 
. sck. 

se k. 

2 
ö O 

450 
nemo 
3J!J:-30 

:300 
3()0 
20 
:z o 
20 

JYian hör ofta sådana frågor framställas, såsom: Huru 
tjockt pansar kan den eller den pansarbtytande kanonen ge
nomskjnta, eller ock, huru många skott kan man med en gif
ven snabbskjutande kanon skjut.a i minuten? 

Svaret på den förra frågan är beroende af, förutom ka
uonens konstruktion, tre förutsättningar: pro.iektil, krut och 
pansar; och den senare af en, nemligen krut. 

Det har redan blifvit påpekad t, h vilket stort inflytande pro
jektil materialet har på en gifven kanons pansarverkan, men 
för att vara istånd att åt projektilen meddela det magasine
rade arbete, densamma vid sitt anslag mot pansaret skall ut
veckla, för att kunna genomtränga detsamma., måste den för 
öfrigt liflösa kanonen, för längre eller kortare tid, innesluta 
den härför behöfliga kraften, och denna kraft är gastrycket, 
som uppkommer i kanonen vid krutladdningens antändning. 
Beroende af dess egenskaper utvecklar krutet sin inneboende 
kraft mer eller mindre långsam t, och då kanonkonstruktio
nen i allmänhet ej meclgifver högre kraftutveckling än v. p. 
2,600 atmosferer, erhålles största arbetet af det krut, som, 
inom vissa gränser, tager längsta ticlen för denna sin lua tt
utveckling, eller med andra ord, det långsammast förbrin
nande. 

Såsom vid ett föregående tillfälle blifvit visadt, hafva vi 
under en förhållningsvis kort tid genomgått de många mel-

Röksoagt 
krut. 



- 30J-

latdiggande staclierua från vanligt si·yckekrut till brunt prisma

tiskt krut, och hafva med sistnämnda krntsort, så vidt man 

nu kan se, kommit så långt man i cletta afseende kan med 

krut tillverkadt på mekanisk väg. 

I afsigt att söka åstadkomma ett för gevär och snabb

sk.intande småpje~er lämpligt, krut, ~om viu skottlossningen 

utvecklade föga eller helst ingen rök, påbörjades för ett 

fåtal år seelan på flera ställen i utlandet försök med på ke

misk väg tillverkadt krut, hvilka försök utföllo så gynsamt, 

att man blef betänkt på att tillverka elylikt krut äfven för 

kanoner af grof kaliber. Dessa på kemisk väg tillverkade 

krutsorter hafva, förutom det att de äro mer eller mindre 

rökfria, den egenskapen att de med samma högsta gastryck, 

som svart eller brunkrut, gifva projektilen större utgångsha

stighet, hvilket är liktydigt med, att de uträtta större arbete 

i kanonen, d. v. s. äro mera långsamt förbrinnande än svart

och brunkrut. 

Härvid har man att väl akta sig för att begå samma fel

steg, som vid öfvergången från finkornigt till grofkoruigt 

hut, eller att glömma det ett större arbete, med lika högt 

maximitryck, måste förflytta detta senare längre fram mot 

mynningen, hvarest kanonen har svagare konstruktion, och 

sålunda förorsaka kanonsprängning. Men dels äro de på senare 

åren tillverkade kanonerna, med fästaclt afseende på det lång

samma Lrunkrntet, i allmänhet betydligt jemnstarkare än de 

af äldre konstruktion , dels är faran för ett oväntadt högt 

tryck i loppets främre del mindre mecl det kemiska krutet 

iin med det bruna krutet, emedan laddningen med det förra 

tir oj obetydligt mindre ~in med det senare, då deremot bruu

krnt;;laddningeu, vid dess införande, togs ej obetydligt större 

än den svartkrutsladdn in g, för h vilken kanonen var konstruerad. 

Uuder förutsättning så ledes, att kanonens konstruktion 

lemnar ett långsamt förbrinuande krut tid att utveckla hela 

eller större deler1 af dess framdrifvande kraft, samt i öfrigt 

företer nöjaktig säkerhot för det dervid alstrade högre trycket 

fram mot mynuiugen, så kan det nya, kemiska, krutet i vä

sentlig grad billraga till att J im on kanons förm:"tga att ge

nomskjuta pansar. 

Slutligen är kanonens for måga att genomskjuta pansar, 

beroende af pansarets motståmlsförmåga, h vilken, som redan 

blifvit antyclt och längre fram ytterligare skall visas, är hos 

olika pansar, Mven om dessa hafva samma tjocklek och gå 

under samrna benämning, såsom stål eller compound, mycket 

olika. 

Den au dra af nyssnämnda frågor: huru många skott mau 

med eu gifven snabbskjutande kanon kan skjuta i minuten 

är äfven beroende af hvaJ o;lags krut; man använder till den

samma, för sa vidt man med skjutningen afser att träffa ett 

mål; och da detta alltid är af..,igten under verkligt tjenstebruk, 

::>å är nöd väudigt att krutet till de u snabbskjntamle kanonen 

ifr<'Lga är af den beskaflenhet, att dess förbrärmingsprodnkter 

icke hindra rigtningeu, då skotten följa sa tätt på h varandra, 

som kanonens konstruktion tillåter. 

Vid ::;kjutning ombord å våra fartyg med kubpmtor och 

38-mm. snabbskjutande kanouer har hittill::; id::e försports uågon 

svårighet i detta afseencle, oaktadt do dervid använda patronerna 

varit ladelade med vanligt svartkrut; h vilket har sin naturliga, 

orsak tleri, att cl es::;a laddningar äro för små för att de, vid 

skjutuing, äfven med ~ma bb eld, ur ett h'Ltal, låugt ifr[Ll1 hvar

andra ombord UlJpstälcla, vapen, skulle kuuna, i någon afse

värd grad, verka hindrande för rigtningeu. 

l\fecl ökad kalibel' å den snabbskjutande lmnouou i!kas 

också sv~Lrighetan att, med begagnamle af vanliga ::>vartkruL

patroner, kunna afgifya så hastig eltl, som kanoner.s kon:otruk

tion tillater, och till följd häraf har behofvet af rökfritt eller 

röksvagt krut för kanoner gjort ::>ig mer och mer gällamlo, 

allt efter som den ::>nabbskjutande kanonkalibern vuxit. 

Ehum redan nmler 1889 försök med röksvan-t krut ut-
-

b 

fördes å härvarande stations skjutbana, genö'm skjutning ur 

25-mrn. kubprutet och 38-rnm, kanon, så ledde dessa försök , 
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till följd af det dervid använda krutets ( gråkrut) mindre 

ändamålsenlighet icke till något afgörande resultat. 

Sedan uppfinnaren af gråkrut förbättrat detsamma, h \·ar

efter det · erhållit namnet Ct]r!Jrit, utfördes af artilleriet uneler 

1890 med såväl denna krutsort, som N o bels rökfria krut, ba!Li

s#t, flera skjutförsök vid Åkers krutbruk och Finspong::; stycke

bruk, hvarvicl begagnades 8-cm fflltkanon M/8L och 57-mm. 

snabbskjutande kanon af Finspongs modell. 

De vid dessa skjutförsök erhållna resultat äro omnämnda 

i ett föredrag "Nutidens krut", som förekommer i "TiLlskrift 

i sjöväsendet" för innevarande år, 2:a och 3:e häftet. 

På grund af de virl nyssnämucla skjutförsök med apyrit 

och ballistit erhållna result.at, hafva uneler innevarancle år 

flera skjutförsök med dessa tvenne slag af röksvagt krut blifvit 

utförda å härvarande skjutbana, hvartill begagnats 57-mm. 

och 38-mm. snabbskjutande kanoner. 

Under dessa skjutförsök uppmättes krutgasens tryck i 

38-mm. kanonen medels kopparcylinder insatt i projektilens 

bas, utanför hvilken var införd en stålcylinder, och ytterst en 

tätskål af messing; uti 57-mm. kanonen uppmättes detta tryck 

medels tryckmätare, vare sig fäst till patronhylsans botten, 

eller inskrufvad i projektilens botten eller ock vid båda dessa 

ställen samtidigt. 
Apyrit, som hittills tillverkats af aktiebolaget "Gråkrnt" 

vid Stockholm, är ett kemiskt kru t, i h vilket, enligt uppgift, 

vanligt bomullskrut och ammonium-oxalat utgöra hufvudbe~ 

ståndsdelarn a. 
Detta krut, som t ill fitrgen itr grafitsYart, förekommer i 

form af små fyrkant,iga, tunna korn. Beroende af kornend 

storlek benämnes fletsarnma n:ris 32-, 2:2, 18 o. s. v., hvilka 

n:ris beteckna att kornen ha f va en storlek af resp. 3,~., 2,2, l ,R m m. 

Sistlidne Februari månall börjades skjutningen nr 57-rnrn. 

kanon l\[/89 med apyrit n:o 35 (= 3,r, mm) och afsilgs: 

a) att söka,. den laddning af detta krut, som åt projekti

len skulle meclc\e)<J. deq största utgångshastip;heten, utan att 
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gastrycket dervid öfverskred det, so m erhålles vid skjutniug 

med kanonens vauliga svartkrut-patroner, samt 

b) att finna den laddning, som gifver projektilen samma 

utgångshastighet, som den vanliga svartkrut-laddningen. 

Resultatet af skjutningen blef, att med ifrågavarande krut

sort en laddning af 466 gram uppfyller den förra oci1 400 

gram den senare af nyssn ämnda fordringar ; hvarvid högsta 

projektilhastigbeten blifver vid pass 50 meter större, än den 

som erhålles med vapnets vanliga svartkrut-laddning, samt 

att med samrna projektilhastighet erhålles vid skjutning mecl 

apyrit omkring 350 atmosferers läg re gastryck än med svart

krutpatron er. 
Under de första åtta skotten låg krutet löst i patronhyl

san, och då den största laddningen endast uppfylde omkring 
3 / 1 af rummet ba.kom projektilen, så måste krutladdningen vid 

projekti!fms införande i loppet kastas fram mot projektilen, 

hvilken omständighet antagligen i någon mån bidragit till tle 

uneler dessa skott erhållna oregelbundna resultat, med af~e

ende på projektilhastighet och gastryck. För att sö ka af

hj elpa detta inlades vid de derpå följande skotten en lU-mm. 

tjock filtförladd ning i hylsan framför krutet, hvilken höll kru

tet pressadt till hylsans botten. Denna anordning tycktes 

uppfylla sitt ändamål. 
Ehuru patron hy l san till denna pjes i dess mi d t har en 

tub, hvilken nnder vanliga törhallandet itr till 1
/ 1 fyld mecl 

en tändladdning jagtkrut, så förmitrktes likväl vid nn ifråga

varande skjutning, Llå tänclladc1ningen icke var större, en kort 

efLerbränning, h vi lken måste menligt in verka på träff.-;äkerhe

ten vid skj ntning om bor el mot rörligt mål. 

För att helt och hållet borttaga denna efterbränning fyl

cles tuben helt och hållet med jagthut, hvarigenom, v id der

på fö ljande skott, efterbränningar visserligen nteblefvo, men 

gastrycket deremot ökades med omkring 900 atm0sferer. Denna 

stora stegring i gastrycket kan gifvetvis ej hafva förorsakats 

::~,f vid pass l 1
/ 2 gram jagtkrut, utan måste hafv i:1- härrört 
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af apyritens hastigare antändning med den :otörre tänclladcl
ningen. Då sedermera tuben endast till hälften fyldes med 
.iagtkrut, erhölls vid skottlossningen ingen efterbränniug, un
der det att gastrycket endast höjdes vid pass 50 atmosferer. 

Patronhylsorna voro efter skottet ej så varma, som vid 
skjutning med pjesens vanliga svartkrut.laddning, hvaraf ock 
framgår att apyrit vid fortsatt skjutning ej upphettar vapnet, 
så mycket, som svartkrut. 

Då gastrycket i kanonen var tillräckligt högt, samt krut
kornen afpassade efter kalibern, qvarlemnade apyriten icke 
någon annan återsLod i loppet än litet svart ~;toft, hvilket ej 
förökade sig i märkbar grad. 

För att utröna krutet:; lyseffekt sköts ett skott efter mörk
ningen. Aftonen var fullständigt mörk med di:;ig luft. Den 
vid skottlossningen alstrade flarnman var mörkröd, ternligen 
kort och upplyste föga bred vid varande föremål. 

