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Ar.1innelsetal.+) 

t 
På vårt fäderneslands stränder finner sjömannen ofta, efter 

det han i den lugna hamnen kastat sitt ankare, vid ett ströf
tåg i land, höga stenar resta, ej af någon naturens lek utan 
af menniskohand. Granskar han dem noga skall han stun
dom å den mossbelupna ytan finna enkla runor i konstnärligt 
utförda slingor. 

Så täljde våra förfäder, vikingarne, ofta en lefnadssaga 
öfver dem, hvilkas minne de ville hedra och bevara. 

Äfven i detta sällskap bjuder en vacker sed, att på dess 
högtidsdag i enkla drag återkalla minnet af de män, som ver
kat inom vår krets och som för alltid lemnat densamma. 

Må de enkla runor vi nu vilja rista å minnets bautasten 
blifva en kamratskapets och vänskapens gärd åt de medlem
mar af Kongl. Örlogsmannasällskapet, som sedan senaste 
högtidsdag slutit sina ögon i dödens sömn, och hvilka i den 
ordning de gått hädan äro: 

Arbetande ledamoten Lo·rentz Leopold von Horn, heders
ledamoten grejve Nils Henning Rudolf Bernhard Horn af Rant

zien, hedersledamoten Pehr· Olof Bäckström, korresponderande 
ledamoten Nils Axel Fisrherström, hedersledamoten Wolfgan,q 
Hrentzel von Haffner och hedersledamoten Carl Gustaf Lind

mark. 

*) På Kong!. Örlogsmannasällskapets högtidsdag, den 15 November 1Rfl2, 
försdragna af sekreteraren, kommentlörkaptenon C. Puke. 

'Pidsk1·. i Sjöv. 1892. 28 
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Lorentz Leopold von Horn. 

Lorentz Leopold von Horn föddes i Stockholm den 17 
N o vember 1836. Fadern var kommendörkaptenen Frans Axel 
Leopold von Horn och modern Maria Charlotta född Lind
berg, och uppfostrades von Horn samt tillbragte sin skoltid i 
sin födelsestad. Efter afslutad undervisning i skolan antogs 
von Horn den 12 Maj 1852 till kadett vid Kongl. Krigsaka
demien, hvarest han den 9 Maj 1857 aflade officersexamen, 
hvarefter han utnämndes till sekuni1löjtnant vid Kongl. Maj:ts 
flotta samt erhöll expektance-lön. 

Under sitt vistande vid Carlberg var von Horn åren 1854 
-1855 kommenderad på korvetten Jan·amas samt 1856 på kor
vetten af Chapman på sedvanliga sommarexpeditioner med 
sjökadetterne. 

Vid sin utnämning till officer placerad på Stockholm'l 
station blef von Horns första officetstjenstgöring till sjös som
maren 1857, såsor,n plutonchef å kanonjollsbataljon, samt se
dermera på briggen aj Tf'irsen under expeditioner i Stockholms 
skärgård. Sin första expedition till aflägsnare farvatten gjorde 
von Horn på hösten samma år med korvetten .Vajaden tillMe
delhafvet, h varifrån korvetten påföljande år i Maj å terkom 
till fäderneslandet, då von Horn afpolletterades i Göteborg. 
Efter att sommaren 1858 åter hafva varit kommenderad åka
nonjollsbataljonen i ~tockholms skärgård såsom fartygschef 
samt hafva erhållit sekundlöjtnants lön i 2:a klass, utgick von 
Horn i. September ånyo på expedition med korvetten Nafadeu 
denna gång till Vestindien och södra Amerika och afmön
stra~es efter hemkomsten · i Juni månad 1859. 

Under en kortare tid af sistnämnda års sommar kommen
derad å mörsarefartyget Achilles i Stockholms skärgård ge
nomgick von Horn på hösten artilleriexercisskolan i Stock
holm. 

På derom gjord ansökan erhöll sekundlöjtnant von Horn 
i Februari 1860 kunglig permission på 3 år att ingå i kej~erlig 
fransk örlogstjenst samt anstäldes i Mars samma åJ ~ såsom 
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"Enseigne de V aisseau" å i Toulon liggande ångfregatter1 
L' Imperatrice Eugenie, med hvilket fartyg han i Maj samma 
år afgick rundt Goda Hoppsudden till Hongkong för att der
städes deltaga i det då af Frankrike och England gemensamt 
förda kriget mot Kina. Från Hongkong afgick fregatten till 
fransmännens, på södra sidan af Petchili belägna samlings
och upplagsplats för sina krigsförråder Peiho. Den franska 
eskadern, som samverkade såväl med en fransk arme-afdel
ning som med en engelsk eskader och engelska trupper, stod 
under befäl af viceamiral Charner, hvars närmaste män i be
fälet voro konteramiralerna Page och Pratet. Sedan de alli
erade framträngt till Tien-sin, började kineserna underhandlin
gar om fred, hvilka dock icke ledde till något resultat, enär 
kineserna uppstäide som vilkor, att de allierade icke vidare 
finge närma sig Peking. Enär detta var för de allierade en 
hufvudsak, fortsattes kriget eme1lertid ånyo. Efter de af
brutna underhandlingarna i Oktober 1860 blef von Horn, som 
i viceamiral Charners suite fått medfölja till det en mil från 
Peking belägna franska lägret, utnämcl till ordonnansofficer 
hos konteramiral Page, med anledning h vara f han förflyttades 
till konteramiral Pages flaggskepp 60-kanon-ångfregatten La 
Renomme, chef capitaine de vais5eau Favin L'eveque. 

Som i N agasak i, en af de nyss för europeerna öppnade 
hamnarue i J apan, en del oegentligheter mot fransmännen 
blifvit · föröfvade af japaneserna, afsändes konteramiral Page 
med sitt flaggskepp och en ängkorvett i December 1860 på en 
diplomatisk beskickning till nyssnämnda plats, hvarvid under
handlingame med japaneserna ledde till ett för 1ransmännen 
önskadt resultat. von Horn som i sin egenskap af ordonnans
officer var amiralen följaktig hade dervid förmånen att, sedan 
fartygen uppgått till en af Yeddos förstäder eller snarare dess 
hamn Kanagava samt derifrån till Yeddo, få medfölja sin 
chef vid det högtidliga intåg i Yeddo, som denne elen 24 De
cember 1860 gjorde, och hvarvid all elen pomp och ståt, som 
i dessa trakter af jorden äro så nöLlv ~Lndiga för att ingifva 
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respekt och aktning hos landets befolkning och dess myndig
heter, i hög grad utvecklades. Efter att fyra dagar hafva 
vistats i Yeddo, hvilken stad vid denna tid såsom regel var 
helt och hållet till~luten för europeer, återvände amiral Page 
med fregatten till Hongkong. 

Å sistnämnda plats qvarlåg fregatten till början af år 1861 
för att invänta ankomsten af en del spanska trupper, af~edda 
att deltaga i det i cochinchina mot kejsaren af Annam bör
jade kriget. Sedan den öfriga delen af franska flottan an
ländt, afgick eskadern till Saigon, hvarest flera franska och 
spanska fartyg förut lågo. 

Efter det ytterligare förstärkningar anländt och sedan 
en styrka af icke mindre än 44 större och mindre öl logsfar
tyg samt omkring 5,CX)') man franska och spanska trupper for

samlats i Saigon, som under de föregående 8 månaderna 
varit helt och hållet inneslutet från landsidan af ett antal af 
omkring 20,000 annamiter, börjades den 17 Februari de egent
liga krigsoperationerna i det amiral Page sagda dag med 10 
fartyg uppgick för floden. 

Under det annamiternas befästa läger, med landtrupperna 
under amiral Charners befäl togs, fortsatte amiral Page sin 
passage uppåt Saigonfloden, derunder bemäktigande sig och 
förstörande fiendens derstädes på flera ställen belägna verk, 
de~':! genom beskjutning, och dels genom landsatta sjötrupper. 
Härefter företogs en expedition uppför Bien-Hoa-floden sam t 
sedermera uppåt Cambodjafloden, understödjande de franska 
land trupperna, som under amiral Charners befäl tågade längs 
stranden af denna flod. Tillföljd af flodens ringa djup var 
amiral Pages flagg under expeditionen å Cambodjafloden för
flyttad till kanonbåten La Fusee, på hvilket fartyg von Horn 
ock var embarkerad. 

Cambodjaflodens många starka befästningar och pålverk 
sprängdes och förstördes under lifligt motstånd af annamiterna 
och sedan pallisaderna i floden, natten till den 11 April uneler 
annamiternas mycket häftiga eld, blifvit förstörda och batte-
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rierna tystade ankom kanonbåtseskadern den 12 April till den 

befä~tade staden Mytho. 
Besättningen å dervarande citadell, förskräckt öfver det 

oförmodade och hastiga framryckandet, sprängde sina krutma
gasin i luften, satte eld på risförråden och öfvergaf derva
rande starka verk, på hvars 4 hufvudportar den trefärgade 
flao·cran hissades Den på land tågande armeen framkom, 

to b 

hindrad af oländig mark, först dagen efter till Mytho, hvar-
för hedern af det lyckade anfallet tillföll flottan och amiral 
Parre i hvars stab von Horn hela tiden deltagit i operatio-

bl 

nerna. Sedan ytterligare flera verk och de starka befästnin-
garnegjorts obrukbara, återvände kanonbåt,;Pska.riern till Saigon, 
der amiral Page åter embarkerade på La Renomme. 

Då inga vidare krig:>händelser under den närmaste tiden 
derefter föreföllo afgick von Horn från fregatten La Renomme 

och embarkerade å ängtransporten Le RhOne samt med
följde detta fartyg till Suez, hvarifrån färden med jernväg 
stäides till Alexandria, hvarefter von Horn afgick till Toulon, 
dit ankomsten skedde i Januari 1862. 

För det sätt h varpå von Horn, enligt ordalydelsen i en 
skrifvebe från franska ministern i Stockholm till utrikesmi
nistern, "utmärkt sig vid krigsoperationerna i Cochinchina" 
belönades han i Augusti 1861 på särskild rekommendation 
af amiral Page med hederslegionens riddarekors (med rödt i 
kronan) och tilldelades honom denna dekoration direkt af 
franska myndigheterna, hvarjemte han erhöll franska kina

medaljen 1862. 
Efter att hafva tillbragt en mindre tid i Nizza för vår

dande af sin helsa, embarkerade han derefter på ånglinieskep
pet Le Donauwertlt för en kortare expedition i Medelhafvet, 
hvarefter von Horn på sommaren 1862 återvände till fäder

neslandet. 
1863 kommenderad på en bataljon skärgårdsfartyg, 1864 

på kanonbåten Alfhild ocb en kortare tid såsom chef å 

ångfartyget Kare samt 1866 åter på kanonbåten Alfhild, och 
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såsom chef å landstigningskanonslupen .Jarl i skärgård,;batal
jon i Stockholms skärgård, var von Horn derjemte under 1863 
-1866 informationsofficer i artilleri- och tackelskolorna vid 
Stockholms station. 

Vid flottans delning lir 1866 öfverflyttad till Kongl. skär
gårdsartilleriet och utnämnd till löjtnant å sagde kår, tjenst
gjorde von Hom såsom adjutant i Kongl. sjöförsvarsdeparte
mentets kommandoexpedition under större delen af åren 1867 
-1868. 

1869 ånyo kommenderad på kanonbåten Alfhild i Öster
sjön, beordrades löjtnant von Horn från och med hösten samma 
år till tjenstgöring under ett års tid vid den af skärgårdsar
till8l·iet öfvertagna depoten i Göteborg samt var derunder 
på sommaren 1870 chef på chef,fartyget Brynolf i eskader 
till Kattegat och Norge. Vid öfverlemnande af Göteborgs 
depot från flottan till fångvårdsstyrelsen i September 1870 
var von Horn förvaltningens af sjöärendena ombud vid denna 
förrättning och var således von Horu en af de sista officerare 
vid sjövapnet, som tjenstgjort vid denna vår flottas förr va
rande station. 

1871 kommenderad dels på kanonbåten A strid, dels på 
pansarbåten Garmer, erhöll von Hor!l 1873 på begäran afsked 
med rättighet att såsom lönlös qvarstå . mea tur och be
fordringsrätt. Uneler den tid af omkring l år och ö måna
der han icke var vid flottan tjenstgörande, egnade von Horn 
sig åt en del enskilda värf samt blef vid flottans och skär
gårdsarti lleriets sammanslagning 1873 transporterad tilllöjtnant 
vid Kongl. flottan . 1874 erhöll löjtnant von Horn nådigt till
stånd att ~Her inträda i aktiv tjenst med lön på stat. 1874 
- 1876 dels biträdande adjutant hos stationsbefälhafvaren i 
Stockholm, dels, från början at 187fl, hos militärchefen derstä
des, utnämndes von Horn 1876 i Maj till kapten vid Kongl. 
flottan s1;trnt blef 1877 förflyttad till tjenstgöring vid Carls
krona station. 

Sommaren 1877 samt vintern 1877-78 chef på kanoubå,-
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ten Gunhild samt åren 1878 till April 1881 cheft'ör l:a
1
s'kepps

gossekompaniet förde kapten von Horn under tre •somrar b~
fälet på skeppsgossebriggen Skirner. Från och med Apnl 
1881 till Oktober 1836 adjutant hos militärchefen i Carlskrona 
och sedermera hos stationsbefälhafvaren derstädes, var von 
Horn derjemte under dessa år kommenderad till sjös såsom 
sekond sommaren år 1882 på monitoren Thordön, samma 
års höst på expedition med fregatten Vanadis tilllYiedelhafvet 
:-;amt 1885 på kadettkonetten Saqa i Norra Atlanten. Under 
sistnämnda expedition befordrad till kommendörkapten, i Juli 
1885 afslutade von Horn sin tj enstgöring vid Carlsln·ona sta
tion 'hösten 1886, då han förflyttades till stationen i Stockholm. 

1887 chef å chefsfartyget Drott under resor med H. lYI:t 
konungen i Östers j ön, på V estkusten af ~verig~ och _till N or ge, 
1888 på monitoren Tirfm,q i eskader i OsterS.J ön, h1Ssade von 
Horn, hvilken år 1889 blifvit befordrad till kommendörkapten 
af l:a graden, för sista gången sitt befälstecken såsom chef 
samma års höst på korvetten Freja , med hvilket fartyg han 
afgick till Medelhafvet, hvarifrån fartyget återkomi April 1890. 

1887 till 1889 chef för stationens skolor var von Horn 
1889 och 1890 kortare tider rn1der ordinarie innehafvarens från
varo tillförordnad chef i sjöförsvarsdepartementets kommando-
expedition. . . . 

Efter en kortare sjukdom, föll von Ho~n den 4 Januan 
1892 ett offer för den s. k influensan, som under sistförflutna 
vinter kräfcle så många lif särskilclt i hufvudstaden. 