Vid samrna tillfälle prof:;köts apyrit äfven nr 38-mm. 
snabbskjutande kanon l\1)84, hvartill användes n:ris 22 och 
18. M:ed 150 gram n:o 22 erhöll:; v. p. 5) meters större pro
jektilhastighet, fin med kanonens vanliga svartkrntlarldniug, 
uneler det att gastrycket med det förra var i det närmaste 
det sarrnna som med den se~1are. 

För att finna den appyrit-laddning, som gifver samma 
projektilhastighet, som detta vapens svartkrutladdniug, måste 
man öfvergå till en mindre kornstorlek, enär gastrycket i lm
nonen eljes skulle blifva så lågt, att krutet icke blefve full
komligt förbrändt. 

M:ed 130 gram n:o 18 erhölls sistnämnda pro,iektilhastig
het, hvarvid gastrycket blef 200 atmo,;ferer liigre, än t:Jom er
hålles vid skjutning med svartkrutpatroner. 

Afven vid 38-mm. kanonen låg krutet under de första 
skotten löst i hylsan, hvilket det ej fylcle mer än till J/1 • Se
clan det visat sig omöjligt att enelast medels patronens tänd
hatt kunna tända apyrit-laddningen, lades i hylsans botten 
en påse, innehållande 2 gram jagtkrnt1 men detta oaktaclt 
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uteblet' ej efterbränuingar, som antagligen härrörde deraf, att 
såväl sjelfva laddningen som jagtkrutpåsen, vid patronens in
förande i loppet, åkte framåt. På grund häraf lades ladd
ningen seelermera i en kardus, hvars diameter var så afpas
sacl. att kardusen på längelen fylde rummet i hylsan bakom 
pro:jektilen, och till kardusbottnen, midt för slaghatten, fast
syddes en påse, innehållande l gram jagtkrnt. Med r1enna 
anordning erhölls inga klickskott eller efterbränniugar, h var
je m te såväl gastryck som projektilhastighet blefvo mera re

gelbundna. 
Sedan en ny, och, som det af fabrikanten uppgafs, för-

bättrad sändning apyrit, n:o 35, ankommit till stationen, fort
sattes skjutförc;öket i slutet af sistlidne Maj med nyssnämnda 
krutsort ur 57-mm. kanon lV1 89. 

För att erhålla kännedom om elen största projektilhastig
het, som vid skjutning med detta krut ur 57-mm. kanon, kan 
erhållas, utan att gränsen för kanonens eller hylsornas håll
fasthet öfverskri(les, hade medgifvits att högsta gastrycket 
i kanonen vid denna skjutning skulle få uppgå till 2,300 
atmosferer, under det att detta tryck med den vanliga svart
krutladdningen endast är vi el pass l ,900 atmosferer. 

Af försöket framgick, att derest högsta gastrycket i ka
nouen icke skall i något skott öfverskrida 2,300 atmosferer, 
blifver kanonens största laddning med denna krutsort 58U 
gram, hvarmed erhålles omkring G:20 meters utgångshastig

het. 
Emellertid be fans denna s. k. fiirbiittracle till verkning 

apyrit vara i denna kanon för tjenst,ebruk alldeles oanvänd
bar, enär efter skottlossningen så stor mängd halfförbrända 
korn q varstannaciA i loppet, att de verkade hindrande vid in
förandet af en efterföljande patron. 

p~, grund häraf afLröts skjutförsöken med apyrit, intill 
det>s en annan för denna pjes liimpligare kornstorlek hunnit 

af bolaget till verkas. 
r ändamål att l1tröna huruvida apyrit r\I.lclergår någon 
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afsevärd förändring, da det utsättes för så hög temperatur, som 
möjligen kan förekornrna ombord i krutdurken, profskiits 
samma slags krut, n:o 35, seelan det under eu tid af 3 dagar 
varit utsat~ för en temperatur af+ 50". Vid skjntnirJP;en 
,·isade det sig, att krutets ballistiska egenskaper genom denna 
upphettning icke undergått någon afsevärd förändring. 

Oaktadt bolaget "Gråkrut", i och för fortsatta försök mecl 
apyrit, sände en mindre kornstorlek i utbyte moL ofvannärnmla 
af 3,5 mm., som befuHnits vara i 57-mm. kanonen för graf
kornig, så fortsattes likväl icke skjutförsöken med apyrit, 
enär, då Kongl. armeförvaltningen vid den ticlen sjelf äm
nade börja till verkning af apyrit vid statens krutbruk Åker, 
det ansågs skäl im·äntct de resultat, som med denna apyrit 
skulle erhållas, innan skjutförsöken fortsattes med va ro sig 
denna eller någon annan röksvag krutsort. 

Samtidigt med nyst.nämncla andra sändningen apyrit u:o 
35, ankom äfven till stationen den andra af de härofvan om
nämnda röksvaga krutsorterna, ballistit. 

Ballistit är ett på kemi:>k väg åstadkommet krut, uppfnu
llet af Herr A. Nobel, efter hvilken den fått sitt namn. 

Det lärer bestå af lika delar nitroglycerin och kollodium 
(= bomullskrut löst i ether och sprit). Dess förbrä~ming::;
produkter äro koloxitl, kolsyra, vattenånga och q väfve. rrill 
följd häraf kan det vid förbränningen ej lemna någon fast 
återstod, och sålunda icke heller rök eller krntslagg. 

Den enda återstod, som det kan lernna qvar i loppet, är 
ofnllständigt förbr~inda krutkorn, och L1etta inträffar, alldele:; 
såsom vicl apyritskjutning, då gastrycket icke ~Lr tillr~tckligt 

högt, eller då kornstorleken icke är afpassatl efter kalibern. 
Den ljusa rök, som förmärkes vid skjutning nwd ballistit 

är vattenånga, något uppblandad med grafit, med hvilken 
senare ballistiten numera polera,., samt någongång äfven ofull
ständigt förbrända kom, tillföljd hvaraf od::o:å röken är något 
mörkare, d~L laddningen förbrinner ofullständigt. 

Men om ballistitert vid skjutning icke lemnar uftgon 
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afsevärd röh:, så utkastas deremot vid skottlossningen en lång, 
klar låga, som i mörker kan vara rätt obehaglig för den skju
tande, enär det förefaller som om den skulle, på samma gång 
den bländar blicken, komma att förråda hans plats för fienden. 

Ehuru icke märkbar för ögat finnes dock bland förbrän
ningsprodukterna en beståndsdel, som kan vid förbränning 
af stor myckenhet ballistit blifva svår nog, nernligen koloxid, 
eller på mindre lärdt spr:1k, lwlos. Vid förbränaing af en 
gram ballistit lärer uppstå 0,3;;8 gram kolaxiLl (= kolos), 
d. v. s. mer än 1

/ 3 af hela vigten, och detta torde Yara or
saken till elen, vid e11 fältmc1növer utomlands anmärkta olä
genheten med ballistitpatronerna, att truppen efter skjntning 
med desamma fått lmfvudvärk. 

Vid nu ifrågavarande skjutning med ballistit förmärktes 
hvarken denna olägenhet, ej heller att krutet, vid dess för
bränning utvecklade n:1gra sura gaser, men i betraktande af 
att denna skjutning endast utfördes med en enda, och dertill 
förhållningsvis liten kanon, samt i fria luften, kan man ej 
cleraf sluta hnru förhållandet skulle komma att gestalta sig 
vid skjutning med ballistit t. ex. ombord i ett täckt batteri, 
ur 4-6 st. 15-cm. och dubbelt så många 57-mm. snabbskju
tande kanoner. 

Ballistit är alldeles okänsligt för fuktighet, men ej helt 
och hållet oberördt a,.f värme och köld. Vid + 70<l börjar 
krutets sönderdelning, till följd hvaraf stor uppmärksamhet 
måste fästas vicl att temperaturen i dess förvaringsrum ej får 
närma sig denna siffra. Utsättes detsamma under någon tid 
för + 50u temperatm, ökas dess brisans uågot, vid pass '200 
atmo:>ferer, hvilket i det närmaste är samma ölming, som för
märktes efter upphettning af apyrit till denna temperatur. 

Äfven köld, uppgående till v. p. - 15 °, lärer hafva nyss
nämnda inverkan på ballistitens brisans, ett förhållamle som 
jag e.i haft tillfälle att unrlersöka med afseende på apyrit. . 

Balli::;tit är betydligt känsligare för beskjutning än apy
rit, men, Lierest den tir grafiterarl, hvilket numera allticl lärer 
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vara häncl'elsen, mindre känslig än vanligt styckekrut-, hvilimt 

framgår af följande häriltädes utförda försök : 

Med 18G7-års gevär besbits på 3 meter:> afstånd ne<lan-

nämuda krutsorter, hvar och en inlagtl i en liten bleckasl;:: 

et) Styckekrut; 

b) Apyrit af 3,,, mm. kornstorlek; 

c) Apyrit af l,ö mm. kornstorlek; 

el) Ballistit, icke grafiterad, af 3,o mm. d:o; 

e) D:o d:o d:o ,. l,o mm. d:o; 

f) D:o grafiterad af af 3,o mm. 

Dervid erhölls fö ljande resultat: 

a) Exploderade fullständigt; 

b) D:o icke alls; 

c) D:o d:o; 

d) D:o fullständigt och merl större häftighet än a); 

e) D:o liksom d); 

f) D:o ofullständigt. 

Den största olägenheten med ballistiten är dock, att den 

vid en längre snabbeld-serie upphettar patronhylsorna, och 

till följd deraf antagligen äfven vapnet, högst betydligt mera 

än apyrit och märkbart mera än vanligt svartkrut. 

Prof:.:;kjutningen sistlidne sommar med ballistit började i 

Juni månad med skjutning ur 57-mm. kanon, och afsågs der

med, i likhet med vid den andra här ofyan omnämnda skjut

ningen med apyrit, att söka finna den laddning, som, utan 

att gastrycket dervid öfversteg 2,300 atmosferer, gaf projek

tilen den högsta utgångshastigheten. 

'rill denna skjutning begagnades såväl grafiterad som o

grafiterad ballistit aJ 3,o mm. kornstorlek. 

Såsom vid skjutningen med apyrit-. ur samma kanon, l~1g 

en tjock filtförladdning framför laddningen inuti patronhyl

san, hvarjemte antändning;;tuben var till hälften fyld med 

jagtkrut., hvilken anordning visade sig ämlam~tlsenlig bl! fö

rekommamle af såväl klickskott som efterbränningar. 

At skjutningen framgick, att den grafiterade balli;;titen 

) 
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ger bättre ballistiska resultat än llen icke grafiterade, samt 

att 386 gram af förra slaget gaf 678 meters utgångshastighet, 

utan att dervid gastrycket öfversteg 2,300 atmosferer. 

Brist på tillgång af grafiterad ballistit af denna korn

storlel~ hindrade försökens fortsättande clermed. Då ny sänd

ning elylikt hut ankommit till stationen återtoo-s dessa sk]'nt-
' b • 

försök sistlidne lingusti månac1. 

Enär första skottet elen 28 Augusti med nyssnämnda ladd

ning (386 gram 3,n mm. grafiterad ballistit) gaf öfver 2,300 at

rnosferer, minskades elensamma t.ill 380 gram, hvarmed sko

tos åtta skott för undersökning af krutets jemnhet, hvilken 

ock visade sig tillfredsställande. Uneler (yra af dessa skott 

var laddningen inlagd i en kardus af sådan form att den på 

längden upptog rummet emellan patronhylsans botten och 

projektilens bas. 'rill kardusens botten, midt för slaghatten, 

var fastsydd en liten påse, innehållande 2 gram jagtkrut, 

hvilket likaledes visade sig ändamålsenligt till förekommande 

af klickskott eller efterbränning, då laddningen ligger i kar

dus af nyssnämnda form, lwilket senare antagligen måste 

blifva händelsen, om ballistit skall användas i hylsor, afseelda 

för en mer än dubbelt t>å stor svartkrutladdning. 

Slutligen skotos några skott med samma slags krut för 

att finna den laddning, sum gifver samma hastighet, som er

hålles vid skjutning med kanonens svartkrutpatron, och be

fans denna laddning vara 310 gr., hvarvicl gastrycket blef 

ej obetydligt lägre än med svartkrut. 

Derefter ~köts med samma krutsort äfven ur 38-mm. ka

non, hvarvicl med 166 gram erhölls v. p. 700 meters nt

gå11gshastig.het, under det att gastrycket vill projektilens bas 

endast blef omkring 1,470 atmosferer. Vid denna skjutning 

l::l.g laddningen, på sätt som vid sl•jutuing nr samrna kanon 

mecl apyrit, i kardus, till hvars botten var fastsydel en pt\se 

med l gram fängkrut. 

Oeh härmed afslntades skjutför::oöken· med röksvagt krut, 

för att: som jag förmodar, ånyo upptagas, så snart Kongl. 
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armeförvaltningen kommit på det klara med hvad slags rök

svagt krut kommer att tillverkas vicl statens kr'utbrnk. 

Vid en jemförelse emellan de båda nu pröfvade röksvagrr 

krutsorterna torde hufvuclsakligen följande framgå: 

Ball istit gaf betydligt bättre ballisti-;ka resnitat än apy

rit i såväl G7-mm. som 38-mm. kanonen. 

Den förra är i det närmaste alldeles rökfri, hvilket icke 

är förhållanuet med den senare, hvaremot den föna vid skjut

ning under mörker torclA, tillföljd af elen ur kanonens myn

ning utkastade klara flamman, förr komma att förråda kano

nens plats, än elen senare. 
Ballistit bör vid fortsatt skjutning upphetta vrrpnet ej 

obetydligt mera, än såväl svartkrut scm apyrit, och den se

nare upphetta mindre än svartkrut. 

Grafiterad ballistit är mindre känslig för beskjutning än 

handgevärskrut, uneler det att apyrit är l1elt och hållet okäns

lig för dylik yttre åverkan. 
lVIed afseende på inverkan af köld, npphettuing eller fuk

tighet torde båda slagen af röksvagt krut förhålla sig i det 

närmaste lika. 
Slutligen beträffande kostnaden så ställer sig, med nu 

gängse priser, ballistit betydligt billigare än apyrit, enär clm1 

förra kostar 6 kronor och elen senare 9,~;; kronor per ],g., 

hvartill kommer att den högsta laddningen med ballistit i t. 

ex. 57-mm. kanonen, utom det att den uträttar större arbete, 

är betydligt mindre, än motsvarande laddning apyrit. Så

lunda kostar den förra 2,2B kronor, under det att kostnaden 

för den senare uppgår till 5,;u kronor, hvilken prisskilnad 

framträder ännu märkbarare, då frågan g~ller en större myc

kenhet. 
För enelast en utredniug 57-mm. sl.::arpa patroner med 

röksvagt krut till pansarbåten Göto uppg~tr nämnda skilnacl 

ti ll v. p. G,700 kronor. 
I vidstående tabell äro angifna sammamlrag af de vid 

dessa skjntningar med ballistit och apyrit erhftllna, resnltat, 

. L 
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hvarjemte, för .i emförelse äfven upptages de medelresultat, 
som erhålles vid skjutning med vapnets vanliga svartkrutpa-
troner. 

Krut. >-o ~ Uastryek l 
8. a, vid 

'" 2 
<'D o ----

K~non. ~ O 'l 
~ 

00 

:s :::;" 
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3(il) (j(jl 2000 
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Bn llist it. :1,0 Jlllll. 350 (j:1fl 1710 
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Förslag till nytt signalsystem. 
Inledning. 

Länge har jag tvekat att offentliggöra beskrifningen å 
det signalsystem, jag uppfunnit. Det är ju nästan alltid ett 
otacksamt företag att orda om egna uppfinningar, och icke 
sällan är det äfven lönlös möda. Men frågan om en föri:i.m1-
ring af vår flottas signalsystem kan anses stå på dagordnin
gen. J ag vill ej gå så långt som att påstå, att det derfijr 
skulle vara hvarje fackmans pligt att uttala sig i denna fråga , 
men han bör intressera sig för elen samma, och om han tror 
sig hafva funnit något uppslag, som kan bidraga till dess 
lo .. sninO' O'Ör han tvifvelsutan rätt uti att underställa sitt för-b> b 

slag en så om fattande och kritisk pröfning som möjligt. 
Det är uneler en sådan uppfattning likasåväl som uneler för
hoppning att i någon mån kunna lifva intresset för den vig
tiga frågans lösning, som jag härmed dristar för offentlighe
ten framlägga resultatet af mina unelersökningar rörande sig
nalsystem till sjös. 

De hufvudsakliga fordringar, man ställer på ett godt op
ti skt signalsystem, torde kunna formuleras sålunda: 

l. signalsystem et bör vara enkelt och dess tillämpning 
hitt att lära. 

2. Signalerna böra kunna ställas i den mest fördelak
tiga rigtning för afl äsning. 

3. Signaltecknen böra kunri.a urskiljas på långt afstånd. 
4. Alla vigtigare order och meddelanden böra kunna sig

nal eras genom en enda signal, som sålunda skall kunna hål
las "blåsande" eller vara "permanent" under så lång tid som 
erfordras, intill dess den blifvit besvarad. 

5. Dag- och nattsignaler böra gifvas efter enahanda grnn
der eller om möjligt vara lika. 

6. Signaleringen bör kunna ske snabbt och siikert.. 

) 
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7. Sigualerna, och i all synnerhet nattliga igenkännings· 
signaler, böra så anordnas, att de kunna visas åt ett håll , 
medan de skymmas åt andra. 

8. N attsignaleringen bör kunna anordnas med h vad slags 
belysning som helst. 

Samtliga ofvannämnda fordringar uppfyllas mig veterli
gen icke af något nu existerande signalsystem. Flaggsigna
ler, semaforer, blinklanternor och elektriska olikfärgade lan
ternor hafva alla sina stora fördelar, men äfven sina betänk
liga olägenheter, hvilka dock här icke torde behöfva närmare 
omnämnas. Inom främmande mariner hafva flera olika sy
stem blifvit pröfvade. På senare tiden synes man i allt större 
utsträckning hafva sökt tillämpa semaforsystemet för dagsig
nalering och färgade elektriska lanternor för nattsignalering. 
Semaforsystemet eger också i den snabbhet, bvarmed under
rättelser genom det samma kunna förmedlas, såväl som ge
nom den tydlighet hvarrned dess tec~en kunna urskiljas äfven 
på stora distanser *J, ovedersägligen högst betydande fördelar. 
En tillämpning af semaforsystemet har såväl på grund häraf 
som till följd af uttalanelen från en mängd svenska fartygs
chefer synts mig önskvärd. 

· Det signalsystem, som här nedan skall beskrifvas, har för 
den skull närmast anslutit sig till semaforsystemet, på samma 
gång ingen möda varit sparad för att hos den tillhörande 
signalapparaten låta alla de här ofvan uppräknade, eftersträf
veusvärda egenskaperna hos ett godt optiskt signalsystem i 
största möjliga utsträckning komrna till användning. Min 
signalapparat har också erhållit narnuet dag- oclt nattsemafor. 

Beskrifning öfver semaforen. 
Da,qsemaforen är anorduad i hufvudsaklig öfvereusstäm

melse med den vanliga ann-semaforen . Den skiljer sig från 

*) Signaler från semaforer, uppställda på toppama. af militiirmaster, Lim 
under god sigt kunna afläsas långt innan fartygsskrofven komma i Rigte, ja , t. 
n. m. innan masterna sjelfva syna s iifver horisonten. 
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denna senare fömämligast derutinnan, att den af mig före

slagna i stället för tvenne fullkomligt lika armar, eger fyra 

olika formade armar. Deras utseende framgår af teckningen. 

Anordningen för armarnas kringsvängande är äfven ledes den 

vanliga och torde icke tarfva någon särskild beshifning. För

delaktigt \'ore, om »amtliga signaltecken målades hvita på 

ena sidan och svarta eller högröda på den andra. Härigenom 

blefve de tydligare skönjbara mot ,·are sig mörk eller lj n s 

bakgrund. Tecknens jemförelsevis ganska stora yta toge dock, 

om teckeuskifvoma gjordes täta och målades, ett sådant vind

fång, att de i ~å fall måste göras synnerligen soli(la för att 

icke skadas af lt ård blåst. Deras t.yngd blefve derigenom 

j 
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större än lämpligt vore för deras lätthanclterlighet. Enelast 

mindre semafortecken (armarnes längd ej öfverstigancle l me

ter) torde derför kunna målas hvita och svarta (röda) å ömse 

sidor. Större tecken åter måste antagligen förfärdigas af gles 

metallduk, omgifven och uppburen af lätta, men starka stål

trådsramar. Tecknens synbrorhet torde härigenom föga lida, 

men deras motstånd mot vinelen betydligt minskas, hvarjemte 

deras hanclterlighet i hög grad underlättades. På l till 2 

meters afståncl uneler armarnas unelerkant (då de intaga ställ

ningen vertikalt nedåt) är en s. k. "visarearm" eller "ntvi

::;are" anbragt. 

Nattsemaforen utgöres af en half::;fer, hvilken upplyses 

inuti. Den plana sidan, som är fast förenad med den half

sferiska delen, är för:>edd med 7 stycken öppna sektorer. Von-
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s' ra kanten af h varje sektor har å ömse sidor en fals af 
kautschuk om vid pass 2 cm. höjd. Hvar och en af sekto
rerna täckes af en s. k. "täckskifva", hvilken är rörlig om
kring en bult, belägen så nära som möjligt intill den genom 
den fasta skifvans (plana sidans) midt gående axeln. Täck
skifvornas ytterkanter styras af spår vid den fasta skifvans 
ytterkant. H varje täckskifva medgifves en rörelse om vid 
pass 23° eller så stor att skifvan, efter behag, kan täcka eller 
blotta den öppna sektor å den plana sidan, öfver hvilken hon 
är anbragt. På högra sidan, i närheten af axeln, förses h varje 
täckskifva med en ~jeder hvilken h:iller henne i sådant läge, 
att motsvaranqe sektor täckes. Kring den fasta skifvans axel 
äro 4 slyeken "teckenskifvor" eller "signalskifvor" rörliga, 
två på yttre och två på inre sidan. Dessa signalskifvor bestå 
likasom täckskifvorna af metallbleck och äro till sin yttre 
form liknande dessa; men de äro delvis ogenomskinliga och 
delvis genomskinliga. Deras genomskinliga del är af alldeles 
samma form som dagsemaforens armar och består af tunn, 
hvit väf, hvadan nattsemaforen visar upplysta fi.gurer. full
komligt motsYarande dagsemaforens signal tecken. N attsema
forens signalskifvor äro på högra sidan försedda med en ~je

derklack, hvilken under skifvornas rörelse (vridning) motsols 
släpar efter utan att rubba täckskifvorna ur deras lägen, men 
vid vridning medsols stöter emot närmaste täckskitva.::; ven
sterkant och genom fortsatt vridning undanskjuter täckskif
van, till dess signalskifvan intagit täckskifvans läge. Sig
nalskifvorna styras i spår vid ytterkanten af den fasta skif
van. Fast förenadt med hvarje signalskifva sitter koncen
triskt å axeln ett tandadt hjul. Detta hjul står medels en 
kedja utan ända i förbindelse med en blockskifva, försedd 
med handtag och anordnad i likhet med skifvorna å dagse
maforen. 

För att underlätta armames och signalskifvornas kring
vridande förses dessa med motvigter på andra sidan axeln .' 

Såväl dag- som nattsemaforen är vridbar1 så a.tt signa.-
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lerna städse kunna v~Ludas vinkelrätt mot det l1åll, hvarifrau 
aHäsning skall ega rum. Skall afiäsning ske från flera olika 
ställen, hålles semaforen i en långsam och jemu rörelse kring 
sin vertikalaxel. 

I likhet med hvad som är förhållandet å tyska örlogs
fartyg, torde det vara lämpligt att hafva flera spår å däcken, 
till hvilka semaforerna efter omständigheterna förflyttas. En 
dag::;emafor bör med fördel kunna få plats å toppen af en af 
fartygets militärmaster, hvilket i synnerhet för afståndssigna
loring måste vara förmånligt. 

Förklaring ö{vf'r signaltecknens betydelse, Pi,q-nrtlemas antal m. 111. 

Med undantag af den särskilda betydelse, ett tecken har, 
då det visas ensamt, betyda de olika formade tecknen alltid, 
i hvilken ställning de än förekomma: 

l :a 2:a 3:e 4:e siffran 

a-tecknet. (J -tecknet r-tecknet o-tecknet 
af den g i fna signalen. H varje tecken betyder vidare, allt 
etter den ställning det intager: l, 2, 3, 4, 5, 6 eller 7 enligt 
nedanstående teckning: 

4. 

3. 5. 

2. 6. 

l. 7. 
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Exempel på signalers betydelse: 

25 104 073 0016 

25 104 073 0016 

1056 5371 7645 2604 
Af det ofvaustieucle torde signaltecknen ~ betydelse :.i ll

räckligt tydligt framgå. En minnesregel må dock tilläggas : 
udda siffror hafva Sl1,ed rigtning, ,jemna siffror l1,0risontel eli/H 
ye:rtik;l,l. 