Driftig expeditionskarl och till följ d der af mycket använd 
i expeditionsgöromål egnade kormnenclörkap.ten .von Hor~ me~ 
stort nit och intresse de lediga tiderna af s1tt hf äfven tlll h
terära sysselsättningar, och var isynnerhet hans verksamhet 
såsom samlare och utarbetare af biografiska uppgifter af myc
ken betydenhet. Att det vapen han tillhörde dervid i första 
hand skulle komma i åtanke för hans samlande och ordnande 
nit var o-ifvet och hafva vi honom att tacka för ett på hans 
egen bel~ostn~d af trycket utgifvet arbete 11 0fficerare och civile 
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tj enstemän kommenderade å örlogsfartyg från C ariskrona sta
tion, åren 1825-188511

1 hvilket arbete af honom höll på att 
kompletteras med uppgifter rörande de sista åren. Ett ändå 
större och betydelsefullare verk, h vilket dock icke af von Horn, 
såsom hans afsigt torde hafva varit, blef offenthggjordt, var 
hans med stor möda och träget arbete samlade 11Meritförteck
ningar för flottans officerare åren 1724- 188911 samt ''Örlogs
flottans aflöningsrulla för officerare och civile vid flottan åren 
1721-1825.11 

Dess.a vidlyftiga, i prydliga band och med von Horns 
drifna och ytterst ordentliga handstil skrifna arbeten äro sär
deles värdefulla källskrifter i många hänseenden för den histo
riska forskningen rörande vår flotta, och synas väl värda en 
plats i något offentligt arkiv. 

Ett historiskt arbete öfver Kina och samlande af upp
gifter från svenska flottans sjötåg under de två sista århun
dradena hade ock von Horn under utarbetande, då döden afbröt 
hans verksamhet. 

1880 utnämnd till riddare af Kongl. Svärdsorden innehade 
kommendörkapten von Horn utom här ofvan nämnda franska 
utmärkelsetecken, storofficersvärdigheten af turkiska Osmanie
orden och samma värdighet af Medjidie-orden. 

Inom frimurareorden var han Stora LandtJogens storse
kreterare. 

Till arbetande ledamot af detta sällskap invaldes von Horn 
år 1880. 

V arm och ofta mycket uppoffrande kamratvän samt af ett 
särdeles välvilligt och hjelpsa.mt väsende, gjorde von Horn 
mycket godt och många kunna tacka honom för mycken och 
med stor beredvillighet lemnacl hjelp. I mycket hög grad 
gästfri och vänfast förvärfvacle och egde han en stor vänkrets. 

Vid hans graf stå sörjande hans maka, Aclele Rettig, 
samt fem efterlemnacle barn, 3 söner. deraf en, Gustaf, uncler
löjtnant vid Kongl. flott~n och 2 döttrar, samt många vänner, 
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Nils Henning Rudolf Bernhard Horn 
af Rantzien. 

Bland de ätter, som i våra häfder lyst med en glans, hvars 
återsken på historiens blad säkerligen icke skall snarligen 
förblekna, strålar namnet Horn klart, och förvisso skall det 
sålänge mannamod och framstående egenskaper ännu äras icke 
förglömmas. Inom de olika grenarne af de ätter, som fört 
detta namn, hafva funnits många medlemmar, som genom 
hjeltemod och fosterlandskärlek gjort sig väl förtjente af såväl 
sina samticlas som efterlefvandes tacksamhet, och ätten Horn af 
Rantzien har icke i detta fall stått tillbaka. 

Grefliga ätten Horn af Rantziens anor sträcka sig långt 
tillbaka i forntiden och var denna slägt under namnet Horne 
känd redan på slutet af 1100-talet i Pommem samt anseeld 
såsom en af de äldsta i Mecklenburg och Pommern. 

Den förste medlem af slägten, som synes hafva vari(när
mare förbunden med Sverige, var en Christofer Henrik Horn, 
som på 1600-talet uppgifveR hafva varit kapten vid ett svenskt 
dragonregemente, och h vars son Gustaf, efter att vid Dniepern 
hafva blifvit fången och förd till To bolsk, afled 1763 på W al
lare i Skåne. 

Bland de framstående medlemmarue af ätten lyser som 
en klar stjerna för oss örlogsmän Baltzar Philip, öfverstelöjt
nant vid Amiralitetet och chef på skeppet vVasa i slaget vid 
Ho glan d den 17 Juli 1788. D et var denne tappre sj öhj elte, 
som då han under denna strid i bemödandet att bistå chefs-

' skeppet Gustaf rle11 I I I, svårt sårad af en kanonkula, till den 
unge officer, Lagerstråle, som måste öfvertaga befälet, döende 
uttalade dessa för all tid om det sannaste mannamod och 
trohet mot konung och fosterland vittnande ord: ''du skall 
svara mig för Gud, om du stryker flagg11

, en sista order, 
hvars djupr, innebörd väl förstods och rätt uppfattades af den, 
till hvilken den gafs. 

Ätthug i 3:e led af denne frej dacle sj öhj el te föddes Nils 
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H enning Rudolf Bernhard Horn af Rantzien den 20 N ovem
ber 1825 å det natursköna Djupadal i Blekinge. Föräl
drarne voro kammarherren grefve Baltzar Philip Salomon 
Horn af R;:mtzien och hans maka, Ulrika Maria Rosenblad. 

Efter afslutade skolstudier blef han år 1841, vid nyss · 
fyllda 16 år, student vid Lunds universitet, samt aflade der
efter 1845 examen för inträde i Kongl. Maj :ts kansli samt 1848 
för inträde vid rättegångsverken, hvarefter han samma år an
togs till auskultant i Kongl. Hofrätten öfver Skåne och Ble
kinge. 1852 förordnad till ordinarie notarie i nämnde hofrätt 
och året derpå utnämnd till vice häradshöfding samt 1855 till 
hofrättsfiskal blef han år 1853 assessor i Skånska hofrätten ) 
hvilken befattning han derefter under ett och ett halft decen
nium innehade, till dess han år 1873 af Kongl. Maj:t förord
nades till vice landshöfding öfver Gotlands län, öfver hvilket 
län han året derefter utnämndes till ordinarie styresman. 

Från landshöfdingestolen öfver Gotlands län förflyttades 
grefve Horn 1883 till Blekinge län såsom länets höfding vid 
dåvarande landshöfdingen grefve H. \Vachtmeisters afgång, å 
hvilken plats han derefter med aldrig svikande trohet och nit 
fortfor att verka ända till dess han den 13 Februari inneva
rande år, härstädes, efter en kortare sjukdom afled. 

Den bana, som förvärfvat så många af hans förfäder rykt
barhet och ära, nämligen krigarens, var ej den som af grefve 
Rudolf Horn valdes, svärdet fattades ej och fördes icke af 
hans hand, men ingalunda blef dock derigenom hans lifsverk
samhet utan rika frukter och samtidas varma erkännande och ) 

som vi tro, äfven framtida slägtens nytta och gagn. Stor och 
vidtomfattande var den verksamhet han under sin lefnacls dagar 
utvecklade, många och betydelsefulla de både offentliga och 
enskilda uppdrag han innehade, och h vilkas utförande vittnade 
om stor praktisk duglighet och oförtröttadt nit. 

Under den tid grefve Horn tillhörde Kristianstads sam
hälle var han för kommunens angelägenheter lifligt intresserad 
och tl.llhörde stadsfullmäktige derstädes ända till dess han af
flyttade för att öfve1·taga vården om Gotlands län. 
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Under sm verksamhet såsom detta läns höfding arbetade 
han bland annat för åstadkommande af den å ön befintliga 
j ernväg, för tryggande af en i Visby befintlig högre flickskolas 
tillvaro genom åstadkommande af ett bolag för densamma, för 
hämmande af flygsanden vid det stora flygsandsfältet Ulle 
Hau på norra udden af Fårön, för allmänna skiftesstadgans 
tillämpning äfven på Gotland, för inköp af Skogsholms och 
Elinghems myr, för bildande af kronopai·ker, äfvensom för en 
del andra åtgärder för skogskulturens främjande. Äfven rö
rande åstadkommandA af kreaturs-försäkringsanstalter, inrättan
det af stamholländerier, bildande af bolag för lax:Hsket vid Got
lands kuster m. m. var han ifrigt verksam. Sjelf stor vän af 
jagt stiftade han ett jagtsällskap för Gotland, hvilket gjort 
mycket godt för bibehållandet af vildtheståndet på den vackra 
och fruktbara ön. 

Under åren 1875-- 1878 representerade grefve Horn Got
lands län såsom ledamot i riksdagens l:a kammare, samt var 
under sina två första riksdagar suppleant i lagutskottet, i 
hvilket . utskott han 1877 ingick såsom ordinarie ledamot. 
Under sin riksdagstid väckte han motioner dels om ändring i 
bestämmelserna om skogslösen och laga skiften, samt dels om 
ändring i j agtstadgan. Efter 1878 års riksdag afsade sig grefve 
Horn riksdagsmannaskapet. 

Men den lifsgerning af grefve Horns verksamhet, som 
ligger oss närmast, är dock den han utvecklat efter sitt till
träde såsom landshöfding öfver Blekinge län. Många och 
skilda voro de rigtningar, hvari han härunder arbetade för att 
föra länets och dess innebyggares förkofran framåt och skulle 
det blifva för långt omtala dem alla. V armt nitälskande för 
vår sträfsamma men fattiga fiskeribefolkning sökte grefve Horn 
på allt sätt främja densammas väl både med råd och dåd. 
Genom möten och personliga sammanträffanden med skärgår
dens befolkning lärde han känna dess behof och ifrade mycket 
för :6skerinäringens upphj el p ande samt sökte införa förbätt
ringar i~1om df,Jnua näring. Under den nöd1 som för några 
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vintrar sedan hemsökte de blekingska fisklägena, ingrep han 
med kraft för densammas lindrande. Genom framställningar 
till regeringen lyckades han ock utverka att bistånd och un
derstöd leronades fiskesnäringen härstädes. 

Såsom ordförande i länets hushållningssällskap tog han 
liflig del i den j ordbrukande befolkningens angelägenheter och 
den utveckling som denna modernäring på senare tider mer 
och mer vunnit. 

Åt länets sjukvårdsanstalter egnade han en mycket varm 
omtanke och har såsom ordförande i härvarande lasaretts di
r ektion varit mycket nitisk för åstadkommande af det nya, 
tidsenliga, lasarettet i Carlskrona. Dess angelägenheter lågo 

honom ock intill det sista varmt om h j ertat. Hemmet för 

obotligt sjuka härstädes öppnades ock under hans ordförande
skap. 

Endast helt kort kunna här omnämnas några andra af de 
många välsignelsebringande värf, hvari landshöfding Horn var 
varmt intresserad. Så medverkade han till bildandet af Ble
lcinge läns förening till stöd för frigifna fångar, var 1884- 86 
inspektör för högre allmänna läroverket och vid högre flick
skolan härstädes, samt uneler åren 1885- 87 ordförande i Ble

kinge läns folkhögskola, sökte höj a skogsvårelen inom länet 
g enom att genomclrifva inköpet af en kronopark i länets vestra 
del, verkade kraftigt för lösningen af elen före hans hitkomst 

väckta frågan om öarne Aspös och Hasslös bildande af egna 
församlingar, och fick före sin bortgång sk:\da de nybygda 

templen å dessa öar, hvars befolkningars r eligionsvrvrcl förut 
genom öarnes aflägsna läge från moclerförsamlingarne varit 
förenad med många svårigheter. 

För länets tidsenliga kommunikationer ifracle ock grefve 
Horn mycket, och å vägabringandet af :Mellersta Bleki:1ge j ern

väg, i h vars styrelse h an var ordförande, har af honom kraftigt 
befrämjats. Han var i denna j ernvägs framgång clj up t intres

serad. Det lokomotiv, som drog det sorgprydda extra tåg å 
sagda jernväg, hvilket förde grefve Horn.· stoft till elen sista 
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hviloplatsen å staelens kyrkogård, bar ock honom till heder 
namnet Rudolf Horn. Äfven för åstadkommande af j ernvägar 

genom östra d~len af länet verkade han ifrigt, men frågorna 
härom syntes eJ ännu mogna för sin lösning, och det blef ej 
honom förunnaclt skåda frukten af det arbete, han nedlade 
härå, men hvilket dock icke torde vara utan nytta för en 
framtida lösning af denna angelägenhet. 

M yttre utmärkelser bar grefve Horn stora korset af 
Kongl. N ordstj erneordens kommendörskraschan. Seclan den 
1:e December 1884 var han hedersledamot i l:a distriktets mi
litärsällskap. Till hedersledamot af Kongl. Örlogsmannasäll
skapet inb j öds lanclshöfding Horn i Januari 1887. 

Oaktaclt sin börd och höga samhällsställning anspråhlös, 
enkel, flärdfi'i och välvillig mot alla med hvilka han kom i be
röring, salmas och sö1j es han inom en talrik vänkrets och inom 
det län, för hvilket han så varmt nitälskade, och hvaråt han 
egnade sitt lifs bästa krafter. Den allmänna tillgifvenhet och 

vördnad, hvaraf grefve Horn så väl gjort sig förtjent, gaf sig 
ock på ett mycket vackert sätt tillkänna vid hans j ordafård, 
då såväl ett stort antal korporationer som ock tusentals en
skilda p ersoner vördnadsfullt närvoro. 

Gre±ve Horn var den siste manlig·e ättlinO'en af den släot 
b b' 

hvars vapensköld af flertalet dess medlemmar burits högt. 

Vid elen öppnade griften stod o närmast sörj ande den aflidnes 
maka grefvinnan Ulla Horn född Sj öcrona samt tvenne döttrar 

o ' 

den ena g1ft med ledamoten af detta sällskap kaptenen grefve 
H. D. M. Hamilton, den andra med löjtnanten vid Kongl. 1:a 
Lifgrenadieregementet C. J. von Koch. 

Pehr Olof Bäckström . 

En bland de t ill åren längst framskridne inom detta säll
::;kap har under det år, som förflutit sedan K . Ö. S:s senaste 
högtidsdag, skattat åt den jordiska förgängelse, hvilken vi 
alla äro underkastade i det hedersledamoten, f. d. amiralitets-



) 

- 426 --

kammarrådet P. O. Bäckström den 12 sistlidne Maj afled 1 
Stockholm i den höga åldern af omkring 851 / ~ år. En lång 
och i många af:seenden mycket verksam lefnadsbana är med 
amiraliLetskammarrådet Bäckströms bortgång ur tiden afslutad, 
en lefnadsbana betecknad icke blott af sann pligttrohet, nit 
och aldrig svigtande samvetsgrant utö f vad verksamhet i det 
kall han valt, och som förde honom till chefsplatsen för den 
civila afdelningen af det verk han tillhörde, utan ock af en 
mycket lycklig literär verksamhet af ovanlig vidsträckthet. 

Född i Stockholm den 21 December 1806, der fadet n 
Olof, gift tr.ed Katarina K ri:stina Zimmerman, var kryddkram
ha,ndlare, bestämdes Pehr Olof Bäckström tidigt för studieba
nan och aflade vid akademien i Upsala stuelentexamen redan 
vid 16 års ålder samt derefter kameral- och kansliexamen der
städes. 