~ l 
l 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
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Visarearmens betydelse: 

betyder signalbokssignalering. 

d h n t 1 Ile. ba' da betyder d trekt telegra-fhvart för sig} . 
m e a oc fJ ec \:n en l e r · r · f · 

tillsammans tenng (sta mng). 

jlwart för sigl 
med u och 1'} tecknen·l eller båda J. betyder siffror. 

tillsammans 

ra och yl 
. a och å 

j
l·mecl·: ;)' och r:· 

l(l och cl j 
y och el 

feller med 3 ~ller l betyder 
teclmen ·l4 tecken, hvllka J. signalLob-

som hebt ::; iguale ring. 

Antalet "blåsande" signaler eller signalbokssignaler blir 
sålunda: 

f 
med enkelt tecken . . . . . . . . . . ... 28 

~ J " 
tvenne 

" 
• o •••••••• • • • o 262 

l tre 840 l ., 
" 

• • • o ••• o •••• 

" 
fyra 

" 
••• o ••••••• ' o •• 840 

f med tvenne tecken ... ••••••• o • •• 210 

~ J tre ..... . . ••• o o . o 840 l " " l " 
fyra 

" 
• o. o. l •• o. o . o •• 840 

~ 
f med tvenne tecken •• o. o ••• o ••••• 210 
J tre • • • o. o ••• • •• o o 840 l " " l " 

fyra 
" 

•••• o •••• o . o •• 840 
Summa 5,740 

Denna summa torde vara tillräcklig för alla vigtigare 
signaler, i synnerhet som semaforsystemet i vidsträckt mån 
kan användas utan signalbok. Bland ofvanstående signaler 
torde en grupp (t. ex. "signaler med två tecken, visarearmen 
snedt uppåt") böra särskildt användas såsom "ständiga tecken" 
för fartyg. 

Skulle ofvanstående aQtal (5740) "blåsande signaler'' möj
lige!+ befinnas för litet, kan ett under alla förhållanden till" 
r!igkligt ~11,tal signaler erhållas1 om ma11, reserver~+ t. e4. f1.llft. 



- 4l·i-

"signaler med två tecken, visarearmen sneclt ned.:Lt" på så sätt, 
att dessa alltid gifvas parvis d. v. s. att två sådana signaler 
gifna omedelbart efter hvarandra betyda en signal. Härige· 
nom siwile i st. f. de 210, som bortföllo, 44,100 signaler er
hållas. *) Den tid, som åtgår för afgifvande och afläsande af 
en dylik dubbelsignal, blir i alla händelser högst betydligt 
kortare än den tid, som erfordras för afgifvande och afläsande 
af en flaggsignal. 

Signale~·ingen. 

Huru da,qsiynalerin.IJelt skall tillgå, torde ieke tarfva någou 
beskrifning. Visarearmens utfällande är här tecken till sig
naleringens början; dess nedfällande till signaleringens afslu
tande. 

Angående nattsignaleringen må deremot ett par regler an
föras. De 4 signalskifvorna kunna, såsom af det förut sagda 
lärer framgå, fritt och oberoende af hvarandra röras motsols, 
utan att nägon af täckskifvorna rubbas. Då en signalskifva 
föres medsols, stöter dess fjeder snart emot klacken å närma
ste täckskit'va. Genom fortsatt rörel.;e medsols undanskjutes 
täckskifvan, till dess elen förras medellinie kommer midt 
för elen senares ursprungliga medellinie. Den genomskinliga 
delen af signalskifvan kommer då att synas upplyst. Vrides 
signalskifvan derefter motsols, intager den nndanskjntna täck
skifvan omedelbart sin ursprungliga plats, och nattsemaforen 
förmörkas. För att sålunda åstadkomma siffran 3 med sig
nalskifvan ((' föres denna motsols från sin vertikala utgångs
ställning helt obetydligt förbi täckskifvan .A'i. 3, samt derpå 
genast medsols, så att sistnämnda skifva undanskjutes o. s. v. 

Afläsningen sker alltid så, att man ser (eller tänker sig 
se) visarearmen åt venster, d. v. s. att man börjar räkna ned-

*) Signaler med d'- och P-tecknen, sitsom betydande siffror, skulle naturligt
vis icH;e hiträkqas. '.{'vå senlaf01;er sl(\llle äfven kunqa anväqdas san.1tidi~t. 
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ifrån på visarearmens sida enligt figurerna. Denna arm har, 
såsom furut är nämndt, olika betydelse, allt efter den ställ
ning han int.ager. De båda sneda ställningarna motsvaras 
vid nattsignalering af resp. en lanterna öfver eller en lanterna 
under semaforen. 

Betraktelser. 

I hvad mån det af mig föreslagna signalsystemet med 
dag- och nattsemaforer, försedda med olika formade armar, kan 
upp(ylla de här ofvan i inledningen uppräknade fordringarn a 
på ett godt optiskt signalsystem, skall nu (tör så vidt detta 
kan bedömas, innan systemet blifvit praktiskt pröfvadt) blifva 
föremål för undersökning. 

l. Beträffande systemets enkelhet och lätthet att lära 
lemnar semaforsystemet i allmänhet, då det gäller si_qnaler·iny, 

föga öfrigt att önska. En annan sak är teleqrajel'ingen, uti 
h vilken armarnas ställningar hastigt ombytas, och h vilken 
för den skull kräfver en synnerligen omsorgsfull öfning. Men 
alldenstund det här föreslagna signalsystemet medgifver en 
fullständig tillämpning af den vanliga semafor-telegraferin
rren i det att samma tecken användas för såväl det senare 
b ' 

sättet att förmedla unelerrättelser som för signalboks-telegra-
fering, kommer ovedersägligen en högst betydlig förenkling 
att uppstå i de regler, som af signalmännen skola inläras. 
Ännu större blir denna förenkling derigenom att nattsignale
ringen så väl som nattelegraferingen är alldeles densamma 
som dagsignaleringen och dagtelegraferingen. 

De "blåsande" signalerna böra af en hvar kunna afläsas 
inom ett fåtal sekunder, så snart grunden för afläsningen är 
inhemtad. Och denna grund är ju så enkel, att man icke 
lärer behöfva anstränga sig för att hafva den i minne. Till 
följd af den lätta afläsningen blir det möjligt för vederbö
rande befälhatvare att kontrollera såväl de signaler hvilka 
gifvas1 som a:fläsuingeu af dem hvilka mottagas, 
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2. Genom att vara vridbara uppfylla dag· och natt-se

maforerna ganska väl fordringen på att kunna ställas i den 

mest fördelaktiga rigtning för afiäsning. Äro signalemotta

game :flere, har likväl ett o;ystem, som arrväneler solida krop

par (kulor, koner, cylindrar, kuber o. s. v. med deras sam

mansättningar) ett visst företräde . Men då det gäller "blå

sande" signaler, som sakta vridas kring sin vertikalaxal , blir 

detta företräde försvinnande. Optisk telegraf'ering lärer aldrig 

genom semaforer eller svängflaggor kunna så anordnas, att 

deu samtidigt kan afiäsas från hvilket håll som helst. I detta 

hänseende är elen underlägsen blinklanternan. 

3. Beträffande Jet af-;t.\llll, hv~tL·pl semctfortecken kunna 

aflä;;a-;, gifver erfarenheten gvJ ledning. Vanliga semaforer 

med G-meten arm:tr kLuma uneler normal sigt afiäsas på ett 

afståncl af öfver 12 naut. mil. Följaktligeu bör man kuuna 

vara berättigad till det an~agandet, att semafortecken af här 

föreslagen form och t. ex. 1,5 meters armar kunna ur:3kiljas 

på 6' distans. Signaler metl nattsemafor af l meters radie 

torde deremot måhända icke tillräckligt tydligt urskiljas på 

större afståncl än 2'. Denna oläganhet lär er d ock till fullo 

uppvägas af nattsemaforens företräelen framför andra nattsig

nalapparater, hv.ilka företräden i öfriga punkter närmare af

handlas. För öfrigt må anmärkas, att ljusblinkar endast nu

der särdeles gynsamma omständigheter (ingen rörelse på far

tyget etc.) kunna aftäsas med beväpnadt öga, uneler det att 

en kikare alltid kan hållas rigtad mot en "blåsande" signal 

tillräckligt länge, för att denna skall kunna afiäsas . N attse

maforen är emellertid icke afsedel för s. k. afståndssignale

ring, utan hufvudsakligen för det dagliga eller, rättare, natt

liga bruket inom en eskader. Gifvet är, att nattsemaforer af 

större dimensioner kunna lämpa sig för större afstånd, men 

just då det gäller egentlig "afståndssignalering" lära)nga sig

naler öfverträffas af de elektriska strålkastarnes, hvilkas korta 

och långa blänkar kunna uppfattas på aft>tånd lltöfver 30'. 

.;!:. Att alla vigtigare meddelanden ske genom "l;>lil,sand,e" 
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signa ler måste betraktas såsom en ofantlig fördel. I detta 

hänseende lemnar såväl semafor- som svängflagg- och blink

telegrafering, eller i allmänhet hvarje system, som icke med

g i f ve r "blåsande" signalers afgifvande, mycket öfrigt att ön

ska. Enär telegraferingen kräfver mycken öfning hos signal

männen och en oafbrntet spänd uppmärksamhet hos afiäsaren, 

of't,a nnder flera minuter i en enda rigtning, är det gifvet, att 

en fartygschef eller en vaktbefälhltfvare i allmänhet och syn

nerligast under gång i eskader, nästan aldrig är i stånd att 

sjelf förvissa sig om att signalerna blifva rätt afgifna och 

rätt afiä-ota, utan kommer hau härvidlag att bli i högsta grad 

beroende af sina signalmäns skicklighet, uppmärksamhet och 

pålitlighet. Besinnar man, att, särskildt hvad nattsio-nalerina 
• 

• ' l o b 

et:hgt Morses system vidkommer, misstag dels angående ljus-

glnnt.arnes ticlslängcl, dels beträffande uppehållet dem emellan 

inom en särskiltl bokstaf, och dels rörande den tid som åt

skiljer bokstäfverna, äro allt annat än ovanliga såväl af dem 

som afgifva signaler som af mottagarne, för så vidt de icke 

alla besitta synnerligen stor färdighet, samt att sådana miss

tag kunna medföra de mest ödesdigra följder, så torde värdet 

af blds((nde nattsignaler tydligt framstå. Sådana kunna såsom 
' 

förut är anty<lt, upprepade gånger kontrolleras eller aflitsas 

innan. de afgifvas eller besvaras. Å ett chefstartyg, som kom

mer l belägenhet att nattetid behöfva mottaga meddelanden 

samtidigt från skilcl ,t håll, t. ex. från bevakningsfartyg, lära 

särlana, med blinklanterna, sällan kunna med nöjaktig säker

het afläsas och besvaras. Deremot bör befintlio-heten ombonl 

å ett dylikt fartyg af :flera semaforer, h vilka ~rändas i olika 

rigtningar (nemligen emot resp. signalerande) och kunna skö

t~ts af p~rsoner med jemförelsevis ringa öfning,, göra signale

nngen v1da lättare och säkrare. 

G. Fordringen på dag- och nattsignalernas inbördes öf

verensstämmelse uppfylles af den föreslagna dag- och natt

sernatoren fnll~t~tndigt. Detta itr ett förhållande, som för sy

stemet,;-; enkellJ eL är af stor betydelse, såsom redan förut är 
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påvisadt. Att det äfven ur andra synpunkter är efterstraf
yansvärdt, bevisas af de försök man gjort att anordna elek
triska nattsemaforer, eller semaforer med fasta armar, samt
liga försedda med ett antal glödlampor. Jemväl har man oe
gagnat sig af den vanliga dagsemaforen, som nattetid blifvit 
belyst af elektrisk strålkastare. 

6. signaleringens snabbhet är tvifvelsutan af stor vigt. 
I detta hänseende har semaforsystemet en afgjord öfverläg
senhet öher flaggsystemet. Nattetid medgifva olikfärgade 
elektriska lampor en mycket hastig signalering. Den tid, som 
åtgår för en signals afgitvande med den här beskrifna sema
foren, är naturligtvis i någon mån beroende af semaforannens 
längd. På grund af erfarenhet från semafortelegrafering i all
mänhet kan medeltiden för en signals afgifvande anslås till 10 
a 12 sekunder med 2 meters armar, om tvenne någorlunda 
vana signalmän sköta handtagen. För nattsignalering, som 
fordrar rörelse åt tvenne håll, torde motsvarande tid förlän
gas med omkring 30 proc. 

7. Signalers gifvande åt ett håll och samtidiga skym
mande åt andra är under krigstid ofta nödvändigt. Genom 
tillfälligt anbragta skärmar kan naturligtvis en sådan fordran 
ofta uppfyllas. Att tillämpa en dylik utväg med flaggsigna
ler och elektriska glödlampor å stag eller barduner, torde 
dock ställa sig svårt. Ljusblinkar med 'l'abuljewitsch-lanterna 
lära icke heller lätteligen kunna döljas genom skärmar. De 
omständigheter, då ett undanskymmande åt fiendens sida af 
gifna signaler torde vara mest eftersträfvansvärdt, förekomma 
egentligen blott nattetid. Särskildt är det af största vigt, att 
egna fartyg kunna visa hvaranclra igenkänningssignaler utan 
att röja dessa för fienden. Under de engelska eskaderöfnin
garna vid Ber:ehaven inträffade det esomoftast, att man natte
tid icke kunde skilja egna torpedbåtar från fiendens. I sådant 
afseende vill det synas som om nattsemaforen kunde komma 
till pass. N a turligtvis måste man vara ytterst försigtig vid 
sådana signalers afgifvande. H varje fartyg bör hafva sin 
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särskilda igenkänningssignal jemte den allmänna, för en eska~ 
ders alla fartyg gemensamma, hvilken senare torde böra om
bytas för hvarje natt. Till eskadern återvändande minbåtar 
böra hålla sin igenkänningssignal blåsande, då de närma sig 
skotthåll och så snart de äro förvissade om att signalen ej 
kan upptäckas af fienden. 

8. Att det är vanskligt att uteslutande förlita sig på 
elektrisk belysning ombord har nyligen bekräftats genom till
dragelsen vid Oaldera, då Blanco .b'ncaladas dynamornamaskin 
~kadacles. Särskilrlt torde det vara tillrådligt att antaga så
Jai1a signalapparater, som kunna fungera ätven utan elektrisk 
belysning. 

Slutm·d. 
Äfven nr andra synpunkter än de här ofvan afhandlade 

torde man b8ra betrakta frågan om ett signalsy,;tems lärnp. 
lighet. Sålunda bör frågan om signalapparatens styrka, pris 
m. m. ej förbises. Likasi får ·man ej unelerlåta att söka 
skydda såväl apparaten som signalmänpen mot fientlig 
beskjutning. J ag har emellertid velat yttra mig så kort 
som möjligt, och derför må för 'ilärvarancle det sagda vara 
nog. 

H. H'i·angel. 

Svenska flottans historia 
åren 1522- 1634 

af Axel Zetterste1t. Stockholm. J os. Seligmans förlag 1890. 

·'Den sveuske S0krigshistorie er saa overmaacle ofulcl~ 

stamdig behandlet". Med detta citat torde förf. till ofvan-
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skrifna historiska arbete, h vilket för öfrigt saknar h varje fö

retal, få anse:> hafva tillkännagifvit sin af::;igt med dess offent

liggörande. Att förf. sökt gifva en uttömmande skildring af 

den period, som hans sjökrigshi::;toria omfattar, synes redan 

häraf vara berättigadt att antaga, och deL framstår ännu tydli

gare genom den ofantliga mängd af detaljerade redogörelser 

öfver t. o. m. ganska likgiltiga förhållanden, som i arbetet 

förekommer. 
Med kännedom om det hög:>t fragmentariska skick, hvar

uti de urkunder befinna sig, h vilka förf. haft att bearbeta, 

torde man riktigast kunna beteckna ifrågavarande afhandling 

om Sveriges äld~;ta sjökrigi:ihistoria ~;åsom en uppslagsbok i 

egentlig mening. Och det är från en sådan synpunkt, so m 

anmälaren trott sig böra bedöma densamma. 

Då arbetet sålunda hvarken kan göra anspråk på att vant 

en tidsskildring eller ens en detaljmålning af svenska flottans 

beskaffenhet och öden under dess tidigaste stadin m, utan en

tlast en ordnad sammanställning af de vigtigaste omständig

heter rörande flottan.~ utvecklingsskede, som blifvit bevarade 

åt efterverlclen, må man icke vänta sig att här finna någon 

särdeles unclerhåll~nde lektyr eller någon direkt lärorik sjö

krig;;historia. Detta förhållande torde visserligen afskräcka 

mer än en för flottans minnen intres:>erad läsare, men det 

förringar ingalunda värdet af det sjelfständiga och om trägna 

forskningar vittnande verk, som jag har den angenäma plig

ten att härmed anmäla. 

Ehuru Sverige visserligen redan under medelticlen uti 

den gamla skeppslagsinrättningen egde någon tillstymmelse 

till sjöförsvar, räknar dock svenska flottan sin egentliga upp

rinnelse från Gustaf I:es regering. Det var likväl först efter 

en mer än hundraårig tillvaro, som flottan så småningom er

höll en fast organisation, h vilken dock först med amiralitetskolle

giets inl'ftttande år 1634 kan sägas vara fnllt genomförd. Då 

hela den period) som förf:s sjökrigRhistoria omfattar, följakt-
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Iigen kännetecknas af brist på fasthet och stadga i formernrt, 

är det helt naturligt, att snart sagclt oöfverstigliga svå

righeter upprest sig mot framställandet af någon fullt klar 

och påtaglig bild af vårt sjötörsvar vid någon viss tid under 

des;; utveckling:>år. Den allmänna karaktären af örlog:;vap

nets "uppkomst, utbildning och öden" synes likvisst på flere 

ställen vara väl träffad såväl i enkla, omisskänliga hufvud

drag som i betecknande enskildheter. Nästan omedelbart 

beroencle af regenten, utgjorde flottan i synnerhet i början af 

ifrågavarande tidsskede mer än någonsin en mätare på dennes 

skapande, samlande och orclnande förmåga, på hans kraft och 

beslutsamhet, ]'å hans personliga omdöme och hushållning. I 

sådant hänseende är historien om flottans barndomsår af syn
nerligt intresse. 

Efter en kort inledning, h varuti en öfversigt af den ur

åldriga skeppslagsindelningen m. m. lemnas, börjar elen egent

liga afhandlingen med en utförlig :;kildring af sty1·elsen, innefat

tande redogörelse för sätt.et för skeppens utrustning, redovisning 

m. m. , dels innan konungen hade m1gon styresman för flottan 

vid sin sida och dels sedan en sådan uti öfversteamiralen eller 

riksamiralen blifvit tilbatt. Anmärkningsvärd är bland annat 

skildringen af riksamiralen li.yninas sätt att sköta sin mao-t-
'"" b 

påliggande förtroendepost, äfvensom i allmänhet den svårig-

het, som måste hafva varit för handen vid utrustningen af 

större sjötåg. Kapitlet afslutas med en tabellupptagande an

talet tjenstemän vid amiralitetet 1620-163-l: och deras aflö

ning, samt med några Liografislm uppgifter om flottans näst 
konungen högste styresmän. 

Pöljantie kapitel afhandlar slceppsfolket, från amiralerna 

och ned till skeppspojkarna, jemväl omfattande civila tjenste

mäns och knektars anställning ombord. Förutom den redo

görelse för de olika gradernas uppkomst, tjenstgöring, befor

dran, aflöning, styrkeförhållanden m. m., som här står att 

finna, meddelas i tabellarisk form äfven biografiska underrät

telser om de allra flesta bland tidehvarfvek amiraler, höf-
'lid:;kr. i Sju''· 18.9 1. 28 
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vidsmän och kaptener. "Resultatet af undersökningen om 

denna tids amiraler", omtalad t å sid. 69, är af vigt för bedö

mandet af den högsta befälsgradens utveckling. Angående 

hMvidsmännen lemnar förf. en del rätt egendomliga uppgifter. 

I likhet med sina efterträdare, kaptenerna, tjenstgjorde höf

vidsrnännen i allmänhet blott såsom chefer på örlogsskeppen, 

men emellanåt kommenderades dc till ett antal af tre, ända till 

sju på de största bland dessa. Egendomliga synas äfvenledes 

de disciplinära förhållandena hafva varit. Ej . sällan hände 

det, att högre befälhafvare underläto att fullgöra konungens 

befallningar. Om än den bristfulla organisationen ofta var or

sak härtill, i ty att fartygens utru~tning, såsom ofvan är antydt, 

merendels mötte ofantliga svårigheter, torde dock ingen klar 

uppfattning om disciplin hafva varit rådande. De i flera 

hänseenden drakoniska bestämmelserna kunde ej heller strängt 

följas. Ja, det inträffade upprepade gånger, att befälhafvare 

blefvo dömda till döden för ohörsamhet mot konungen, men 

kort derefter benådades och återiusattes i sina förra tjenste· 

befattningar. Den uti samma kapitel förekommande redogö

relsen för utskrifning af sjöfolk och för båtsmanshållets första 

ordnande är synnerligen värdefull. Äfven den del af kapitlet, 

som handlar om aflöningsförhållandena, erbjuder många för 

tiden känneteclmande drag samt åtskilligt af verkligt intresse, 

om det än icke kan förnekas, att mångn, af de här befint

liga uppgifterna saldöst kunnat utelemnas. Kapitlet afslutas 

med en förteckning på skeppsfolkets förläningar, uppgifter om 

prispenningar, borgläger och pension sam t en tabell öfver 

skeppsfolkets antal under olika år. 

Efter ett par helt korta kapitel (om tygmästare och själa

vård) följa tvenne, h vilka särskild t torde förtjena att fram

hållas. De afhandla ltelsomh·d och 1·ättsodsende samt innehålla 

många drag af stort intresse. 

I nästa kapitel gifver förf. oss en i flera. afseenelen väl 

längt i lletalj gående skildring af flottans förvaltning. Lik

visst är detta kapitel flerestädes saftigare, än h vad man af 
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ämnets beskaffenhet kunde hafva väntat. I sådant hänseende 

må sidd. 198 och 199 sän;kildt påpekas. 

~ti 22 härpå följande kapitel lenmas allehanda uppgifter 

o~n nkets slceJJ]JS!Jclnlar och omf Större delen af dessa upp

gtfter äro att anse såsom ett blott uppräknande af de mer 

:Ile~· mindre anmärkningsvärda förhållanden rörande platserna 

l fraga, som f~rf. lyckats samla. Såsom en praktbit i dylikt 

afseend~ b än v1sas till sidorna 269 och 270 rörande Elfsborgs 

skeppsgarcl. Men l1är och hvar, och särskildt i ka]Jitlet om 

S~ockholms ~keppsgård, förekomma åtskilliga betecknande upp

gifter, af hv1lka några läsas med stort intres;;e. 

Partygen äro vidare föremål för ett särskildt kapitel. Här 

lemnas dels en beskrifning på olika slags fartyg, hvilken i 

allmänhet synes rigtig, men som dock icke kan fritaD"as från 
l . 

o 

en uel anmärknmgar, dels en öfversigt öfver fartygens storlek 

o_ch besättningsstyrka m. m., dels en utförlig redogörelse för 

ttllkomst, underhåll och afgång af fartygsmaterielen, samt 

slutligen uppgifter om fartygens "antal och styrka". H vad som 

här i synnerhet förtjenar att uppmärksammas, är elen del af 

kapitlet, som handlar om fartygens underhåll, antal och styrka, 

samt särskildt sidorna 357 och 368. Anmärlmingsvärclt är 

det stora antalet förolyckade fart.yg i början af 1600-talet. 

'l'ill följd såväl af olyckshändelser som af bristande unelerhåll 

och af bistra krigsticler var skeppsflottan i början af Gustaf II 

Adolfs regering "platt af sig kommen". Det var clå som Sve

riges riksråd yttrade de minnesvärda orden, hvilkas sanning 

tyYärr allt för ofta blifvit förbisedd, att nemligen "skeppsflot

tan, på hvilken all riksens välfärd synes hänga, ... behöfver 

årligen tillbyggas". 

Under den något egendomliga titeln "vapen och artilleri " 

lemnas i nästa kapitel beskrifning på flottans artilleripjeser 

med förteclming öfver dem vid olika ticler m. m., vidare på 

handvapen och fyrverkeripjeser, krut och projektiler o. s. v. 