Efter vid akademien afslutade studier antogs Bäckström 
i Decern ber 1827 till extra ordinarie kamrnarskrifvare i Kong!. 
krigskollegium och 1829 till extra ordinarie amanuens vid 
Kong!. biblioteket. Enligt det då rådande bruket för unge 
män, som togo sina första steg på embetsmannabanan, inskrefs 
Bäckström i flera andra civila verk och bl e f sålunda derjemte 
e. o. kanslist i Kong!. handels- och finansexpeditionen, 1833 
utnämnd till kopist i kolonialdepartementet af Kong!. Maj:ts 
kansli, samt 1836 i April kanslist i Kong!. förvaltningen af 
sjöärenderna. Samma år kanslid i Kong!. Maj:ts kansli be
fordrades han efter hand till protokollssekreterare derstädes. 
Till notarie i förvaltningen af sjöärenderna utnämndes Bäck
ström år 1840, samt erhöll 1845 nådigt förordnande att före
stå det inon! Kong!. förvaltningen lediga amiralitetskammar
råds-embetet derstädes. 

Efter att på förordnande hafva skött denna tjenst intill 
1853 utnämndes han detta år till ordinarie innehafvare af 
denna maktpåliggande befattning, hvilken han först 1879, 
efter en sammanlagd tjensteticl i förvaltningen af sjöärenderna 
af ej mindre än omkring 43 år, lemnade, i det han si;;tnämnda 
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år erhöll sökt afsked. Det torde icke finnas mer än en åsigt 
om, att ban under denna sin langa och hedrande tjensLeman
nabana gjorde sig i hög grad förtjent af såväl sina öfverord
nandes och kamraters förtroende som ock sina unelerlydandes 
vördnad och aktning, och de yttre utmärkelsetecken, som 
kommo honom till del, torde nogsamt : vittna om, att hans 
förtjenster äfven på högsta, ort uppskattades. Riddare af 
Kong!. N ordstjerneorden var han derjemte kommendör af Va
saorclfmS l :a klass. 

Men befattuingarne å tjenstemannabanan lemnade icke 
full syE:selsättning för Bäckströms verksamme ande, hvarför 
den arb 2tsamme mannen äfven på andra områden sökte trägen 
svsselsättning. Ehuru icke direkt <leltagande i det politiska 
Iifvet var han dock en mycket både kunnig och nitisk arbe
tare inom riksdagens område. Under den långa tidsperioden 
mellan 1840 och 1858 med dess många politiska skiftningar 
var han uneler alla riksdaga:·ne sekreterare i exped itionsut
skottet, och uneler rikselagame 1862- 1867 beklädde han samma 
maktpåliggande befattning i konsti tutiousutskottet. Den långa 
tidsföljd af år som han sålunda hedracles med förtroendet att 
vara sekreterare i riksdagens tjenst, vittnar oförtyd bart om, 
hur höi~t hans arbetsförmåga och kunskaper voro äfven på 
detta verksamhetsfält kända och uppskattade. 

Hvad som likväl kanske mest gjort P. O Bäckströms 
namn känclt och högt äradt i vida kretsar är väl dock hans 
ovanligt rika literära verksamhet. Oaktadt sin, som af hvad 
ofvan a.nförts framgår, mycket trägna och omfattande em
betsmanna verksam bet fick han genom en outtröttl ig flit och 
en okuilig energie tid öfrig att i en mycket ovanlig grad 
egna sig åt skriftställarens kall. Det fack deraf, hvaråt han 
mest egnacle sin>t särdeles djupgående kunskaper och sin stora 
allmänbildning, var företrädesvis historieskrifvarens, men äfven 
elen lättare literaturen salmade ej hans flitiga pennas hjelp. 

Det af Bäckströms verk som för sjöofficerarne och kanske 
f:ärskildt för detta sällskap synts af största intresse torde vara 
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hans "Svenska flottans historia", som utkom 1884. Föregån
gare till Bäckström i skildringen af hvad vår flotta varit för 
landets värn och dess blågula flaggas heder funnos visserligen 
flera, men endast tvenne försök att gifva en öfversigt af detta 
vapens utveckling i sin helhet hade såvidt oss är bekant före 
Bäckströms omnämnda arbete blifvit offentliggjorda, det ena 
tryckt 1788 i Stockholm af C. G. Tornqvist, det andra af C. 
A. Gyllengranat i Carlskrona 1840. 

Genom sin tjenstemannaverksamhet egande tillfälle att 
intränga i en mängd detaljer af det vapen, hvaråt han huf
vudsakligen egna t sin arbetskraft såsom embetsman, blef hans 
"Svenska flottans historia" ett mycket sakrikt verk, ett verk 
som var frukten af en mångårig forskning af den genom flera 
andra historiska arbeten såsom en tillförlitlig, sakkunnig och 
i framställningens konst enkel och flärdlös historieskrifvare 
kände författaren. 

I många fall styrande kurs på ett i viss mån förut mindre 
kändt forskningens farvatten är det ej att undra på om miss
tag kunnat insmyga sig i en del i verket förekommande upp
gifter, och äfven har man mot detsamma hört anföras, att det 
väl mycket ingfitt i detaljer, men visst och säkert är, att det 
är ett arbete, , som alltid skall göra dess utgifvare stor heder, 
och tydligt och klart visar hur tillgifven han var den flotta 
i hvars civila tjenst han var anstäld. 

Utom här ofvan omtalade arbete hafva ur Bäckströms 
fint skurna penna flutit en hel del andra alster. Af smärre 
historiska skrifter kunna antecknas "Gustaf Vasa," "Erik XIV 
och Johan III", ''Sigismund och Carl IX", "Erik Stenbock 
och Malin Sture". 

Derjemte var Bäckström under sin första författaretid 
flitig medarbetare i pressen och skref bland annat under åren 
1835-1845 i Dagligt Allehanda en mängd kritiker och uppsat
ser inom skilda ämmm, hvarjemte han utgaf en "Finsk natio
nalkalender", en "Historisk almanacka för fruntimmer" samt 
skref text till "Bilder till Stockholms stad." 
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Af större historiska arbeten utgaf Bäckström de värde~ 
fulla verken: "De europeiska staternas politiska historia sedan 
år 1815", som utkom på 1860-talet, samt "Öfversigt af de 
europeiska staternas politiska historia sedan år 1815," h vilket 
verk efter vissa tidsperioder fortsattes dels med "Öfversigt af 
samma staters politiska historia under de sista 20 åren "(1860 
-1880)" och dels under åren "1881-1887". 

Derjemte skref han "Tidsbilder, historisk läsebok för äldre 
och yngre", omfattande forntiden, de hamitiska, semiti
tiska, ariska och grekiska folkens historia, under hvilken 
blygsamma titel dolde sig ett försök till mensklighetens hi
~toria, betraktad i sitt sammanhang under de m·tider, då kul
turen visar sina första minnesmärken i hieroglyferna vid Nilen, 
lerhoparue vid Tigris samt i gamla testamentets skrifter, m. m. 

Det senaste af hans utkomna verk och hvilket sträcker 
sig i sin skildring af tilldragelserna ända till år 1886 är "Be
rättelser ur svenska _historien af C. G. Starbäck, fortsatta af 
P. O. Bäckström." Då pennan föll ur den populäre författa
ren starbäcks stelnande hand, greps den till fortsättning af 
hans ofvannämnde värdefulla verk af Bäckström och troligt 
är att endast detta arbete varit nog att göra Bäckströms namn 
äradt och kändt på det literära området. Allmänt och en
stämmigt slöto sig de mest skilda af pressens män tillsammans 
i att uttala ett gynsam t omdöme om denna fortsättning af 
Starbäcks verk. Mycket populärt, men äfven särdeles sakrikt 
skrifvet, fullföljde Bäckström på ett mycket lyckadt sätt, h vad 
starbäck afsett med sina "berättelser"' att göra dem till ett 
för ungdomen och den stora allmänheten skrifvet arbete, och 
ehuru Bäckström, · h vilket all tid för en historieskrifvare är 
ganska svårt, behandlat äfven den närmaste tiden, synes han 
dervid hafva lyckats särdeles väl i opartisk och sakrik skild
ring af händelserna och dess män. 

Af ett mycket ungdomsfriskt och sällskapligt lynne var 
kammarrådet Bäckström en gerna sedd gäst i vida kretsar 1 

hufvndstaden och egde der en mycket talrik vänkrets. 
'Iidskr. i Sjöv. 1892. 29 
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Af det bekanta ordenssällskapet "Par Bricole" var han 
en af de äldsta medlemmarue och i många år dess stormästare. 

År 1886 kallades Bäckström till h13dersledamot af Kong!. 
Örlogsmannasällskapet. 

Gift tvenne gånger, hade han i första äktenskapet en son, 
den bekante skalden Edvard Bäckström, och en dotter, samt i 
sista giftet, med friherrinnan Ebba von Schwerin, flera barn, 
hvilka tillsammans sörja den bortgångne maken och fadern. 

Nils Axel Fischerström. 

Yngst i ledAt af 6 syskon föddes Nils Axel Fischer:>tröm 
den 24 Maj 1828 i Carlsluona. Föräldrarne voro viceamiralen 
Nils Johan Fischerström och Charlotte Fischerström född Sjö
ström, och tillbragte den lille Nils sina första barnaår härstä
des, till dess han vid faderns förflyttning till N ya Varfvet 
vid Göteborg såsom stationsbefälhafvare omkring år 1832 med
följde föräldrarne till sagda plats. Egentliga barndoms- och 
skolåren tillbragtes ock på detta flottans dåvarande etablisse
ment och torde nog såväl vistandet på dem1a flottans depot 
som åsynen af den lifliga sjöfarten och rörelsen vid den stora 
handelsstaden hafva hos den, enligt uppgift., mycket liflige 
gossen som ock hos hans bröder grundlagt en håg för det yrke, 
som af ej mindre än 2 bröder utom Nils valdes såsom deras, 
nämligen sjöofficerens. 

Innan Fischerström började sin militära bana, hade han 
dock medhunnit att pryda sin hjessa med studentens hvita 
mö3sa, i det han, vid den särdeles tidiga åldern af knappa 15 
år, samtidigt med en äldre broder, i Lund aflade studentexa-

men. 
1844 intogs han som kaelett vid Kongl. Krigsakademien 

samt utexaminerades vid 19 års ålder derifrån och utnämndes 
till sekundlöjtnant vid Kongl. Maj:ts flotta år 1847. Uneler 
kadettiden deltog Fischerström i expeditionerna med korvet
terna Najaden 1845 och Jarramas 1846 och 1847. År 184.3 

l 
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kommenderade3 sekundlöjtnant Fischerström på hjulhuskor
vetten Thor och 1849 på fregatten .Josephine sarnt samma års 
höst på korvetten Najaden under nära ett års expedition till 
Södra Amerika och Vestindien. 

Hemkommen från denna expedition var Fischerström en 
kortare tid år 1851 tjenstgörande såsom adjutant hos befäl
hafvande amiralen i Carlskrona. 

I det &jötåg, hvarunder den svenska flaggan meJ så stor 
heder fördes rundt jorden och gjordes ärad och kändt öfverallt 
der den svajade, var Fischerström nog lycklig att få deltaga, 
då han 18ö l kommenderades att medfölja fregatten Eu_qenie 
på dess åren 185l --G3, under sedermera konteramiral Virgins 
befäl, verkstäida verldsomsegling, en expedition hvars minne 
ännu lefver och tläkerligen länge skall hos oss fortlefva så
som en bland vår flottas mest lysande, fredliga bragder. 

Under krigsåren 18ö4-5ö var Fischerström 1854 kom
menderad å linieskeppet Carl X I I I, å h vilket fartya konter
amiral S. von Krusenstierna såsom eskaderchef, med vår nu
varande konung såsom flaggkapten, förde sin flagga, och 183ö 
på briggen N ordenslcjöld. 

18ö6 befordrad till premierlöjtnant var Fischerström under 
sommaren samma år en kort tid tjens:görande på korvetten 
Onteld samt 18ö7 på linieskeppet Stockholm under den expedi
tion, hvarunder H. M. konung Oscar II, då hertig af Öster
götland, å detta fartyg, såsom högste befälhafvare, från Tysk
land hemförde H . M. drottningen såsom brud. 1859 var 
~ischerström åter kommenderad på korvetten Orädd, 1860 
sasom äldste officer på kadettfartyget af Oltapman samt der
jemte en kortare tid såsom chef å ångfartyget Balder. 

1863 äldste officer å fregatten Non·köpiu_q och 1865 sekond 
:~nder en längre expedition å korvetten Orädd till N ord- och 
Ostersjön för bland annat öfvervakande af fiskerierna å 1101·ska 
kusten och bispringande af fiskare derstädes fick Fischerströ m 
under senare delen af expeditionen med detta fartyg vara 
med om att eskortera vårt första pansarfartyg, monitoren 
.Jolm E1·icsson, från N arrköping till Carlskrona. 
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Efter att sommaren år 1866 såsom chef å kanonbåten 

Ingegerd hafva varit beordrad till norska kusten i liknande 

ändamål som föregående års expedition med korvetten Orädd 

blef han vid flottans delning år 1866 placerad på Kongl. flot

tan och utnämnd till kapten derstädes, samt utgick derefter 

på hösten sarmna år som sekond å korvetten Gefle på expe

dition till Medelhafvet, Vestindien och Amerika, från hvilken 

resa han hemkom påföljande års &ommar. Under åren 1866 

till 1868 var han under sin tjenstgöring i land dels chef för 

3:e matroskompaniet, dels adjutant hos befälhafvande amira

len i Oarlskrona. 
1868 befordrad till kommendörkapten af 2:a klass, öfvertog 

han påföljande år chefskapet öfver morritoren John Ericsson, 

med hvilket fartyg han gjorde expedition i Östersjön, och var 

de följande åren utkommenderad: 1870 såsom befälhafvare 

för skeppsgossebriggarne, l 871 chef å korvetten Thor samt 

1872 åter såsom chef å morritoren John Ericsson i eskader i 

hemlandets farvatten. 
187 4 beordrades Fischerström såsom chef å korvetten Gefle 

h vilket fartyg, med anledning af det då i norra delen af Spa

nien rasande Oarlistkriget, först afgick till Santamler och se

dermera derifrån till Vestindien, Philadelphia och Oherbourg_ 

Vid afgången från Santander påträffades utanför sagda hamn 

en spansk ångbåt, som, tillföljd af att maskinen gått sönder, 

var redlös. Detta fartyg togs på släp af Gefle och inbogsera

des till Santander, för h vilken åt det redlösa f::.rtyget lemnade 

hjelp Fischerström af spanska regeringen tilldelades 2:a klas

sen af dekoraLionen "El Merito Naval". Återkommen till hem

landets farvatten, våren 1876, beordrades Gefle, före återvän

dandet till stationen, till Helsingborg för att derstädes sluta 

sig till den eskader, som under vice amiral Sundin såsom 

högste befälhafvare förde H. l\'[. konung Oscar II från sagde 

stad till Köpenhamn. 
Åren 1873-1877 var Fischerström ekipagemästare i Oarls

krona. 
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Ännu en gång, den sista, hissade Fischerström sitt befäl!':

tecken, då han år 1879 såsom chef för en afdelning bestående 

af 6 kanonbåtar och minfartyget Ran (sedermera Drott), såsom 

chefsfartyg från Stockholm utgick på öfning i Östersjön, Bott

niska viken och Stockholms skärgård. Vid den stora strejk 

af flere tusen arbetare, som på våren detta år helt plötsligt 

utbröt i Sundsvall, beordrades afdelningen att, trenne dagar 

innan den var afseeld att utlägga från varfvet, ofördröjligen 

afgå till Sundsvall, der stora intressen voro hotade, och afgick 

afdelningen äfven, efter på förmiddagen derom gifna order, 

redan samma dags afton till nyssnämnde plats. Den hastiga 

och oförmodade ankomsten af så många örlogsfartyg, hvilka 

i det vidsträckta rivieret förlades till skvdd vid de mest ho

tade sågverken, torde, jemte de kraftiga .,mått och steg som i 

öfrigt vidtogas för dämpandet af denna arbetarerörelse, som 

kunnat blifva så farlig, i ganska betydlig mån hafva bidragit 

till ordningens återställande. 
Efter afslutandet af sina sjötåg togs Fischerströms verk

samhet i anspråk i en del stations befattningar, såsom chef för 

underofficerspersonalen, t. f. militärchef m. m., hvarjemte han 

under flera olika år var ledamot af den i Stockholm samman

trädande kommitteen för revision af flottans reglementen. 