Af särskildt intresse är kapitlet om sjötjendgöringen. Gif

vet är, att denna icke kunde vara systematiskt ordnad.. Några 
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ailmänt gällande reglementariska föreskrifter synas !i:nappast 

ltafva förefunnits med undantag af de år 1570 utfärdade och 

sedermera af hertig Carl förbättrade sjöartiklarna. Deremot 

inrymdes en mängd föreskrifter för tjensten uti de instruk

tioner, som utfärdades för befälhafvarne öfver utgående flot

tor eller eskadrar, och af hvilka de tidigare synas hafva legat 

till grund för dem som senare afgåfvos. Dessa instruktioner 

innehålla emellanåt högKt besynnerliga stadganden. Sålunda 

vill man knappast tro sina ögon, då man läser, hurusom rå

llet år 1G64 tillstyrl,te Erik XIV, att två eller tre p~rsoner 

på olika fartyg skulle utses till befälhafvare öfver den ut

gående flottan med lika myndighet och getnensam beslutande

rätt. Snart synes man chck hafva insett olämpligheten af 

en dylik bestämmelse samL tillagt en enda befälhatvare hög

sta befälet. 'l'aktiska föreskrifter meddelades i allmänhet i 

nämnda instruktioner. Bland dessa föreskrifter hän visas sär

skild t till dem Klas Horn erhöll af konungen åren 16G5 och 

15G6. Af ej minch·e intresse äro cle taktiska bestämmel:::er, 

som Gustaf II Adolf ntgifvit. Denne store härförare egna

de mycken uppmärksamhet äfven åt sjövapnet, med hvilket 

han var långt mera förtrogen, än man i allmänhet torde töre

ställa sig. Den segelordning, han i egenskap af aktiv Högste 

befälhafvare för flottan år 1623 utfärdade, vittnar högt om 

hans sällsporda insigter i örlogsmannayrket. Icke allenast 

fr,rtygens marschordning bestämdes noggrant, utan jemväl 

deras förhållande vid olika vind- och väderlekstillfällen, h var

jemte särskilda regler faststäides för flottans bevakning, sig

naler, positionslanterna, fältrop, prejning m. m. 

Det är verkligen skada, att det följande kapitlet, afhand

lande sjötågen, icke kunnat blifva utförligare behandladt. Men 

de underrättelser som från dessa bevarats åt efterverlden, äro 

naturligtvis ännu sparsammare än de som röra flottans orga

nisation. De uppgifter, som förf. meddelar om ifrågavarande 

tids sjötåg, äro likväl flerestärles synnerligen värdefulla. Att 

de äro <le fullständigaste som hittills blifvit samlade, behöfver 

-- 4:25 -

icke antydas. rrroligen skall man aldrig blitva i stånd att i 

nämnvärd måu fullständiga dem. I fleia fall afvikande från 

hittills käccla histori,ka data, äro förf:s skildringar at svensha 

flottans tidigaste sjöexpeditioner utan tvifvel jernväl att anse 

såsom de mest tillförlitliga, som stå att finna. Då Je t emel

lertid icke kan ifrågakomrna att här lemua någon ens den 

kortaste sammanfattning af dessa skildringar, vill anmälaren 

inskränka sig till att sär,kildt hänvisa på sjötågen 15G5-1570 

samt 1611 och 1620-30. Dråpligt är i sanning mången gåno

såsom förf. omtalar och anmälaren ofvan antydt, vecle~

~örande befälhafvare.~ sätt att utföra konungens befallningar. 

~r· l~ L L utm.ä~·kte sig eskader- och fartygschefer i synnerhet 

1 or sm ornö.Jllghet. Förf. har dock icke angifvit, huruvida 

oötver,tigliga hinder upprest sig för instruktionernas fullo-ö

rande eller om befälhafvarne blefvo straffade enligt förtje:.'lt. 

Efter ett kort, men beaktansvärdt kapitel om lotsverket, 

afslut~r ett namnregister till de biografiska uppgifterna det 

onekhgen högst värdefulla arbetet. 

Af det ofvan::Jtående torde framgå, att Zetterstens "Sven

ska F~ottans historia åren 1522- 1634" utmärker sig för stor 

grun~ll1ghet ~ch sal~kän~edom, en ovanlig rikedom på detalj

uppgtft'.'lr, h v1lka e.J mm d re än afhandliugen i dess helhet 

kännetecknas af ~en största tillförlitlighet, samt erbjuder mångt 

och mycket af mtresse äfven för andra än fackmän. Allt 

detta hindrar likvissL icke, att åtskilliga brister vidlåda arbe

tet. Dessa äro . dock i jemförelse med dess förtjenster af ringa 

betydelse. Då de emellertid uti en anmälan sådan som denna 

icke böra helt och hållet förbigås, skola några af de mest i 

ögonen fallande här i korthet anmärkas. 

Framställningen lider öfver hufvud taget af bristande 

sammanhang, en svaghet, som stundom verkar nästan störande. 

~et är på grnnd häraf ofta ;;vårt att erhålla en fullt tydlig 

bt!d af de förhållanden, förf. skildrar. Väl är det sant att 

skulden härtill icke får skrifvas ute:>lutande på förf.:s räk~ino- . 
Ett genomgående hinder mot framst!:Lllningens reda har a~-
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mälaren förut vidrört. Det högst ofullständiga material, som 

legat till grund för afhandlingen, måste dessutom gifvetvis 

menligt inverka på ämnets följdrigtiga behandling. l\1en så

dana språug emellan de olika meningarna, som förf. ej sällan 

tillåtit sig, borde dock hafva kunnat und vikas. 

Beträffande det sätt, hvarpå förf. ordnat sin framställning 

af det "beniga" ämnet, vill anmälaren icke tillåta sig några 

anmärkningar. En öfversigt af organisationens utveckling 

skulle dock tvifvel:> utan hafva i ltög grad underlättat upp

fattningen af densamma, på samma gång den gjort en del 

omsägningar öfverflödiga. Sådana kunna nu uppletas på flera 

ställen. Möjligen kan deras förekomst förklaras af den bråd

ska, h va runder arbetets slutliga hyfsning synes ha f va blifvit 

företagen. Om · en dylik brådska bär de::;slike:> sjelfva språ

ket ofta vittne. 

En omstiindighet, som af historieforskare ex professo torde 

bedömas ännu strängare, är förf::> sätt att citera sina urkun

der. N u mera än förr söker man ju att så till sägandes med 

diplomatisk noggranhet återgifva allt sådant, som man med 

källskrifternas egna ord framställer. Endast uneler sådan 

förutsättning äro citationstecknen berättigade. Men förf. mo

derniserar nästan alltid det som citeras, ehuruväl han någon 

gång finner för godt att bibehålla urkundens stafning. Såsom 

ett synnerligen belysande exempel härvidlag må citaten på 

sid. 17 påpekas. 

Vidare skulle arbetet säkerligen hafva vunnit i värde om 
' 

förf. hade bifogat ett eller annat fullständigt förslag, såväl 

öfver personal som öfver materiel, särskildt fartygen vid 

någon Yiss tid. Ja, t. o. m. flera förslag - naturligtvis från 

vidt skilda tider - hade mycket väl försvarat sin plats i ett 

arbete sådant som det ifrågavarande. Äfvenledes saknar man 

besättningslistor. Den ofta omnämnda besättningslistan af år 

162l borde vara af utomordentligt intresse. Om förf. derjemte 

in extenso återgifvit en eller annan instn+ktion och rapport, 

rolmlle säkert mångep tnecl ;;t]llJlft,larep l~äpt flin t!lcks&~bet~o 
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skuld mot förf. ökad. Dylika förslag, besättning:::~listor in

struldioner och rapporter borde hafvR- fått plats i särsl~ilda 
bilagor, dit jemväl åtskilliga i arbetet förekommande tabel

ler och i all synnerhet de biografi:>ka uppgifterna, rullan öfver 

amiralerna och förteckningarna öfver höfvid::;män och kapte

ner samt uppgiften på skeppsfolkets förläningar *J med fördel 

borde ha f va förflyttats . Såsom bilaga skull e desslikes en för

klariug öfver använda sjötermer hafva varit lämplig. 

Med ofvanstående har anmälaren ingalunda uttömt ::;itt 

fön·åt\ vare sig på loford eller anmärkningar; men beträffande 

de senare må det sagda vara nog. Till de förra skola nn 

blott några få slutord fogas . 

Den förtjenst, författaren inlagt genom ordnandet af flot

tans arkiv i Stockholm torde, åtminstoue för denna tidskrifts 

läsare, vara allmänt känd. Genom sitt mångåriga arbete här

med har han blifvit den förnämste kännare-n af var sjökrigs

historia, som för närvarande finnes, å~minstone af organisa

tionshist<Hien. Honom tillkommer dessutom särskildt hedern 

att hafva samlat, ordnat och katalogiserat de s. k. skepps

gårclshandlingarne, hvilka jemte riksregistraturet utgöra de 

förnämsta källorna **j till hans sjökrigshistoria. Tack vare 

detta verk, som utgör en förträfflig och tillförlitlig grund för 

kommande for:>kningar, har ett betydelsefullt steg blifvit ut

taget till afhjelpande af det högst bristfälliga skick, hvaruti 

vår sjökrigshistoria alltjemt befinner sig. På samma gång 

man måste vara förf. tacksam för hans ärliga och vackra, om 

en ovanlig forskareflit vittnande arbete, må man villigt er

känna den omvårdnad, som regeringen städse visar den histo

ri:>ka forskningen, och genom hvilken förf. satts i tillfälle att 

offentliggöra sina djupgående ark i vfor::;kningar. 
H. Wrangel. 

*) livarfor nämnda »ntlla, och »uppgift,, äro trycktn mell mindre stil äu 

förteckningen å höfvitlsm ~ln och bptener, ii.r svårt att fatta. 

**) Att forf. ej begagnat sig af de urknnrler rörande flottan på 1500- och 

tGOO-talen1 
som äro forvarade i krigdarkivot, torde vara ett förbiseende, 



Elektricitetens användande inom örlogsflottan. 
(Efter »Lnited Senicc Gazette•.) 

I betraktande af att elektriciteten för endast få år sedan 
var ett oanvändt element, ombord i våra f,trtyg, är det läro
rikt att iakttaga, hum mycket som blifvit gjordt för att be
gagna en kraft, hvilken vetenskapens framsteg har gjort nyt-

, tig på så många olika sätt. Att stora fra:nsteg i af::;eende på 
elektricitetens tillämpning på örlogsfartyg umler den sena
ste tiden blifvit gjorda är säkert, och nästan lika säkert är 
det, att inom en nära framtid vi få se en stor tillökning i 
antalet an vändningar, som denna, den mest till ä m p liga af 
krafter, kommer till p;\ våra fartyg. Den vigtigaste tjensteu, 
som elektriciteten gjort det moden1a örlogsfartyget, är må
hända, att hon försett det med söklju;;, som så betydligt ökat 
såväl dess offensiv- som defensi \'krafter nattetid. Det är er
känd t, att de större fartygen böra elisponera ett tillräck
ligt antal sökljus för att med llem kLll1na bestryka hela hori
sonten, emedan i annat fall faran vid torpedbåtanfall blir stor. 
Ett sökljus kan också vara till stor nytta för natt,;ignaleriug, 
och af försök som gjorts på marinnt::;tällningen i Lonelon 
framgår, att sådan signalering kan ske på utomordentligt stora 
afstånd, om man rigtar ljns;;trålen upp emot himlen. Det 
är också visadt, att söldjnsen möjliggöra att en verkstam eld kan 
öppas mot föremål, som nattetid bely;;as af dem. Det är obe
höfligt att påpeka deras t;tora nytta for navigering eller rächl
ning af menniskolif, såsom vid "man öfver bord" under mör
ker, eller vid sådana tillfällen, som i stor skala visades vid 
Utopias olyckliga skeppsbrott på Gibraltars redcl. 

Sökljnsen böra i regeln uppställas så nära vattenytan som 
möjligt, då derigenom en gifven ljusstråle bestryker en större 
yta; naturligtvis böra de äfven uppställas så att de ej skad~s 
af skakning eller lufttryck vid eldgifning i batteriet; en eller 
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flere af strålkastame böra likvälnödvändigtvis ställas högt för 
att, om så påfordras, kunna användas vid sökning på större 
afstånd. Ett godt sätt är att uppställa strålimstame pa rör
liga underlag, hvarigenom de blifva mindre exponerade, då de 
ej skola användas, ty i så fall kunna de rullas in och bättre 
skyddas för väder och vind och för verkan af eldgifning i 
batteriet. En temligen ny uppfinning i afseende på sökljuset 
möjliggör dess manövrerande på afstånd från uppställnings
platsen medels elektrisk ström. Lampan är automatisk och 
elektriska motorer äro an bragta på. strålka::>taren för des;; rig
tande såväl i horisontal som vertikal led. På detta sätt kan 
en eller flere strålkastare med tillhjelp af den elektriska ström
men skötas af emlast en man, som bör hafva sin plats antin
gen j. styrtornet eller på annan lämplig, skyddad plats. Den 
amerikan::>ka kryssaren Nell'- York skall hafva sina strålkastare• 
som hafva 75 cm. diameter, apterade på sådant sätt. 