1876 befordrad till kommendörkapten af l:a klassen och år 

l 884 utnämnd till kommendör i flottan, öfverflyttades Fischer

ström samtidigt till Kongl. flottans permanenta reservstat 

samt erhöll sistnämnda år på hösten kommendörslön. Från 

och med år 1884 förordnad till inspektör för båtsmanshållets 

östra distrikt gjorde Fischerström under de derpå följande 

åren till och med år 1889 resor hvarje sommar inom distrik

tet i och för verkställandet af föreskrifna inspektioner, och var 

detta Fi:scherströms sista tjenstgöring i sjövapnets tjenst, från 

hvilken han år 1891 vid uppnådda 63 års ålder, den 29 Maj, 

erhöll nådigt afsked. 
Riddare af Kongl. svärdsorden sedan 1873 samt kommen

dör af samma ordens 1:a klass år 1889, innehade kommendör 
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Fischerström derjemte, förutom den här ofvan omnämnde span
ska orden, officerstecknet af tunesiska Nischan Iftikhar orden, 
samt var kommendör af danska Dannebrog.sordens 2:a klass. 

Kallad till arbetande ledarnot af Kongl. Örlogsmannasäll
skapet år 1876, öfverflyttades Fischerström vid sitt afskeds
tagancle till korresponderande ledamot år 1891. 

Efter en kortare tids sjukdorn afled kommendör Fischer
ström härstädes den 30 Maj ltl92. 

I ett lyckligt äktenskap förenad seelan år 1870 med Louise 
Hybinette sörjes han ntrmast, förutom af den efterlenmade 
makan, af en son, volontär vid Svea Artilleriregemente, och 
en dotter samt den eJ?,da nu qvarlefvande af de 6 syskonen, 
en syster. 

Af ett vänsällt och välvilligt väsende hade Fischerström 
många vänner och var i sin krafts dagar, som synes, ganska 
mycket använd i olika värf. 

Wolfgang Wentzel von Haffner. 

En af de män, som, under de politiskt upprörda tider vårt 
broderland Norge genomgått och genomgår, hätdat den lugna 
utvecklingens rätt och stält sig på deras sida, som velat ett 
sansad t och jemnt fram å tsk idaride på de konstitutioneJa for
mernas område och som varit sin konung och siti, fosterland 
varmt tillgifven samt icke skytt att i kampens dagar ställa sig 
i breschen för hvad han ansåg rätt och grundlagsenligt, äfven 
om han sjelf fölle dervid, gick ur tiden den 11 sistlidne Sep
tember, då f. d. norske statsrådet m. m. \Volfgang Wentzel 
von Haffner efter en längre tids sjuklighet afled . 

Född i Christiania den 23 November 1806 och son af 
öfverstelöjtnanten i artilleriet John Fredrik Wilhelm Haffner 
och Sara \Vilhelrnina, dotter af bytoged Hagerup i Christiania, 
intogs han vid 12 års ålder som sjökadett vid det året förut 
inrättade sökadetinstitutet i l!'redriksvmrn. Efter att hafva 
genomgått detta, utnämndes han år 1824 till officer vid flottan 
(såsom u:r l af de 6 elever, som då afgiugo från institutet), 
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började sin tjenstgöring såsom subalternofficer vid artilleri
kompaniet samt var året derpa kommenderad på briggen 

Fredriksvcern. 
Med anledning af elen beryktade handeln på 1820-talet 

af flera äldre svem>ka örlogdartyg till dc sydamerikanska re
publikerna, och hvarvid som bekant lmieskeppet Tapperheten 

och fregatten af Chapman slutligen efter många vedervärdig
heter måste i Newyork försäl jas till underpris f'5r anskaffande 
af medel till besättningarnes aflöning, sökte man nnder vin
tern 1824-25 äfv·en i Norge efter officerare tiil bemanning 
af de till försäljning afseelda fartygen, och Haftner antog till
budet om anställning på ett at desamma och stod just i be
grepp att antrioi,da resar. till Carlskrona, då plötsligt kontra
order anlände, i det försäljning,:m tillföljd af de kraftiga pro
tester emot densamma: som af Spanien i förening med Ryss
land jemte flera europeiska makter gjordes, måste ii1ställas 

och köpen återgå. 
År 1826 var Haftner utkommenderad på kadettfartyget 

korvetten Alsen på expedition i Östersjön och 1828 på brig
gen Fredriksvcern, h vilken sistnämnde tillika med briggen 
Lotland förenades med en sYensk eskader under amiral N or
d.enskjölds befäl, h vilken svensk-norska eskader af gick till Me
delhafvet hutvudsakligen för beskyddande af de Förenade ri
kenas skeppsfart mot sjöröfvarestaterna derstädes och hvarun
der sarntlige dessa stater besöktes. 

Efter återkomsten till N or ge at reste Haffner 1829 tillika 
med flera kamrater till Paris för att söka vinna am:tällning 
i franska marinen, mer: lyckades lika litet då som vid ett se
nare i samma ändarnål under vintern 1831- 32 gjordt försök 
att derstädes erhålla plats. 

År 1830 utnämndes Haffner till premierlöjtnant samt blef 
1833 anstäld som lärare i artilleri vid sökadetinstitutet och 1836 
som assistent hos marinens töirneister. 

1834 var han kommenderad officer på kadettfartyget 
Önwn och 1835 å samma fartyg såsom lärare i navigation, 
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hvarjemte han under åren 1833-38 var lärare såväl häri som 
i artilleri vid "Sömilitrere korps". 1837 var han anstäld vid 
kanonbesigtning vid Staf,;jö och året derpå vid Finspong. 

En vigtig episod i Haft'ners tjenstgöring, en t.jE'nstgöring 
under hvilken han under årens lopp färdades vida omkring 
och anförtroddes en hel del olika värt, inträdde, då han efter 
slutadt uppdrag vid Finspang kallades lill Stcckholrn och er
bjöds samt 1839 antog anställning som kavaljer hos de unga 
prinsarne, konung Carl XIV Johans soLsöner. Jemte denna 
befattning blef han lärare för de tre äldste prinsarna i mate
matik och norska språket samt undervisade dessutom H. K. 
Högh~t hertigen af Östergötland, vår nu regerande konung, i 
sjövetenskaperna i och för prinsens utbildande till sjöofficer. 
På denna ansvarsfulla plats förblef Haftner intill år 1848, 
då prins Oscars uppfostran ansågs afslutad. 

Haftner var en samvetsgrann lärare, som med stor omsorg 
och skicklighet skötte sitt ansvarsfulla kall. Då Haftner lem
nade sin plats hos hertigen af Östergötland utnämndes han 
ock af konung Oscar I till kabinettskammarherre såsom ett 
bevis på konungens tillfredsställelse med . hans \'erksamhet 
såsom lärare för konungens söner. 

Under den tid Haffner tjen>::tgjorde ::;om lärare för herti
gen af Östergötland, deltog han med prinsen i följande sjö
expeditioner: 

1839 på fregatteu Göteborg, 1840 och 1841 å roddkanon
slupar, 1842 å norska korvetten Örnen, 1843 på fregatten at 

Chapman, 1844 å fregatten Josephine, 1846 expedition med 
roddkanonslupar i Mälaren samt 1846-1847 å fn•gatten Eugenie 

först i Östersjön och sedan till Medelhafvet. U n der sist
nämnda expedition gjorde han i sällskap mecl prinsen en resa 
till öfre Egypten med ångbåt på Nilen och likaledes en resa 
i Italien från Neapel öfver Rom och Florens t i !l Genua. 

1841 befordrades Haffner till kaptenlöjtnant. Under 
åren 1842 till 1846 var han föredragande (referent) hos H. M. 
konungen för "marinens komrnaudosager". 
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Efter att år 1848 hafva återvänd t till Norge, blef Haffner 
1849 anstäld såsom 1:e adjutant i marinekommandoen, hvil
ken post han beklädde till år 1861 med afbrott allenast under 
de tider; ha u tjenstgjorde till sjös. 1850 var han chef på ka
dettkorvetten Ellida under expedition i Öster- och N ordsjön 

Sedan hans f ord n e höga elev prins Gustaf aflidit, hade han 
den sorgliga pligten att 1862 medfölja det furstliga liket, då 
detsamma på norska korvetten Nida1·os fördes från Christiania 

till Stockholm. 
1853 utnämndes han till kaptein och 185i:l till komman

dörkaptein. 
1854 var Haffner chet på korvetten Nidaras först i en 

svensk-norsk eskader i Östers j ön till neutralitetens upprätthål
lande och senare till Tromsö för trupptransporter. 1855 be
ordrades han till Stockholm för att öfvervara öfningarna med 
en roddkanonslupseskader under H. K. Höghet, prins Oscars 
befäl samt 1858 såsom chef på korvetten Nornen. 

Vid H. M. konung Carl XV:s och drottning Lovisas krö
ning i Trondhj em 1860 var Haffner flaggkapten och chef på 
fregatten S:t Ola(, på hvilket fartyg vår nuvarande konung 
förde sin flagga såsom chef för den vid detta tillfålle försam
lade svensk-norska eskadern. Detta var Haffners sista sjötåg. 
Under detsamma utnämndes han till kommandör, hvilket äf
venledes var hans sista befordran på den rent militära banan, 
och hvarifrån han afgick år 1870, då han efter derom gjord 
ansökan erhöll afsked. 1849 hofintendent, 1857 tillförordnad 
medlem af höj esteret blef han 1859 ledamot af marinens artil
leri och fortifikationskommission. Sistnämnda år beordrades 
Haftner till Stockholm för att öfvervara H. 1\L konung Oscar 

I:s begrafning. 
Ledamot af en kommission för att taga under ompröfning 

frågan om sökadetinstitutets flyttning år 1860, entledigades han 

från denna befattning år 1862. 
1861 beledsagade kommendör Haftner H. M. konung Carl 

XV på hans resa till Paris och London. 
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Sin egentligen politiska bana började Haffner år 1861, då 
han vid den politiska krisen i Norge den 17 December nämnda 
år inträdde som statsråd och chef för marine- och postdepar
tementet i den Stangska ministären. I uppfyllelsen af detta 
sitt kall utvecklade han ett af fosterlandskärlek eldad t nit och 
en samvetsgrann pligttrohet, som ingen kunde frånkänna honom, 
men hvilket likväl icke förhindrade, att det emot enskilda 
delar af den sjömilitära administrationen rigtades en kritik, 
som ytterst måste träffa administrationens öfverste ansvarige 
chef. 

På det starkt oppositioneJa stortinget 1868-69 uttalades 
efter en längre och delvis temligen häftig debatt i inledningen 
till en af tingets bevillningar, att tinget förväntade, att det 
skulle dragas omsorg om ''att marinens angelägenheter hädan
nefter blefve om bestyrda på ett mera tillfredsställande sätt och 
"i öfverensstämmelse med stortingets beslut'\ som synes en 
skarp kritik från tingets sida. 

Omedelbart derefter inlemnade statsrådet Haffner sin an
sökan om afsked, som äfven beviljades den 8 Mars 1869, sedan 
han motstått såväl konungens som sina kollegers anmodanden 
att qvarstanna på sin plats som chef för marindepartementet. 
I det afskedet beviljades meddelade konungen i ett diktamen, 
att han ansåg sig böra gifva vika för statsrådet Haffners per
sonliga önskan, oaktadt han icke kunde tillägga uttalanden af 
stortinget, sådana som det, hvilket hade föranledt den före
liggande afskedsansökan, någon inverkan på konungens rätt 
att sj elf råda öfver sitt statsråds sammansättning. Af näst
följ ande storting erhöll likväl den således på grund af oenig
het med stortinget afgående ministern de honom af konungen 
tilldelade s. k. vartpenningar, i motsats till det elj es ofta an
vända aflmappningssystemet, beviljad e som fast pension. 

Trots det erkännande, som från alla sidor lemnades stats
rådet Haffner för hans pligttrohet och ofläckade karaktär, be
rörde tilldrageJsern a vid hans utträdande ur konungens råd 
honom djupt, hvilket ej var att undra på med en så allt igenom 
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nobel och fin personlighet som hans. Vid tillbakablickandet 
på sin offentliga vädjobana kunde emellertid statsrådet Haff
ner med godt samvete gifva sig sjelf det lika blygsamma som 
värdiga vittnesbörd, som han har antecknat i några efterlem
nade personalier. Han säger nämligen deri: "flera af de plat
"ser j ag innehaft under min lefnad, hafva varit förbundna 
"med vanskligheter och ansvar. I synnerhet gäller detta om 
"min ställning som statsråd. Huruledes historien skall bedöma 
"mig i detta afseende, kan jag icke veta, men efter en nog
"grann granskning, af hvad jag SOIIJ. statsråd utfört, finner jag 
"knappast något, som jag nu önskar ogjordt, medan förvisso 
"åtskilligt är underlåtet, som borde hafva varit gjordt, men 
"som jag ej mäktade föra igenom". 

Ännu ett par gånger efter sitt tillbakaträdande, som stats
råd, blef Haffner åter stäld i en högre politisk ställning, hvarje 
gång dock blott för en kortare tid. Första gången var 1875 då 
han utnämndes till medlem af den interimsregering, som för
ordnades under H. M. konung Oscar II:s resa till Danmark, 
Tyskland och Ryssland - en plats, som han åter intog under 
konungens resa till Tyskland 1881. 

Sista gången han beklädde en högre politisk befattning 
var, då han, till följd af de vakanser, som uppkommo under 
fällandet af de beryktade riksrättsdomarne i Norge, den 19 
Mars 1884 konstituerades som statsråd och två dagar senare 
till statminister, hvilket förordnande åter upphörde den 3 April 

samma år. 
Att efter en så framstående lefnadsbana, yttre utmärkel

setecken icke skulle saknas är klart och tillföllo de Haffner i 
ganska rikt mått. Så erhöll Haffner ryska S:t Annmordens 
2:a klass 1846, danska Dannebrogsorden 1848, blef riddare af 
S:t Olafsorden 1855 och kommendör af samma orden 1861. 

Svärdsordens kommendörskraschan erhöll han 1860 och 
följande år utnämndes han ock till kommendör a± franska Heders
legionen; 1884 blef han kommendör med Stora Koxset a± Kongl. 

Svärdsorden. 
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Medlem af Kongl. Krigsvetenskapsakademien sedan år 
1863, kallades han till hedersledamot af Kongl. Örlogsmanna
sällskåpet år 1866. 

I slutet af ~r 1834 förenad i äktenskap med Louise Claudia 
Le Normand Moltke, hvilken före honom aflidit, efterlemnade 
statsrådet Haffner två döttrar och en son, den senare, öfverste 
Johan Fredrik Wilhelm Haffner, chef för Norges "Geografiske 
Opmaaling". 

Vi tro oss bäst afsluta denna minnesteckning med några 
ord, hemtade ur ett offentligt uttalande i N or ge om statsrådet 
Haffner vid meddelandet af underrättelsen om hans bortgång. 
Det lyder: 

''I raden af konungens och fäderneslandets trogne tjenare 
"skall minnet af Wolfgang W entzel von Haffner ega en plats, 
"som ej står tillbaka för någons. 11 

Carl Gustaf Lindmark. 

Under presidiiårets sista rlagar ingick helt oväntadt ett 
dödsbud till Kongl. Örlogsmannasällskapet, i det sällskapets 
hedersledamot, kommendören i Kongl. flottans reserv, Carl 
Gustaf Lindmark den 5 dennes afied i Stockholm. 

Född den l Juni 1826 i Östergötland, der fadern, Gustaf 
Fredrik Lindmark, tillhörande en gammaJ presterlig östgöta
slägt, hvars anor gå till midten af 1600-talet, var prost i 
Vallersta, och modern Sigrid Andrietta N 0rdberg, uppfostra
des Lindmark i hemmet samt inträdde år 1343 såsom kadett 
vid Kong!. krigo:;akademien, hvarest han qvarblef till Oktober 
år 1846, då han erhöll sin första officersfullmakt såsom sekund
löjtnant vid Kongl. Maj:ts flotta. 

Under sitt vistande på Carlberg erhöll Lindmark 5 jet
toner för flit och kunskaper, samt deltog i sjöexpedi~ioner 

1844 med fregatcen Josephine till Gibraltar, 1845 med korvet
ten Jarrmnas och 1846 med korvetten Najaden. Åren 1847-48 
och 1849-50 utkommenderades han på de sed vanliga höst
expeditionerna med yngre officerare, båda åren med korvetten 
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NaJaden till Södra och Norra Amerika samt Vestindien. 
Hemkommen från dessa expeditioner, tjenstgjorde Lind

mark 186 t års sommar på en bataljon kanonslupar i Stock
holms skärgård, lnrarefter han erhöll tjenstledighet för att i 
och för förkofran i sitt yrke ingå i Kong!. storbritannisk ör-

~ örlogstjenst. Under de år 18ö1-1853 han var anstäld i en
gelska marinen var han tjenstgörande dels på örlogsbriggen 
Grecian under 23 månader på kusten af Afrika och vid Cape 
of Good Hope, dels under kortare tider å korvetten Malacca 

och tredäckaren Waterloo vid Sheerness, hvarefter Lindmark 
återvände till fäderneslandet. 

Under krigsåret 1854 åter kommendera,d på en bataljon 
kanonslupar till Gotland i egenskap af adjutant, befordrades 
Lindmark i Oktober samma år till premier-löjtnant, samt var 
'1855 äfven~edes å kanonslupsbataljon och senare på året såsom 
chef å skonerten Hector i och för karantänsbevakning vid Fu
rusund. 

Vintern 1854-1855 genomgick Lindmark Kongl. gym
nastiska centralinstitutet. År 1856 var han på expedition med 
korvetten af Chapman i Öster- och N ordsjön cc h sedan under 
en kort tid chef på kanonbåten Svensksund i BLockholms skär

gård . 
Från och med år 1857 till år 1860 tjenstgjorde Lindmark 

såsom kompaniofficer vid Kongl. krigsakademien och gjorde 
under åren 1867-1889 i denna egenskap resor med kadett
korvetten J arramas till Öster- och N ordsjön samt Islanr1. Många 
af de officerare, hvilka då, såsom kadetter, stodo under hans 
närmaste tillsyn, skola säkert med tillgifvenhet och vördnad 
påminna sig den stundom till det yttre barske och tväre, men 
i sjelfva verket mycket välvillige och rättrådige ledaren, som 
ville alla dessa under ho:J.om stälda ynglingar så väl, på samma 
gång han ej tålde någon afvikelse från hvad han ansåg rätt 

och godt. 
1860 till 1864 åtnjöt Lindmark under seglationstiden per

mission från flottans tjenst och fönle under dessa år ångfarty-



gen Sten Stw·e och Berzelius i Östersjön och Bottniska viken, 

samt blef under denna tid befordrad till kaptenlöjtnant år 1862. 

Då under Tysidanels krig mot Danmark 1863-1864 vår 

neutralitet syntes hotad, användes Lindmark under vintern 

att v ;d Waxi10lm bygga stängselflottor för att i nödfall kunna 
stänga detta lopp för fientliga fartyg. 

1864-1866 chef för N arrlands 1:a båtsmanskompani, blef 

Lindmark i ..Oktober. sistnämnda år major vid Kongl. skärgårds
artilleriet. 

Chef å kanonbålen Gunhild under somrarne 1865 och 1866 

i Stocknolms skärgård, samt under alla åren 1867-- 1872 

afdelnirlgschef rör skärgåtdsfartyg i samma skärgård, samt ett 

af åren under expedition till Göteborg kanal vägen, var major 

Lindmark under åren 1866 till 1871 kommendant vid Stock

hnlms station samt 1872-1874 tygmästare derstädes. 1872 

beordrad att öfvervara skjutningar vid Finspong, 1873 att del

taga i generalstabens fältöfningar samt att samma år uppgöra 

törsvarsplan för Siarö-positionen, förordnades Lindmark der

jemte 1873 såsom ledamot i en kommitte för ordnaodet af 
sjöförsvaret på grunden af allmän värnpligt. 

Vid flottans och skärgårdsartilleriets sammanslagning blef 

Lindmark sistnämnda år kommendörkapten vid Kongl. flottan. 

Chef för Stockholms stations sjötrupper åren 1875-1877 

var Lindmark 1875 och 1876 utkommenderad såsom chef på 

korvetten Lagerbjelke och 1877 på korvetten Eugenie. Till 

stabschef hos chefen för flottan s militärpersonal förordnades 

kommendörkapten Lindmark 1878 elen l Januari, h vilken be
fattning han bestred till 1882. 

År 1880 afdelningschef på rnanitoren Lolce befordrades 

Lindmark år 1881 till kommendör, hvilket var hans sista steg 
uppåt på tjenstens bana. 

Under kortare tider af åren 1882-1884, 1835 och 1887 

tillförordnad militärchef i Stockholm, blef han 1883 ledamot 

i krigshofrätten samt t. f. stabschef; tjenstgjorde under åren 

188!-1837 dels i flottans stab, dels såsom ledamot i nämnde 
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hofl·ätt samt förrättade 1885 generalmönstring med båtsmans

hållets norra distrikt. Efter att ånyo år 1887 hafva varit för

ordnad att. förrätta generalmönstring med båtsmanshållet, denna 

gång med östra distriktet, var kommendör Lindmarks sista 

tjenstgöring i flottans stab åren 1887·-1889. 
Sistnämnda år den 10 Maj erhöll kommendör Lindmark 

begärdt afsked och tillhörde derefter flottans reserv. 

Förutom för här uppräknade tjenstebefattningar togs Lind

marks tid och duglighet mycket i anspråk i flera olika kommit

teer för ordnande af flottans angelägenheter. Så var han, 

utom i den ofvan nämnda kommitteen för ordnandet af sj ö

försvaret på grnnd af allmän värnpligt, 1879--1880 ledamot i 

en kommitte för afgifvande af förslag till lämplig fartygsma

teriel, den s. k. certkommitteen, 1881- 1882 i den s. k. parla

mentariska kommitMen för förslag till sjöförsvarets ordnande, 

1883- 1884 ledamot i reglementskommitteen, samt sistnämnda 

år i en kommission för granskning af reglementet för flottan, 

sj ötj enstgöringen. 
Mycket skulle kunna vara att säga om hans arbete i dessa 

kommitteer och det nit han dervid visade, samt de insatser 

till · frågornas grundliga utredning han gjorde, men tiden till

låter ej detta. Ett inlägg i en af sjöförsvarets vigtigas te frågor, 

som Lindmark gjorde och som just genom det nederlag hans 

åsigt led, mäktigt bidrog att föra frågan framåt till en för sj ö

vapnet lycklig lösning, var det förslag till byggandet ~f en 

mindre pansarbåt, afseeld hufvudsakligen för lokalförsvar, som 

han, i form af reservation till certkommitMens förordande af 

pansarbåten A eller den senare s. k. Sveatypen, framstälde. 

Med anledning af denna reservation, afgifven i Juni 1880, 

anmodades kommendör Lindmark af chefen för Kongl. sjöför

svarsdepartementet i Juli samma år att låta uppgöra ritningar 

och kostnadsförslag öfver ett pansarfartyg af den mindre cert, 

som han ansett si.g böra förorda. Af programmet till denna 

pansarbåt framgår bland annat, att densamma, försedd med 

fast tornkrans med 12-tums pansar på eldfronten, men med 
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endast 4-tums sådant på sidorna, skulle hafva allenast en svå- . 
rare (25-tons) kanon skjutande öfver bank. Fartyget skulle 
göra 9 knop, hafva sina vitala delar skyddade af 4 tums pan
sar ett kolförråd afsedt för 500 nautiska mil med full maskin ' samt vara sjödugligt nog att kunna, såsom uttrycket är, ''i mått-
ligt väder förflytta sig längs Sveriges kuster. Med några änd
ringar i det ursprungliga programmet visade sig denna fartygs
typ, som man väl må kunna säga uppfylde endast de allra 
minsta fordringar, man i våra dagar kunnat ställa på en pan
sarbåt, likväl, utan bestyckning, utredning och mera dylikt, 
uppgå till den relativt höga siffran af nära P /2 million kronor. 

Med anledning häraf yttrar kommendör Lindmark i den 
skrifvelse till Kongl. Maj:t, hvarmed han öfverlemnade de upp
gjorda ritningarna och kostnadsförslagen, bland annat: ''Då 
såsom af min reservation framgår skälet, h varför j ag ansett att 
en mindre pansarbåtstyp, särskildt afseeld för hamn- och skär
gårdsförsvar, borde upptagas bland de af kommitterade före
slagna fartygstyperna, varit det, att lemna de kraftigare pau
sarbåtarue af typen A jemte de snabbgående med pansarbry
tande artilleri armerade o bepansrade fartygen, fria händer att 
lösta från åliggandet att tjenstgöra · som hamnförsva.rsfartyg, 
med desto större kraft uppträda emot fiendens örlogs- och 
transportflotta utanför våra skärgårdar och hamninlopp, höll 
j ag före, att om mindre sådana pansarbåtar kunde anskaffas 
för en måttlig kostnad, exempelvis för en tredjedel af den 
summa pansarbåten A kostade, en sådan anskaffning både ur 
militära och ekonomiska skäl kunde rättfärdigas. 

Då emellertid - - - - den mindre pansarbåt j ag tänkt 
mig, skulle kosta ända till 1,497,536 kronor, kan det icke ett 
ögonblick falla mig in att förorda en så kostbar typ, som med 
inskränktare operationsområde blir relativt dyrare än den vida 
kraftigare typen A. 11 

Afslutande sitt yttrande säger kommendör Lindmar k: "Men 
att den utredning, som egt rum, icke varit utan gagn, vågar 
jag hoppas, enär genom densamma pansarbåten A:s företrä
den säkerligen ä1mu klarare komma att framträda". 
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Såsom synes erkände kommendör Lindmark på ett öppet 
och lojalt sätt, att den pansarbåt han tänkt sig ej bestod inför 
de kalla beräkningarrres dom, och hans ärliga och manliga 
medgifvande af sitt misstag torde genom det erkännande, som 
samtidigt lemnades pansarbåten A, hafva varit ett det krafti
gaste medel för antagandet af denna fartygstyp, om h vars goda 
egenskaper endast en mening bland flottans män råder. 

Såsom ledamot i den år 1880 förordnade kommittBen för 
sjöförsvarets ordnande unclerskref Lindmark ock, utan att re
servera sig, det år 1882 afgifna betänkande, hvaruti elen s. k. 
pansarbåten A förordades såsom en för våra förhållanden 
lämplig fartygstyp. 

Från denna kommittes åsigt rörande stammanskapet och 
dess anskaffning afvek dock Lindmarks, enär han i hufvudsaklig 
öfverensstämmelse med det sätt, som sedermera blifvit antaget, 
ansåg att stammen borde bestå af dels fast och dels på sex 
år värfvad stam, medan kommitMens öfriga medlemmar för
ordade dels fast och dels bland de värnpligtige värfvad stam 
af 2-årig kapitu.lationstid. 

Äfven som skriftställare verkade Lindmark Under tiden 
närmast efter skärgårdsartilleriets sammanslagning med flottan 
uppstod mellan fackmännen ett lifligt meningsutbyte i bro
schyrer och tidskrifter rörande det nyorganiserade sjövapnets 
roll. Häruti deltog Lindmark med broschyren: "Hvad vigt 
och betydelse har sjövapnet för vårt lands försvar?" uti hvil
ken han sökte häfda den åsigt, att svenska flottans uppgift i 
händelse af krig uteslutande vore att stöd j a arme en, och att 
dess uppträdande borde inskränkas till att rekognosera utanför 
hafsbandet och att upptaga strid endast inuti skärgården och 
på insjö vattnen eller med andra ord, att flottan skulle vara 
enbart ett skärgårclsvapen. Denna uppfattning vann icke någon 
allmännare anslutning, åtminstone icke bland dem, som hyste 
förtroende till flottans förmåga att mera kra:ttigt bidraga till 
fäderneslandets försvar, och Lindmark syntes sjelf sedermera 

någon mån hafva modifierat sin åsigt härutinnan, hvillret 
Tidskl·. i Sjöv. 1892. 30 
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torde framgå af hvad här ofvan sagts om hans förordande af 
den s. k. pansarbåten A. 