Glödlampors använclande ombord gör det möjligt att ut
föra arbeten i eljes svårtillgängliga delar af fartyget såväl 
dag som natt, förutom att de ega de mera allmänna förde
lame, att p,j fordra vidare ettersyn, att ej upphetta eller skäm
ma luften och att vara ofarliga, ldarly;;ande och renliga. 

Elektriska motorer komma alltmera till användning. ·'For
ges et Chantiers de la Mediterrannee'' begagna sig mycket af 
elektrisk energi icke blott i sina verkstäder i Tonlon utan 
äfven pa höjd- och sidorigtningsiErättningarna på 15-cm. snabb
skjutande kanou, system Canet. För höjdrigtningen använ
des en liten elektrisk motor, som är apterad på ett stöd, som 
med bultar är fastsatt på akterkant af lavettens veustra ~ido
planka och bildar en förlängning af denna. Motorns axel är 
horisontel och drifver med lämplig ut\'exling höjdrigtnings
inrättniugeu. För sidorigtningen an vändes en andra liten mo
tor. Till båda finnes en omställbar koppling, så att genom 
att skifta öfver en häfarm den elektriska anordningen kan 
utlösas och rigtning för hand verkställas, Höjclrigtningsmo
t.orn väger 28 k~. och sidorigtningsmotorn 83 kg. Polspän-
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ningen är 70 Yolt, eller densamma som i fran:;ka flottan van

ligen användes för den elektriska belysningen. Det har be

funnits lämpligt att låta hvardera motorn arbeta med samma 

strömstyrka och att insätta motstånd i höjdrigtningsmotorns 

strömkrets. 
En snabbskjutande kanon, system Oanet, som var utstälcl 

på Pariserexpositionen, handterade,:; med ström från ackumu

latorer och särskilda anordningar voro vidtagna för att lätt 

kunna sido- och höjdrigta på samma gång. 

Vid en sådan kanon sköter en man rigtningen med ven

stra handen och affyrningen med den l1ögra; rigtningen kan 

verkställas hastigt och skjuthastigheten blifver stor. 

Förenta staternas N a vy-department har låtit aptera en 

Orocker-Wheeler motor på en Gatling-kanon, h varigenom en 

man kan rigta och af(yra den. Löjtnant Fiske, i Förenta 

staterna<> flotta, har äfven fullkomnat anordningar för att 

höjd- och sidorigta kanonen dels medels elektriska motore!' 

och dels medels en enda dyuamo. I förbigående må nämnas 

att Löjtnant Fiskes afståndsmätare håller på att försökas af 

åtskilliga länders maritima myndigheter och att den blifvit 

anbragt ombord i Förenta staternas kryssare Chir.ago och Bal

timm·e. En af det förra fartygets 20-cm. kanoner har äfven 

blifvit försedd med elektriska motorer för höjd- och sido

rigtning. 
På chiltmska pansarfartyget Copitan Prat se vi ett an

märkningsvärdt exempel på. fördelen af att anväuda elektrisk 

i stället för hydraulisk kraft för manövrering af kanoner. På 

detta fartyg handteras icke blott de snabbskjutande kanonerna. 

utan äfven hutvudbestyckningen med tillhjelp af elektrisk 

energi. De fyra 24-cm. kanonerna, som äro uppstäida i bar

bett-torn, arbetas för hand eller med elektricitet. De åtta 

snabbskjutande 12-cm. kanoner, som ingå i fartygets bestyck

ning, hafva lavetter, som med stor hastighet och precision 

kunna manövreras för hand eller med elektricitet. Ammu

pitiqnshissarp.a till 24-cm, 4anQP.ern~ a.rb.eta,s med ele~t:riskft. 
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motorer och på samma sätt förses artilleriet i militärmasterna 

med ammunition. Elektriska motorer hafva äfven befunnits 

mycket lämpliga att drifva ventilationsflägtar. . 

Elektrisk affyrning af kanoner blir alltmer vanhg, eme

dan den medgifver att bättre beherska ögonblicket för affyr

ning. Armstrongs 12-cm, snabbskjutande kanoner, som nu 

äro uppstäida i Trc~falgars auxiliär-batteri, affyras medels en 

enkel och sinnrik elektrisk mekanism. I botten af patron

hylsan är ett elektriskt tändrör fastskrufvadt och mot detta 

trycker ett isoleradt stålstift, som går centralt gen~m kam

marskrufven. Detta stift är förenaclt med de elektnska led

uingstrådarne, hvilka likväl ej kunna framsläppa tändströrn

me1~, förr än kammarshufven är stängd och förseglad medels 

häfarmens nedfällande mot akterkant af kammarskrufven. 

Strömmen slutes och laddningen a~yras genom dragning på 

aftryckaren till ett pistol-lås, som är uppsatt på lämplig plats 

nära uppsättningen . H vari e kanon har en särskild tändnåls

hylsa, som är apterad för mekanisk affyrning, och afse.dd att 

användas, om den elektriska anordningen skulle råka 1 olag. 

Den elektriska affyrningen arbetade utmärkt väl vid för

sök som gjordes med en 15-cm. snabbskjutande kanon 'list

lidne Februari i Portsmouth. På hundra skott förekom ej ett 

enda klickskott. Vid detta tillfälle försöktes för första gån

gen en särskild anordning för att prö±va ledningen och tänd

röret till den elektriska affyrniugen. U ndersökningsinstrumen

tet är fästadt till elen elektriska affyrningspistolen och en 

ringning gifver tillkänna att ledningen är fullständig och an

gifver sålunda att allt är i god ordning, innan försök att af

(yra kanonen gcres. Instrumentet gifver också en bestät~d 

varning att kanonen är laddad. Instrumentet tålde väl. v1d, 

att de hundra skotten affyrades tätt efter hvarandra och gJorde 

tjenst oafbrutet. 
Anläggandet af elektriska centralstationer för dockorna 

och bassängerna i Portsmouth är ett utmärkt företag. Hit

tills liH f~.rb€lt{lt nnqer (lägk. qmpord Vå f;1rtyg1 som satts i 
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sjön, blifvit mycket fördröjdt utaf att det delvis måst utföras 
i mörkret. När arbetena ombord framskridit så långt att far
tygets egen ångkraft kunnat användas, eller ombord å far
tyg, som dockats för reparation, har det varit vanligt att an
vända elektriskt ljus, men när de nya elektriska stat.ionerna 
blifva färdiga kan man ombord på fartyg, som äro under re
paration, rustning eller nybyggnad fortgå med arbetena såväl 
dag som natt utan att vara beroende af deras ångkraft, om 
man endast förlägger dem i närheten af någon sådan station 
och sätter fartygets egna belysning;;;;ystem i förbindelse med 
den. I händelse af trängande brådska, då det är af yttersta 
vigt att utan dröjsmål få fartygen sjöklara, kan den lättnad i 
arbetet, som derigenom erhålles, icke nog högt uppskattas. 

Ackumulatorer eller sekundära batterier användas mycket 
ombord såsom tillägg till de primära batterierna och det är 
möjligt, att de skulle helt och hållet kunna ersätta dem, om 
vigten för en gifven kapacitet kunde tillräckligt minskas. 

Engelska amiralitetet tyckes tveka att följa det fran
ska i införandet af telefonen ombord; och likväl synes det 
otvifvelaktigt, att telefonen koinmer att blifva en ordinarie 
del af alla örlogsfartygs eleHriska utrustning, ty den kan icke 
endast ersätta talröret, utan äfven möjliggöra förbindelse Inel
lan fartyget och land, eller en båt, eller en dykare. 

Ett stängselbom-experiment i Portsmouth. Den 22 Oktober 
underkastades i Portsmunth en ny typ af stängselbom ett all
v arsamt prof. ''Bommen" be::tod af sex timmer, h vartdera 
ungefär O,on qv.-meter i genomskärning och af 9 - 12 m. längd, 
ordnade parailet med hvarandra och med ändanw mot deu 
anfallande fienden. Det var sålunda otänkbart att en båt skulle 
kunQa hopra öfver hi11qret~ och so111 [!,±ståndet II!ella.IJ. l:J.var,je 

• l 
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balk var 2,4 m., eller mindre än en första klass torpedbåts 
bredd, så var det äfven omöjligt att passera emellan dem, 
utan att blifva skadad För att gifva bommen stadga var 
den surrad till en tvärs för balkarue :tlytande balk och för 
öfrigt sammanhållen af fem stålkablar, som voro sträckta 
tvärs för balkarne på regfllbundna afstånd. Då det vi d före
gående bom-experiment visat sig, att en torpedbåt, som mecl 
fart ränner emot en bom, gifver denna en så stark rörelse 
nedåt· att båten jemtörelsevis oskadd kan glida öf\'er hindret, 
så hade man vid detta tillfälle sträckt 3 st. 18-mm. kablar 
under spirorna för att öka deras motstånflskraftighet mot 
sjnnkning genom någon torpedbåts påtryckning. Två l 3-mm. 
kablar voro sträckta på öfverkant, af balkarna och en Hi-mm. 
kabel var sträckt mellan ståndare på de yttersta bomspirorna 
på ungefär l,s m. höjd öfver bommen. H varje spira var på 
ändan försedd med en jernpynt. 'l'ätt innanför denna samt 
des:;likes på spirornas midt voro jernbultar parvis inslagna, så 
att de stuck" ut 80m horn. För att unelerlätta trossames 
sträckning hade man på yttersidan af de yttersta spirorna 
förankrat pråmar. 

Till anfallet på ''bommen" utsågs torpedbåten n:rJ 76, en 
båt om 90 tons deplacement och 38 m. längd. Att söka 
skydda båten för skador till skrof eller propeller ansåg man 
lönlöst, men man vidtog anordningar för att hindra skorsten, 
styrtorn och torpedapparaterna att bortsopas af elen ofvanför 
hindret sträckta kabeln och man uppförde för detta ändamål 
öfver bltten en öfverbyggnad af trä, som 8kulle förmå kabeln 
att beskedligt halka öfver denne. För säkerhets skull hade 
man dessutom försett skorstenen med en fällinrättning, som 
tillät den att falla akteröfver och derefter automatiskt resa 

sig igen. 
"Bommen" förankrades i en liten krik på Gosport-sidan 

i hamnen. Anfallet utfördes vid 14 knops fart, med besätt
ningen i skjul. Torpedbåten träffade hindret midt på och 
förde det med sig något. tills kablarna styfnat upp. Som pro-
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pellern fortfarande gick framåt lyftes förstäfve11 något och 

tillät båten att glida upp till midten af bommen, hvarest deu 

stoppade upp till följe dera{ att öfvervattenskabeln f-iskade 

an karpollarne. 
Emellertid blef det. snart tydligt, att båten var allvarsamt 

skadad. Bog-rummen fyldes med vatten och han började 

kränga öfver åt styrbord. Maskinerna, som hade stoppats i 

det ögonblick baten upphörde att gå fram åt, slogos nu back, 

och det dröjde icke länge innan han var fri för hindret.. Slag

sidan tilltog likväl och båten sjönk, sedan man gjort ett för

sök att sätta den på land. Båten har sedermera upptagits. 

Dervid befans en stor refva på babords bog och bordläggnin

gen under maskinrummet upprifven. Skaclorna voro likv.äl 

icke så stora som man väntat, och man torde nu som bäst. 

hålla pfl. att reparera båten för att låta den göra om angrep

pet på bommen. 
Detta försök har visat, att en på ofvanbeskrifvet sätt an

ordnad torpedbåt-spärrning skall fylla sitt ändamål; de svåra 

jernbul tarne blifva en ofantlig fara fiir hvarje båt. Men man 

får icke förbise, att en sådan spärrning som den ofvannämncla 

erhåller karaktären af ett slags permanent befästning, och att 

elen ej kan anordnas utan mycket arbete. Den kan ej an

bringas hvarsomhebt. Alltid måste det finnas enklare bom

stängsel, exempelvis till passagett skydd af eskadrar, vid ut

fallsöppningar i permanenta stängsellinier, o. d. Och att pas

sera sådana hafva torpedbåtar vid månget tillfälle vi,.,at sig 

vuxna. (»United Servi<·l' Uazottc>>, m. fl.) 

Rigg af jerntross ersätter åskledare. Genom efterforsk

ningar i loggböcker från och med 1879 och till närvarande 

tid har man i Tyskland funnit, att antalet fartyg, som drab

bas af åskslag, nu för tiden är jemförelsevis betydligt mindre 

än förr, h vilket tillskrifves det tilltagande an vändandet_ af 

jerntross i riggen och fartygssluof af jern. Den elektriska 

urladdningen måste nemligen tänkas följa det stiLende j ern-
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godset till skrofvet, der strömmen fördelar sig och går ut i 

vattnet. Kapten Dinklage, som erhållit i uppdrag att ~:;tu 

dem frågan, har icke funnit något exempel på, att et t jern

fartyg med gods af jerntross blifvit träffadt af åskan och ska

dadt, utom i sådana fall, der riggen icke stått i ledande för

bimlelse med skrofvet. 

'l'räfarLyg med rigg af hamptross äro deremot ofta ut,

satta för å,;kslag, när de icke äro förseelda med åskleuare. 
(»LP 'la1·hb) 

Kongl. Örlogsmannasällskapets prisfrågor 
för år 1892. 

l. Huru böra våra öfningar till sjös ordnas för att lämp

ligast bereda oss för kriget? 

2. Är någon ändring behöflig i före,;krifterna angående 

fartygs förläggande i beredskap, uppläggning m. m.; och till 

hvacl utsträckning kunna ocn böra våra fartyg födägga,; i 

beredskap? 
3. Huru skola arbetena vid flotta,tu varf och verkstäder 

ordnas för· att Yisshet att materie!en är i fullgoelt skick skall 

vara 1'-\da,nde; och hvi lka anorclning<tr böra elje,; träffa,s i eller 

utom flottans etablis:>ement för· att reparationer uneler krigs

tid med minsta mi>jliga tidsutclrägt skola, kunna verkställas? 

4. Är elen nuvarande fördelr.ingen pi kompanier den 

lämpliga»te för vårt manskap;; systematiska utbildning och 

för mobilisering, eller finnes lämpligare? 

5. H vad vi.o;t bör fästas vid "till tällig minspärrnings

materiel"? 
Hnrn och till hvilken utsträckning bör den kunna an

vändas? 
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6. Grunderna för eldens ledning å våra l:a klassens pan

sarbåtar beträffande såväl artilleri som minor? 

7. Uneler hvilken befälhafvares direHa order böra mm

båtar, tillhörande afclelning eller eskader, ställa:>, och hurn 

skola de lämpliga:> t användas? 

8 Äro tacklade fartyg behöfliga för befäls och man::;h:aps 

nLbildning? 
9. Är ett närmare samarbete emellan landt- och sji)f'Cn·-

svaret påkalladt med afseende på: 

a) organisationen af landets försvar, 

b) öfningar i freclstiJ.? 

10. På hvacl sätt kan handelsflottan under krig använ

das till förstärkande af \'år örlogsflotta, och hvilka fDrbere

dande åtgärder böra i fredstid för detta ämlamål vidtagas? 

Svar å dessa frågor, åtföljda af förseglade sedlar, hvilka 

upptaga antingen författarens namn och vistelseort eller också 

ett valspråk, ingifvas till Ko u g l. Örlogsmannasällskapets se k re·· 

terare senast den lo nästkom m ande September; kornmancle å 

sällskapets högtidsdag för skrift, :;om blifvit tillerkänd pn:-;, 

sällskapets medalj i guld, silfver eller brons att utdelas. 

Skulle den för:;;eglade serlel, h vilken åtföljer Rkrift, 130111 

blifver prisbelönt, endast innefatta valspråk, tillkännagifve,.; 

såtlant under första hälftAn af Novemuer månad i "Post- och 

Inrikes Tidningar" med anhållan att författaren ville till säll

skapet uppgi±va sitt namn. 

Såvida författare af inlemnad svar:;;skrift icke tillkänna

gifvit motsatt önskan, förbehåller sig Kongl. Örlogsmanna

sällskapet rättigheten att i siu tidskrift offentliggöra densamma. 

Carlskrona i December l 891. 
Sek l'ett'rareu. 
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(Insänd t.) 

Till 
Red. af "Tidskrift i Sjöväsendet." 

Härmed anhålles vördsamt om plats för nedanstående via

tiga militära rättsfråga i förhoppning att den genom Ed:r 

värderade tidskrift må erhålla en behöflig utredning och på 

samma gång tillvinna sig eu allmännare uppmärksamhet. 

Hvar är gränsen? 

Säkerligen haT mången "higsman" i likhet med framstäl

laren af förevarande spör:;;mål icke kunnat undgä att erfara en 

känsla af otrygghot vid tanken på det hot mot elen personlio·a 

friheten, som ligger deruti, att gällande förordningar icke m;d 

bestämdhet fastställa gränsen för förmans eller öfverorclnads 

myndighet och sålunda ej heller den utsträckning till h vilken 

de hafva rättighet att af underlydande eller underordnade 

fordra "ovilkorlig lydnad" med hänsyn till gifna meddelan

den "utom tjensten". 

Euligt Disciplinstadgan och Tjenstgöringsreglementet är 

unelerlydande skyldig fönnem ovilkorlig lydnad "under tjen

stens utöfning och i hvad som angår tjensten", men med af

s~ende på förhållandet emellan förman och underlydande utom 

t.Jensten göre:> inga föreskritter utom vid rättighet att tillsäga 

arrest. Denna D.-S. ty:;;tnacl kan ej gerna tydas ;;å, att allt 

hvad som passerar emellan krigsmän är att betrakta såsom i 

tjensten; då skulle ju en sådan bestämmelse som "under tjen

stens utöfning och i hvad som angår tjensten" vara obehöflig, 

utan tyckes det snarare vara D.-S. menino- att förhållandet 
. "' 

utom t.]ensten emellan krigsmän af olika grader blir det af 

öfver- och underordnad, isynnerhet som §§ 4 och 5 af D.-S. 

tala om förhållandet krigsmän emellan i allmänhet äfvensom 

utom tjensten. lVIen den ö/'on·ordnades myndighet är enligt 

nyss nämnda §§ af D.-S. begränsad till att meddela föreskrif

ter rörande allmänna ordningen, ordningen inom krigsmagten 

och de~s au~eende; således synes det icke af D.-S. framgå, att 

J. ?clskr. ~ S:jöv. 1891, 2!) 
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vare sig förman eller öfverordnad eger befogenhet att på grund 
af denna sin ställning fordra åtlydnad för enskilda medde

landen, som röra privatlifvet. 
Den underlydande eller underordnade är naturligtvis, 

isynnerhet om tredje man inblandas, skyldig att, för krigs
magtens anseeneles skull, efterkomma förmans eller öfverorcl
nacls privata meclclelanclen, men elen förman ellflr öfverord
nacle, som i sådant fall tilltvingar sig åtlydnad, har icke den 
missbrukat sitt förman::;kap eller öfverskriclit sin befogenhet.? 

Häraf synes, att man med afseende på rättigheten att 
fordra lydnad och på skyldigheten att lyda, med skäl kan 

fråga - hvrtr är _g1·änsen? 
Laglydig krigsman. 

Då Redaktionen icke kan annat än dela insändarens upp
fattning af att föreliggande fråga ur den underordnades syn
punkt förtjenar allvarlig uppmärksamhet, så hafva vi icke 
nekat att gifva rum för densamma. Det berörda förhållandet 
är emellertid af on synnerligen ömtålig beskaffenhet, och vi 
äro för vår del ingalunda öfvertygade om, att en disciplin
stadga för krig:>magten kan eller bör innehålla bestämmelser, 
som uppdraga en skarp gränslinie för den öfverordnades myn
dighet, emedan af de militära förhållandenas natur måste följa, 
att det i viss mån öfverlemnas åt elen öfverordnades takt och 
goda omdöme att för hvarje särskilclt tall fastställa denna 
gräns. Men äfven om denna uppfattning är den rätta, så ute
sluter elen icke möjligheten, att elen underordnades per::;onliga 
frihet kan erhålla bättre skydd, än hvad nu synes kunna va
ra fallet, och vi mottaga derför gerna till införande möjligen 
inkommande sakliga svar å den insända frågan. 

Red. 
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Literatur. 
La stenografla nella marineria. Under denna titel har i 

år utkommit en broschyr, som syssel:oätter sig med elen ste
nografiska frågan. Författaren, elen på det stenografiska om
rådet kände, framstående stenografen Oscar Greco, har, sås o m 
i en uppsats i 4:cle häftet af denna tidskrifts innevarande år
gång meddelades, uppfunnit ett signalsystem, grundad t på 
elen stenografiska principen . Efter att i detalj hafva redo
gjort för detta sysLem, öfvergår författaren till framhållandet 
af de många fördelar, som erbjudas den stenografikunnige 
sjöofficeren. Det stora intresse, llVarmecl regeringerna i Sach
sen, Bayern, Tyskland och Österrike omfattat stenografien• 
borde, säger författaren, lärt oss att långt före detta diskutera 
den fråga, hvarom här är tal. 

Författaren omnämner, hurusom hela den sjömilitära per
sonalen vid sina vidt omfattande studier skulle hafva en o· 
skattbar fördel af att beborska elen stenografiska konsten, en 
fördel, som måhända ännu mer skulle göra sig gäl]ancle un
der expeditionsföringen såväl i land som ombord, der det 
mången gång, särskildt hvacl rapportföringen i krig beträffar, 
ligger mycken vigt uppå, att icke en fiende kan läsa de de
pecher, han möjligen kan uppsnappa. Lika lätt som det är 
att lära sig ett främmande språk, lika svårt är det att lära 
sig det snabbskriftsystem, som må vara antaget för detta 
språk. 

I krigstid är stenograflen af ännu större vigt än i freds
tid, säger signor Greco, emedan det der mer än någonsin är 
af vigt att hastigt diktera och hastigt nedskrifva de order 
som stundligen måste gifvas. Brefclufveväsenclet, som onek
ligen eger sammanhang med marinen, fordrar helt enkelt 
stenografiens tjenst för att blifva fullt effektiv. 

Författaren afslutar sin broschyr med att citera uttalan
den ~f eu mängd militärE~> anktoriterer1 hvilka alla på det lifli-
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gaste anbefalla iniärandet af den uyttiga konsten, och upp

rnanar till sist den italienska maritima personalen att snarast 

möjligt göra sig delaktig af de storartade fördelar stenogra-

fisk kunskap erbjuder. -- r -

Navigation astronomiqua simpl ifh)e. Under denna titel har 

på finnan Gauthier-Villars et Fils' förlag i Paris helt nyligen 

utkommit ett af M:r A. Collet, Fregattkapten i Franska Flot

tan och Repetitör vid Ecole Polytechnique clerstädes, utgifvet 

arbete till de sjöfarandes tjenst. 

Arbetet omfattar egentligen t\·enne skilda delar, :-tf h\·ilka den fiirsta innc

h:'\ ller ett sammandrag af alla do teoretisk! kunsbper, som fordra s fiir att bc

tjena sig af den senare; denn a :'\krigen bcstttr af Sir , ,\Tit liam Thomsons tabel

ler , afsedela att unrl erlätta anviindamlet till sjus af Sumners metod oeh l1är onl

nadc efter en af Herr Korta~zi , astr onom vid kejserl iga ryska marinens obsorva

torium i NikolaYoff, uppgjonl plan. 

Författaren h:tr hfir, likasom nti sina föregående arbeten p:l det sjöveten

skapliga området , haft till uppgift, att genom utarbetmJrlo och frarnst iillanrle af 

enkla förfaringsmetoder ställa den högre vetonskapens resultater till en större 

allmiinhets förfogande; han vi sar sjömännen, att - tack vare llessa tabellcT -

ett af deras önslmingsmål nppn iitts od1 att cle nnmcra. knnna. på n:'igra minuter 

drng:t en hiijdlinio ntrrn fårrgäendo borii.l;ningar. ntan logaritm-bbeller och utan 

tcekcnrcgler; med använclamle af lle mest elementära begrepp i kosmografien 

samt mer! tillhjclp af enelast lineal och passare kan hvem som helst p:l mycket 

kort tid finna sin observationspunkt. 

Arbetet är utgif\·ot i Cj\"art-fonnat. Priset 10 fran cs. 
--n. 