Under sina initialer utgaf han äfven 1886 en afhandling 
med titel: ''En idealistisk verldsåskådning''. 

I det politiska lifvet tog Lindmar k en mycket verksam 
och äfven i många afseenden framgångsrik del. Under icke 
mindre än 14 riksdagar har Lindmark varit hufvudstadens 
representant i Riksdagens 2:a kammare. Första gången in
valdes han 1874 och fortsatte sedermera att vara medlem af 
denna kammare ända till dess han vid 1884 års val föll ige
nom och samtidigt med honom hela den gamla, dittills va
rande, uppsättningen å stockholmsbänken utgick ur riksdagen. 
Han tillhöde under denna långa tid den s. k. "intelligensen'· 
eller den mot landtrnannapartiets numerära öfvermagt oför
t>kräckt uppträdande oppositionen. 

Med fackmannens och fosterlandsvälmens öfvertygelse 
förde han virt sjövapens talan och lyckades dervid ofta göra 
sina åsigter gällande. Såsom särskildt berörande en dagens 
brännande fråga, den om vårt laudtförsvars ordnande, karak
täriserade han det försvar, som endast skulle bestå af värfvad 
stam, "såsom en milisarme med proletärstam", som icke lem
nade trygghet för stammens vidmagthållande vid bestämd 
numerär. 

En, af de motioner, som af kommendör Lindmark väck
tes i Riksdagen och som var af stor praktisk betydelse och 
nytta, var om bestämmandet af en viss orts lokaltid såsom 
laglig, borgerlig, tid för hela riket. Denna nyttiga och prak
tiska reform hafva vi således Lindmarks initiativ att tacka 
för. 

Om ett verksamt understöd åt vår dåvarande, enda koloni 
S:t Bartheleroy Yäckte han ock motion. Dessutom ifrade han 
för djurskydd och förbud mot vivisektion. 

Till sina åsigter protektionist, och i följd deraf af det 
protektionistiska partiet uppsatt på dess lista vid 1887 -års 
yal kom han aenom det bekanta domstolsutslaget att ännn 

' t:> 
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en gång representera hufvudstaden i 2:a kammaren åren 1888 
-1890. 

Utnämnd till riddare af ryska S:t Annoo-ordens 3:e klass 
år 1835 och till riddare af Kongl. svärdsorden 1871, blefkom
mendör Lindmark år 1·'383 kommendör af svärd::;ordens l:a 
klass. 

1873 invald till arbetande ledamot af detta sällskap och 
1874 till ledamot af Kongl. Krigsvetenskapsakademien, inbjöds 
kommendör Lindmark 1881 till hedersledamot af Kong!. Ör
logsman nasällska pet. 

Sedan år 1864 gift med Jenny Carolina Charlotta Wahl
berg hade han i sitt äktenskap två söner och två döttrar, som 
nu stå sörjande vid· hans graf. 

Kort, och som det tycktes något tvär i sitt uttal och sätt var 
kommendör Lindmn.rk en mycket hjertegod menniska och för 
dem, som kommo att känna honom när.mare, ly.~te hans många 
goda egenskaper klart. 

Sann och oförskräckt fosterlandsvän, samt varmt tillgif
ven det yrke, han valt, har fäderneslandet i honom förlorat 
en af sina redbaraste söner. 

De enkla minnesrunorna äro sluttecknadel 
Oss återstår endast att med ett tack till de hädangångne . 

för hvad de velat och verkat af godt och ädelt, uttala vårt 
ur rljupet af hjertat sprungna: 

F1·id öfver de hänsofne! 



Arsberättelse 
öfver Kongl. Örlogsmannasällskapets verksamhet. 

Pi Kong!. Örlogsmannasällskapets högtidsdag föredragen af ordningsmannen 

kommendörkaptenen F. \V. Lennman. · 

Den berättelse om Kongl. Örlogsmannasällskapets arbeten 

under förflutna året, som det enligt .sällskapets stadgar till

kommer ordningsmannen att vid högtidsdagen framlägga får 

j ag j emte uppgift å under samma tid timade förändringar här

med äran afgifva. 
Kongl. Örlogsmannasällskapet har under arbetsåret haft 

åtta ordinarie och en extra sammankomst. 

Sedan senaste årsberättelsen afgafs hafva under sällska

pets sammankomster följ ande anföranden blifvit hållna: 

af ordföranden, konteramiralen, friherre F. W. von Otter: 

Om elektriciteten i dess historiska utveckling; 

af ordningsmannen, kommendören G. B. Lilliehöök: Sta

tistiska uppgifter rörande sj örnanskårens värfvade stam; 

af föredraganden i l:sta vetenskapsklassen, kaptenen H. 

vVrangel: Om torflwlets sannolika betydelse för Sveriges sjö

försvar; 
af suppleanten i 2:a vetenskapsklassen, kom~endöl:kap

tenen, frih. E. Barnekow : Om de vigtigaste förändrmgar mom 

svenska flottans artilleri, som under arbetsåret egt rum, äfven

som några af de förbättringar eller försök, som i samma rigt-

ning förekommit i andra länder; . . .. 

af föredraganden i 3:dj e vetenskapsklass en, marmdn·ektoren 

H. Lilliehöök: Om byggnadsverksamheten på det maritima 

området· 
af ~uppleanten i 4:de vetenskapsklassen, kaptenen L. Sicl

ner: Om kompassutredningen å våra 2:dra och 3:dj e klass pan

sarbåtar ; 
af föredraganden i 5:te vetenskapsklassen, intendenten A. 
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Z ettersten: Om timade förändringar i flottans reglementen, 

den inre styrelsen vid sj öetablissementen, förplägningen, be

klädnaden och sj ukskötseln; 

af föredraganden i 6:te vetenskapsklassen, kaptenen C. L. 

A. Munthe : Om handelsmarinens utveckling under de senaste 

åren; 
af föredraganden i 7:de vetenskapsldassen, kommendörkap

tenen C. Smith: Om grunddragen af de under året inträffade 

företeelser, som kunna anses hänförliga under minväsendet; 

samt 
af arbetande ledamoten, kaptenen P. Dahlgren: Om an

märkningsvärdare företeelser af nyare datum inom navigations

konsten. 
I likhet med h vad under senare åren egt rum hafva sj ö

offi.cerssällskapets medlemmar inbjudits till · diskussionsmöten, 

vid h vilka afhandlats: 

om sj öfästningarna · vid Carlskrona och några viikor för 

deras stridsduglighet; ämnet inledt af kommendörkaptenen, 

frih. E . Barnekow; 
om behofvet at en sjökrigshögskola, inledt af kaptenen U. 

B roman; 
om handminan, föredrag af kaptenen H. Lindberg; samt 

om innebörden af en mobiliseringsplan för flottan och vig

ten af att en dylik plan genom försök pröfvas; inledt af kom

mendörkaptenen Carlheim-Gyllensköld. 

Följande kommitteer hafva varit i verksamhet: 

för anorduandet af förut omnämnda allmänna diskussions-

möten; 
för afgifvande af förslag till en sj ö krigshögskola för flottan; 

för granskning och omarbetning~af sällskapets stadgar; 

för granskning af inkomna svar å sällskapets prisfrågor; 

samt 
för att afgöra och besluta rörande föreslagen renovering 

af sällskapets tafvelsamling m. m. 

Sällskapets tidskrift har utgifvits efter samma plan som 

under de föregående åren. Utdrag af Kongl. bref och gene-



-444-

ralorder hafva fortfarande bifogats tidskriften och har dess di~ 

rektion genom utbyte kunnat åt sällskapet forskaffa tvenne 

värdefulla tidskrifter, nämligen: "Journal of the Royal United 

Service Institution" samt ''Proceedings of the U. S. Naval 

Institute". 

Sällskapet har under året fått mottaga svar å prisfrågan 

n:r 6: "Grunderna för eldens ledning å våra l:sta klassens pan

sarbåtar beträffande såväl artilleri som minor", och har sällska

pets medalj i brons blifvit tilldelad författaren, som vid namn

sedelns öppnande befans vara kaptenen vid Kongl. flottan m. 

m. Axel Bernhard J u el. 

Sällskapets bibliotek har blifvit flyttadt från förra sam

lingsrummet till nedra våningen i sällskapets hus. En större 

renovering af sällskapets tafvelsamling har verkstälts, och har 

ordnandet af biblioteket och upprättandet af ny katalog fort

gått under bibliotekariens ledning. 

Biblioteket har under året blifvit ihågkommet med följande 

gåfvor, för hvilka sällskapet härmed får till gifvarne frambära 

sin tacksägelse, nämligen: ' 

"Reseberättelse" samt "Något om nu brukliga sjöångpannor" 

skänkta af författaren, mariningeniör Th. Nystedt; 

"Några vigtiga punkter att taga i öfvervägande vid för

svarsfrågans behandling", gifvaren obekant; 

"Observations faites au cap Thordsen" från Kongl. Veten

skapsakademien. 

"The norvegian N orth Atlantic expedition 1876- 78" delen 

XXI från korresponderande ledamoten, professor Mohn. 

"Notes sur l'artillerie de campagne a tir rapide" gåfva af 

författaren, korresponderande ledamoten Th. Nordenfelt; 

"Modern French artillery" af Dudge gåfva af M:r Canet 

genom hedersleda~oten, kommendören C. C. Engström; 

Special öfver Oregrunds skärgård och 8 st. specialer öfver 

Hallands och Bohus kuster, från Kongl. sjökarteverket; 

Deutsche Panzerconstructionen und französische Nach

ahmu.ngen" frå,n Gru.sonverken i Magdeburg; 
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Plansch N:o XXII af flottans artillerimateriel, från Kongl. 

marinförvaltningen, samt 

"Tegninger af Norsk rriarineartillerimateriel", 6:te häftet, från 

Marinens T0jmester, korresponderande ledamoten, kommendör

kaptenen i norska marinen Wisbech. 

Till det af Kongl. Örlogsmannasällskapet upprättade "Be

sättningarnas bibliotek" har det vanliga årsanslaget utgått. 

Bland sällskapets embetsmän har den förändring inträffat, 

att kommendörkaptenen F. \V. L enurnan blifvit utsedd till ord

ningsman och kommendörkaptenen C. Puke till sekreterare. 

Vid sistförflutne högtidsdag utgjord e antalet af sällskapets 

ledamöter 132, näml. 2 förste hedersledamöter, 36 heders-, 49 

arbetande, 38 korresponderande och 7 utländske ledamöter. 

Sedan nämnda tid har sällskapet till hedersledamot inbju

elit l arbetande och l korresponderande ledamot, 4 arbetande 

och l korresponderande ledamot hafva tillkommit, hvarjemte 

l arbetande ledamot vid afskedstagandet ur tj ensten öfvergått 

till korresponderande 'ledamot. Under samma tid hafva 6 le

damöter genom döden afgått, nämligen 4 heders-, l arbetande 

och l korresponderande ledamot. Sällskapet utgöres således 

af 131 ledamöter, nämligen 2 förste hedersledamöter, 34 he

ders-, 50 arbetande, 38 korresponderande och 7 utländske leda

möter. 
Bland timade förändringar, som om icke direkt, likväl 

berör sällskapets verksamhet, må till slut omnämnas, att det, 

med anledning af från sjöofficerssällskapet framstäldt behof af 

tillökning af dess lokal och dermed föreslagen om- och till

byggnad, beslutat lemna det arbetsrum sällskapet i 70 år in

nehaft eller allt seelan elen 15 November 1821, då det för första 

gången sammanträdde och firade sin högtidsdag i det då, 

enligt ordförandens yttrande, till ''orubbaclt begagnande" på 

kronans bekostnad uppförda hus för att, enligt Kongl. bref 

den 9:de Mars 1819, användas, dels såsom samlingsställe för 

unga subalterner, der de uneler lediga stunder från tj e1isten 

kunde samlas, för att, genom upplysande samtal och nyttig 
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läsning uti sjö-metier'n tillhörande ämnen, vinna ytterligare bild
ning och förkofran till tj ensteutöfning, och dels för hållande 
af taktiska föreläsningar, äfvensom för Örlogsmannasällskapet, 
hvilket skall hafva erbjudit sig att der till kårens begagnande 
uppställa sitt bibliotek, kartsamlingar m. m. 

Den 2:dre innevarande månad sammanträdde Kongl. Ör
logsmannasällskapet för första gången i det nya samlingsrum
met, och det firar der i dag för första gången högtidsdagen. 
lVIå det då tillåtas mig uttala den förhoppning, att ett enigt 
och godt arbete äfven å detta rum måtte blifva utfördt till 
gagn och nytta för ett fritt och sj elfständigt fosterland. 

Anförande vid presidii nedläggande inom Kongl. 
Örlogsmannasällskapet 

Af konteramiralen frih. F. W. von Otter. 

Mine Herrar. 
Tankarne hos allt Sverige3 folk äro i dessa dagare mera 

än vanligt rigtade åt samma håll och icke minst hos den delen 
- ' 

som i främsta rummet har att syssla med Fäderneslandets 
försvar - åt elen öfver alla andra stående frågan: för
svarsfrågan, då förslag om utsträckning af värnpligts- och 
öfningstiden med en derpå efter måttet af landets krafter 
lämpad härorganisation föreligger till afgörande på den sven
ska riksförsamlingens bord. H vad är mig då närmare, när 
j ag har att, såsom i denna stund, tala några ord i det jag 
nedlägger den klubba, med hvars förande, inom Eder krets, 
jag je m väl under det nu tilländalöpande arbetsåret varit hedrad, 
än att jag egnar dessa ord åt denna stora fråga, med särskild 
hänsyn till den del af försvaret i hvars tjenst vi arbeta. 
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"Nationen kan aldrig med tillräcklig säkerhet och er
forderligt lugn hängifva f';ig åt sin inre fredliga utveckling, 
förr än frågan ( •m betryggandet af dess yttre sjelfständighet 
på ett tillfred::;ställande sätt blifvit löst. Riksdagen skulle 
derför illa uppfylla sin skyldighet, om den icke tagit detta 
vigtiga ämne i allvarl;gt öfvervägande och i afseende derå 
till E. K. lVI:t., framfört hvad den anser vara nationens önsk
ningar". 

Dessa, om både sann fosterlandskänsla och eget strängt 
ansvar vittnande ord skrefvos till landets konung af svenska 
folkei s om bud, när de första gången under d et n u varande 
samhällsskicket sammanvoro. Ett fjerdedels sekel har sedan 
dess förflutit, men ehuru försvarsfrågan under tiden tretton 
gånger förelegat hos riksdagen än i större, än i mindre om
fattning, än i en, än i en annan form, har hitintills intet mera' 
positivt, vunnits, än en vid jemförelse med den gamla bättre 
beväringslag. Det kunde ju sägas att detta bevisar, att de 
nyss anförda orden icke varit uppriktigt menade, men det 
vore helt visst orätt. Det bevisar frågans svårlöslighet i an
seende till de dryga kostnader, som ett nutidens fordringar 
tillfredsställande försvar kräfver, dess i alla våra samfunds
förhållanden djupt ingripande beskaffenhet samt de dermed 
förenade bördornas jemnare fördelning. Försök hafva gjorts 
att få den ordnad på det gamla indelningsverkets grund, på 
den utsträckta allmänna värnpligter1s grund och på grundva
len af stam - indelt eller värfvad -- och beväring. lVIen 
till den nyss nämnda vinsten af positiv art, som derunder 
vunnits, kan läggas några andra. Man har fått en vidgad in
blick i alla med frågans lösning förenade detaljar, och man 
har nåLt några negativa resultat, deribland främst. må nämnas 
insigten derom, att ingen förändring Lill det bättre låter sig 
genomföra, utan att den köpes med uppoffring af de s. k. grund
skatterna och ersättning af statsverket för rustnings- och ro
teringstungan. Det är under dessa förhållanden, som man 
tagit sin tillflykt till det nu hos riksdagen hvilande försla-
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get, hvilket, mot betalning af detta pris, begär en utsträckt 
värnpligts- och öfuingsticl för beväringen och en ordnad här
organisation på grnnd valen af det bestående; således, man har 
gått så långt man kunnat komma utan att lemna elen väg, 
hvarifrån nästa steg måste blifva inskridandet. på någon ny, 

om h vars för-eträde framför de andra man under de många 
åren icke kunnat enas. Om det sålunda föreliggande härOl·d
ningsförslaget har den riksdagens utskottsafdelning, som haft 
den förberedande granskningen sig anförtrodd , yttrat, att det 
"ansetts framställa bilden af en helgjuten, och i alla sina de

taljer fnllt genomförd organisation", och då detta omdöme 
utan tvifvel är fullt berättigadt, har man ju så till vida allt 
skäl att glädjas. Men är också priset derför sådant, och är 
dess erhållande fritt från sådana andra vilkor, att man i fråga 
om organisationens . vidare förande in på den väg som till sist 
måste anses vara den enrla fullt rigtiga, om ett mera betryg
gancle försvar skall kunna erhallas utan öfverväldigande kost

nader, nämligen den rena allmänna värnpligtens väg, icke 
komma att blif\·a omöjlig? Ticlen kan förändm mycket och 
ingen vet, hvad framtiden kan bära i sitt sliöte, men ty vätT 
torde man i detta afseende fa ställa sig något skeptisk. Om 
den fordrade köpeskillingen kan icke längre köpslås, men, 

utom denna, begäres det icke något från representationens 
sida, som icke allenast onödigt fördyrar det hela, utan äfven, 
såsom nyss sades, kommer att hindra viclarfl fortgång mot det 

rätta målet? J o, tyvärr. Man begär ål dem, h vilka, såsom e n 
medborgerlig pligt, under 90 dagar skola bibringas den öfning, 
som är det minsta nödvändiga, om icke de skola anses för 

litet utbildade att i striden försvara eget lit och blod, en pen
ninglön så hög, att elen skall i ytterlig grad försvåra om icke 

omöjliggöra öfning::;tiden~ ytterligare utsträckning och möjlig
heten att utan betydligt ökade kostnader anskaffa rekryter 
till den värfvacle stammen vid här ouh flotta, och man begär 
anordningar, h varigenom den ersätt n i ng ::;om staten skall g if va 

dem, hvilka bära rustnings- och roteringsbördan, skall kunna 
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göras så hög, att clessa bärare kunna frestas arbeta för bör

dans fortfarande bibehållande, med andra ord, för ett fast
slående af indelningsverket såsom organisationsgrund för härens 
stam. Desm tvenne omständigheter måste göra äfve~ den 
varmaste anhängare af förslaget i öfrigt betänksam. Dock, 
bör ens detta, om det icke kan motverkas, få afgöra den stora 
frågans öde? Knappast! Kan man hoppas på en lyckligare 
utgång vid ett annat tillfälle? H vilket inflytande skulle frå
gans fall äfven denna gång, och då svenska folkets represen
tanter blifvit kallade till urtima riksmöte endast för denna 

frågas behandling, utöfva på nationen? Hvilken föreställning 
om den store Gustaf AdoHs folk skulle en sådan utgång in
gjuta hos andra folk? Skulle icke en sådan oförmåga hos 
riksdagen, att lösa detta stora spörsmål, så som krafterna 
nu satts i verksamhet, bereda jordmånen allt för väl tör 
dessa samhällsupplösande element, för hvilka vi hittills, mera 

än något annat ci viliseradt folk, varit förskonade. Med för 
strängt motstånd i detta afseende bör derför icke frågans fram

gång äfventyras. 
Finnes då icke äfven andra skäl, tänker måhända nagon, 

som böra inverka på huruvida frågan skall med ja eller nej 
besvaras? Är landets försvar betryggadt genom antagandet 
af denna härordning, bilden må framställa sig aldrig så hel

gjuten, organisationens detaljer må vara huru fullt genomförda 
som helst? På hvad sätt stärkes, sådan frågan hos riksdag~n 

föreligger, den andra hufvuddelen af försvaret: flottan? Ar 
icke Sverige ett till större delen hafomflutet land, och ligger 
icke landet, om det haf\'et icke bevakas, vida öppnare för en 

fientlig magt, än om det låge gräns om gräns med den mag
ten? Har icke samme store konung som nyss nämndes, gif
vit oss det rådet, om vi lemnade kustländerna på andra sidan 

Ustersjön, som vi fordom egde, att "hålla en stark flotta, lägga 
oss inom våra svenska klippor och skär, och lefva i landet 
sins emellan ense, så skulle ingen lätteligen med fördel oss 

antasta?" Ä.r icke det rådet alltjemt värd t att beakta'? Landets 

• 
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försvar är icke betryggad t en,.arnt genom antagandet af denna 
härordning, det är sannt. Försvaret af ett land med sådana 
gränser som Sveriges kan lika litet öfverlemuas till ensamt 
här som till ensamt flotta, utan båda måste dervid samverka. 
Om icke flottan kan anses redan uppfylla de fordringar vi på 
henne måste ställa, eller om icke det förslag, som nu förelig
ger, kan anses leda henne på ,-ägen till denna höjd, så får 
derföre det tydligtvis icke anses ens för den närmaste fram
tiden, innebära en lösning af försvarsfrågan i dAss helhet. 
Flottan motsvarar icke, h varken i fråga om materiel eller per
sonal hvad som af henue måste fordras. Men för en tillök
ning i materielen fordras endast penningar, och med den för
svarsvänlighet som på senare tiden utmärkt representationens 
flertal, kan det knappast betviflas, att de skola komma, om 
de beO"äras och statsverkets ställning icke är ·allt för tryckt. 

b ' 

Och hvad personalen angår, kan väl ingen betvifla, att, om 
kärnpunkten af den hos riksdagen nu föreliggande frågan ___:_ 
utsträckningen af värnpligts- och öfningstiden - antages, 
je m väl flottan, om hon sättes i tillfälle d era f bereda sig de 
fördelar som dermed erbjudas, skall derigenom högst betyd
ligt stärkas. H vem har icke känt sig värmd vid åsynen af dessa 
hafvets söner, som vi under de senare åren haft att bibringa 
den insigt i sjökrig:>materielens bruk, som under de få vec
kornas öfningstid, den nu gällande värnpligtslagen bestämmer, 
medhinnes? H af va icke deras kraftiga gestalter, deras ut
märkta uppförande och deras fattningsgåfvor framkallat rätt
vis beundran? H vilken af oss skulle icke vid valet emellan 
en besättning af desse män, sedan de undergått 90 dagar,; 
öftJ.ing, och en besättning uttagen ur den värfvade delen af 
vår sjömanskår, så som den nu rekryteras, efter ett helt års 
öfning, obetingadt gifva företrädet åt den förra? Och om så 
är förhållandet, är icke flottan, om förslaget antages, beredd 
utväg att bereda sig ansenlig kraft? Antages förslaget i denna 
del har flottan med den rikliga tillgång på utmärkt folk, som 
värnpligtslagen tillför henne, den bästa grund att derpåbygga 
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en kärngod bemanning, sedan åt henne bereclts de anslag, som 
äro nödvändiga för att den grunden skall kunna rätt. begag
nas. Men få vi nära det hoppet, har äfven flottan genom elen 
nu .föreliggande frågans lyckliga lösning anvisats en väg att 
ko~ma till den ställning hon, efter måttet af landets krafter, 

bör hafva. 
Ja()" slutar dessa mina ord med att återgifva några styc-

o . 
ken ur en högstämd sång, som den fosterländske diktaren 1 

en af våra grannstäder för några dagar sedan med anledning 
af den föreliggande försvarsfrågan sjöng: 

»Ej mer for kampens grymnm lnst 

Vi vapenleken lära 

.:\len fOr att skydda Sveriges kust 

Och värna Sveriges ära 
»För dyrt?. - Det kräfvcr mera mod , 

Mer qval och ve, mer hjerteblod 

A t t sköljas bort af våhlets flod 

Oeh slafvens bojor bära. 

Se hur naturen bjuder sjelf 

Sitt viirn vårt svärd till möte 

I berg och skog, i haf och elf 

Som oss i famn hon slöte. 

D et är, som om Allfader lagt 

I vågens djup, i klyftans schaeH 

Sin kärleksrika arm pi't vakt 

Kring Sveamoderns sköte». 
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Grunderna för eldens ledning å våra 

l:a klassens pansarbåtar beträffande såväl 
artilleri som minor? 

Af kaptenen vit\ Kongl. Plottan A. B. Juel. 

Uppsatsen inlemnad såsom svar å K. Örlogsmannasållskapets prisfråga N:o (j 

for år 1892 och af sällskapet tillerkänd dess medalj i brons. 

Artillerieldens ändamål är att förstöra fi enden genom att: 

tillfoga honom stora förluster af befal och manskap, sönder

skjuta hans opansrade delar, bryta hans pansar, demontera 

hans kanoner, tillintetgöra hans manöverförmåga och beröfva 

honom hans flytbarhet. 

Den sistnämnda uppgiften fylles dock mera effektivt af 

rammen och af den sj elfgående minan, h vilka derföre, då de 

finnas att tillgå, böra öfvertaga densamma. 

För artilleriet återstår då att inleda och föra striden till-
' 

dess att mina och ram med fördel kunna inskrida och dess 

uppgift blir sålunda: 

att beskjuta fiendens opansrade delar i afsigt att demora

lisera hans besättning och minska hans ,flytkraft ; 

att demontera h ans såväl pansrade som opansrade kano

ner, i ändamål att undandraga eget fartyg det öde som man 
. ' 

VIll bereda motståndarens; 

samt att skada hans manöverförmåga för att göra honom 

till ett lät t byte för ram eller mina. 

För rigtandet af elden bör dock endast de tvenne först

nämnda af dessa uppgifter vara bestämmande, ty, då hela det 

fientliga fartyget derigenom blir taget under beskjutning, gif

ver den oundvikliga spridningen hos träffarne god utsigt att 

kunna tillfoga dess maskin eller styrapparat någon afgörande 

skada. 

Så länge afståndet är stort, blir beskjutningen af de opans

rade delarne eldens väsentliga uppgift, ty de pansarbrytande 
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projektilernas genomträngningsförmåga aftager ej obetydligt 

med växande afstånd, medan granaternas sprängverkan är nä

stan oberoende af distansen. Då dessutom sannolikheten att 

träffa ett rörligt mål från en rörlig platform äfven hastigt min

skas, då afståndet ökas, så göra dessa förenade omständighe

ter det fördelaktigast, att vid strid på långt håll eftersträfva 

en stor sprängverkan och spara uppgiften att bryta motstån

darens pansar till de kortare hållen, då en fullkraftig genom

trängning kan påräknas tillsammans med möj ligheten att träf

fa de pansrade ställen, som man åsyftar. 

Det snabbskjutande artilleriet, ehuru egentligen tillkom

met för att verka emot minbåtar, måste med bibehållande af 

denna uppgift äfven deltaga uti den allmännna artilleristriden. 

De större snabbskjutande pjesernas kraftiga verkan mot 

lättare pansarkonstruktioner, äfvensom mot större kanoners 

oskyddade delar, i förening med deras välskjutning, sätter dem 

i stånd att verksamt bidraga till att demontera fiendens ar~ 

tilleri och fördrifva honom från de opansrade delarue af hans 

fartyg. 
Kulsprutornas uppgift blir att beskj uta mindre väl skyd

dade kanonbetjeningar och att i allmänhet hindra obetäckt 

manskap att ostraffadt visa sig. 

Som öfverlägsenhet uti artilleristriden kommer att utöfva 

ett sannolikt afgörande inflytande på utgången af drabbnin

gen, så är det af största vigt, att elden genast från öppnan

det underhålles med så stor li:flighet, som respektive pjesers 

konstruktion tillsammans med en j emn ammunitionstillförsel 

tillåter. Men som tillgången på ammunition är begränsad, så 

får elden ej öppnas, förrän en kraftig verkan med säkerhet 

kan påräknas. 
Vid de gröfre pjeserna, der faran för ammunitionsbrist ej 

är öfverhängande, bör langningen ordnas så, att eldgifningen 

ej fördröjes af densamma. De snabbskjutande pjeserna få der

emot ej använda större skjuthastighet, än att de kunna un

derhålla en j emn eld med den tillgång på och t illförsel af am-
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munition, som för handen varande omständigheter medgi:fva. 
För att dock i kritiska ögonblick kunna tillgodogöra sig deras 
snabbskjutning, måste man i den omedelbara närheten af h var
j e dylik p j es anordna ett ammunitionsförråd, tillräckligt för en 
a två minuters snabbeld. Dessa förråd böra endast få tillgri
pas vid några vissa, bestämd t angifna, tillfällen, nämligen: 

då minbåtsanfall skall afslås, 
då en synnerligt god träffverkan för några ögonblick er

bjuder sig, 
samt då ammunitionstillförseln blifvit afskuren. 
Ett anfall med sjelfgående mina har större utsigt att kun

na bringas till utförande, då det verkställes från en pansar
båt än med en minbåt, ty den senares farligaste fiende, det 
snabbskjutande artilleriet, är så tillvida magtlöst mot pansar
båten, att denna deraf ej kan hindras att tränga sin motstån
dare tillräckligt nära inpå lifvet för att fullborda anfallet. Att 
använda ett så stort fartyg för minanfall innebär dock en 
annan fara, som minbåten genom sitt ringa djup undflyr, näm
ligen faran för att den anfallande sj elf blir sprängd af en mi
na från den anfallne. Denna risk är för stor för att under 
vanliga omständigheter utsätta ett dyrbart pansarfartyg för 
densamma, så länge som det är i besittning af andra kraftiga 
medel att tillfoga fienden skada. Men, om pansarbåtens ar
tilleri är vanmägtigt, om motståndaren företager ram- eller 
minanfall, om han saknar minor, om hans mintuber äro sön
derskjutna · eller hans manöverförmåga förbi, så att han ej kan 
bringa dem att bära, då bör man ej tveka att låta de sj elfgå
ende minorna afgöra striden. 

Då man betraktar alla dessa uppgifter, som våra nyare 
stridsfartygs många olika vapen hafva att fylla, så framstäl
ler sig • helt naturligt den tanken, att den moderna sjökrigs
materielen och dess skötsel under strid ställa så väsentligt 
högre fordringar på fartygschefen mot fordom, isynnerhet h vad 
de större fartygen angår , att man måste betvifta möj ligheten 
af att på ett tillfredsställande sätt kunna sköta en dyik chefs
post. 
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För den, som inträder uti styrtornet på en l:a klass pan
sarbåt och ser språkrören med sina skyltar, angifvande de oli
ka delar af fartyget, dit de leda, samt maskintelegrafer, strids
ratt, minsigten, m. m., måste det förefalla, som om chefen 
härifrån hade hela fartyget med artilleri och minor fullkom
ligt i sin hand. Man har så mycket som möjligt satt honom 
i tillfålle att ingripa och synes till fullo hafva uppskattat vig
ten af enhet i ledningen genom att lägga den i en hand, på 
det att allt inom fartyget må kunna bringas att bidraga till 
samma mål. 

Men, om detta system af kommunikationer närmare under
sökes, finner man, .att det egentligen blott är rorledningen och 
maskintelegraferna, som uppfylla berättigade anspråk på pau
sarskydd och tillförlitlighet under strid, medan deremot i syn
nerhet större delen af språkrören äro mer eller 1nindre opålit
liga. Bullret från maskiner och fläktar gör det ytterst svårt 
att höra, hvad som sägs genom somliga af dem, så att kom
munikationen blir långsam och missförstånd lätt kunna upp
stå. Andra äro utsatta för att förstöras af fiendens eld, me
dan i allmänhet anropet genom ett språkrör blir försvåradt 
eller omöjliggjordt, om signalpipan i mottagningsändan lossnat 
genom skakning eller slarfvig insättning. 

Den del af kommunikationssystemet, som är baserad på 
språkröret, är derföre ej af beskaffenhet att under strid kun
na läggas till grund för ledning af vare sig artilleri eller mi
nor. Och hvad chefen beträffar, är detta icke af så stor be
tydelse. Ty äfven om personer finnas, som hafva förmåga att 
samtidigt sköta allt, som språkrör och elylikt sätter styrtornet 
i förbindelse med, så fordras dessutom att i stridens hetta bi
behålla lugn och själsnärvaro nog för att kunna utöfva denna 
egenskap, samt framför allt, att just den, som är chef på pan
sarbåten, tillhör dessa lyckligt begåfvade. I regel kan man 
derföre äfven taga för gifvet, att chefen skall finna sig ej kun
na sköta mer, än som nödvändigtvis måste komma på hans 
lott, nämligen: manövern, med de deraf beroende vapnen ram 
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öch stäf'mina, samt navigeringen och ett noggrant iakttagande 

af fiendens rörelser. 

Ledningen af elden från artilleri och och rörliga mintu

ber kan och bör vara så ordnad, att chefen under striden ej 

behöfver taga någon befattning dermed. Kommunikationsmed

len från styrtornet kunna det oaktadt ej förfela att ingifva 

honom en viss trygghet uti medvetandet, att han kan, då han 

så finner nödigt, meddela sig med sina underbefälhafvare. 

Dock måste alltj emt behållas för ögonen, ntt planen fö1· artil

leriets anviinclning ej får hoila zJå att order eller meddelanden 

under striden slcola erhållas från che/en. 

Det inflytande som han bör söka utöfva på artilleristri

den, ligger deremot uti att intaga och utan större girar bibe

hålla fartyget uti sådana lägen, som befrämja bruket af egna 

kanoner och, om så ske kan, minska verkan af fiendens eld. Der 

dessa ändamål komma i strid med hvarandra, måste alltid det 

senare underordnas det förra. 

Vidstående tvenne diagram gifva en öfverblick af artille

riets bestrykningsvinklar på Svea och Göta. Om man tänker 

sig fattyget i diagrammets medelpunkt med förstäfven uti pil

spetsens rigtning, så angifva de blå koncentriska ringarne 

storleken af de bestrukna vinklarue för respektiva kanoncer

ter. I)e delar af ringarne, som hafva mörkare färg, utvisa att 

motsvarande vinkel bestrykes af två (eller tre) p j eser af sam

ma .kaliber. Hingames radiela bredd är gjord proportionel 

mot de respektive pj esernas genomträngningsförmåga på 1,000 

meters af.':ltånd från mynningen. 

Af diagrammen framgår, att artilleriets bestrykning är 

ganska j emnt fördelad rund t om fartyget. Dock finnes akter

öfver en död vinkel för 25-cm. kanonerna och föröfvm· en dy

lik för de snabbskjutande kanonerna. Den kraftigaste elden 

såväl med gröfre som snabbskjutande pjeser kan afgifvas tvärs 

ut. Artilleriets bestrykningsvinklar lägga derföre föga band 

på chefens manöverfrihet, han har endast att komma ihåg, 

att, om motståndaren kräfver beskjutning med groft artilleri, 
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bör han ej tagas för akterligt och, om han bör beskjutas h1ed 
snabbskjutande artilleri, ej för myck et förligt. 

I det föregående har framhållits, att chefen på en l:a klass 
pansarbåt icke b ör under drabbning utöfva högsta ledningen 
af elden. Man måste gå ännu längre : artilleriets uppställning 
på dessa fartyg medgifver icke en person att leda dess eld, 
äfven om han ej är så öfverhopad med andra åligganden, som 
fartygschefen. Den förut omtalade olämpligheten af att h elt 
och hållet b asera eldens ledning på de till styrtornet samman
löpande språkrören gäller lika fullt för en batteri- eller artil
leribefälhafvare , som för chefen . 

Ledningen måste till en viss grad decentraliseras och stäl
las under flera af hvaranclra oberoende befalhafvare, hvilka 
leda hvar sin anpart af densamma i enlighet med före striden 
af chefen erhållna föreskrifter. Vid första påseendet kan må
hända detta synas vara att gå väl långt, men vid nogare ef
tersinnande skola vi finna, att elen uppställning af artilleriet, 
som af flerahanda skäl måst iakttagas för våra pansarbåtar, 
kri:Lfver ett elylikt förfaringssätt. 

Förr utgjordes äfven större fartygs bestyckning af huf
vuclsakligast en cert pjeser, hvilka voro uppstälcla i ett eller 
möjligen två batterier eller torn. Hvartdera af dessa kunde 
med lätthet öfverskådas och kommenderas af en batteribefäl
hafvare, hvilket dessutom var nödvändigt för erhållande af en 
kraftig verkan af de många hvar för sig föga effektiva kano
nerna. På fartyg af Svea-typen hafva vi deremot en stor 
mångfald af kalibrar, men ett mindre antal pjeser af hvarje 
sort; och i stället för ett eller par batterier förefinnas här en 
mängel uppställningsplatser, sins emellan skilda genom pansar
väggar, skott och dylikt. Vidare erfordra de olika p j estyper
perna för sin eldledning olika föreskrifter om projektilslag, rigt
punkt, sidasättning m. m. h vilka, äfven om p j eserna vore upp
st i:ilda i ett gemensamt batteri, ej skulle kunna utfärdas af 
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samma befålhafvare; och ännu mycket mindre, som nu är för

hållandet, då han från sin plats i styrtornet ej skulle kunna 

se en enda af de kanonbetjeningar, som han skulle kommen

dera. 
Detta oaktadt bör det låta sig göra att ordna eldens led

ning på ett sätt, som medgifver, att den största möjliga för

del drages af artilleriet. Men för detta ändamål blir det nöd

vändigt att tillfullo uppskatta, hvad de förändrade fordringar, 

som den nyare artillerimaterielen ställer på såväl befäl som 

manskap, komma att utöfva för ett inflytande på fredsöfnin

ganlas karaktär. 
Den vidsträckta användningen af maskiner eller rättare 

mekaniska anordningar gör, att manskapets öfning ej längre 

behöfver förnämligast gå ut på att genom en samtidig haft

utveckling erhålla ett visst arbete. Mail skulle kunna säga, 

att det mekaniska sambandet mellan de nyare lavettagens oli

ka delar allt mera har kommit att emotsvara artilleriexerci-
' sen. Det mesta af det arbete, som vid äldre materiel måste 

nedläggas på att amalgamera kanonbetjeningen med sitt lavet

tao-e så att båda tillsammans utai ord e ett lättskött medel för 
b' <:>J 

kanonens rigtande, är derföre numera öfver:flödigt. På grund 

af den alltmer ökade effekten hos hvarje enskildt skott, am

munitionens dyrbarhet och svårighet att ersätta, den korta ti

den för en god eldverkan, samt litenheten af de för hvarj e 

kanoncert lämpade träffytorna, måste numera den allra stör

sta vigt läggas på 1·igt-, skiut- och snauueldsöfninyar, hvilka 

till större delen böra upptaga den tid, som hittills varit an

slagen åt artilleriexercis. 
Unde1·b!'jälet måste, med bibehållande af sina öfriga upp

gifter, dessutom utbildas till att på egen hand leda små p j e

s ers eld och bedöma för dem lämpliga afstånd och mål. 
Hvad slutligen befälet angår, så var med den äldre mate

rielen någon särskild öfning för detsamma mindre behö:flig, 
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utan bestod denna uti dess uppgift att leda och utbilda un
derbefäl och manskap. Men den sj elfständighet uti omdöme, 

som kräfves på grund af p j esernas skilda uppställningsplatser 

och olika uppgifter i striden, och den gemensamhet med che

fen uti uppfattning om eldens ledning, som är nqd vändig 

för erhållande af enhet i densamma, erfordra nu, att en betyd

lig del af öfningstiden anslås åt stridsskjutningar, med hufvud

sakligt ändamål att utbilda officerarne i detta afseende. 

En annan vigtig omständighet att taga i betraktande vid 

ordnandet af eldens ledning, är sättet för artilleriets gruppe
ring under gemensam befälhafvare. 

Vid 25- och 15-cm. kanonerna måste den officer, som le

der elden, oaflåtligt hafva uppmärksamheten fästad på målet, 

för att i lagom tid före hvarj e skott kunna ange afståndet 

samt den sidosättning, som egen och målets fart, rörelserigt

ning och rigtning till målet erfordra. Detta kräfver både va

na · och omdöme och tillåter icke, att de under den ledandes 

-befål stälda kanonerna beskjuta olika mål eller äro af olika 

kaliber. Som uppgifterna om såväl sido- som uppsättning i 

betydlig grad äro beroende af befälhafvarens bedömande så 
) 

är det af stor vigt, att han får veta, huru skotten träffa för 
) 

att deraf kunna bilda sig en föreställning om, huruvida och 

uti hvilken rigtning dessa uppgifter böra modifieras. Under 

fredsöfningar brukar han derföre i allmänhet välj a någon plats, 

hvarifrån projektilernas nedslag kunna iakttagas, men, då det

ta under strid ej låter sig göra, så måste någon åtgärd vara 
vidtagen, för att underrätta honom derom. 

Den för detta ändamål lämpligaste observationsplatsen är 

stridsmärsen, och, då masten är ett ganska godt språkrör, bör 

det låta sig göra att från dess fot repetera 15-cm. kanonernas 

träffresultat t.ill aktre batteriet. H vad som rör 25-cm. kano

nerna behöfver ej repeteras, emedan det, som utropas från 

stridsmärsen, tydligt höres i styrtornet. 



-460-

Ledningen af de snabbskjutande pjesernas eld ställer ej 
på långt när så stora fordringar på befälet, som förhållandet 
är vid de större kanonerna. Kommendören är här sjelf i stånd 
att iakttaga nedslaget och vidtaga nödiga korrektioner, så att 
elen ledande i allmänhet ej behöfver ange förändringarna i 
upp- och sidosättning, utan blott elclgifningssätt samt, vid el
dens öppnande, mål och ungefärligt afståncl. Snabbskjutande 
pj eser af olika kaliber böra derföre kunna förenas under sam
ma befälhafvare. Vid dessa vapen framträder i stället nöd
vändigheten af att elen ledande utöfvar en noggrann tillsyn 
öfver ammunitionstillförseln och eldhastigheten, så att dessa 
komma att stå i ett sins emellan lämpligt förhållande. 

En följ d af här ofvan framhållna omständigheter är, att, 
då flere pjeser af olika slag äro uppst~tlda på samma ~läck , så
som i aktra batteriet på Svea och Göta, är det nödvändigt 
att ställa 15-cm. och snabbskjutande kanoner uneler olika be
fälhafvare, huru olägligt detta än kan synas vara genom att 
deras områden till större delen sammanfalla. Andra fördel
ningar såsom t. ex. att ställa de två främsta 15-cm. kanoner
na och angränsande snabbskjutande pj eser under en officer 
och alla de aktre kanonerna under en annan, torde möjligen 
visa sig fördelaktigare vid exercis och en del fredsöfningar, 
men under verklig strid, då alla pjeser samtidigt skola vai"a 
i verksamhet, så skulle följ elen blifva, att båda befälhafvarne 
finge egna sin uppmärksamhet åt sina tvenne 15-cm. kanoner 
och lemna cle snabbskjutande pjeserna att reda sig sjelfva. 

För ledningen af elden i Sveas aktre batteri är synnerli
gen önskvärdt, för att ej säga nödvändigt, att någon anord
ning vidtages i ändamål att bereda en fi:·ån batteriet lätt till
gänglig plats med god utsigt åt dem, som skola leda elden 
och sköta a:Lstånclsmätaren. 

Då i det föregående har talats om olämpligheten af att 
grunda eldens ledning på användningen af språkrör, har detta 
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alltj emt varit under antagande, att någon annan utväg funnits 
för ordnandet af densamma; men i fi:·åga om 25-Cln. kanoner
nas eld finnes intet annat val öfrigt, än att använda språkrö
ret mellan styrtornet och dessa kanoner. Och inför den abso
luta nödvändigheten måste svårt eller lätt, lämpligt eller olämp
ligt, gifva vika. Dessutom är detta språkrör till hela sin längd 
pansarskydcladt och meddelanden genom detsamma ej särde
les försvårade af buller från maskiner m. m. Detta minskar 
till en del olägenheten af dess användande, ehuru elen om
ständigheten, att kanonerna och deras betj ening ar ej äro syn
liga från elen, som kommenderar elden, alltj emt in v er kar för
svårande på ledningen. 

För att öfvervaka laddningen och skötseln af 25-Cln. lm
nonerna med deras hydrauliska lavettage bör en officer föra 
befälet i tornet. 

Som bekant brukar vid fredsöfningar vanligen tillgå på 
det sättet, att den, som mäter afståndet, står på kommando
bryggan och derifrån ropar ut detsamma till tornbefälhafva
ren, som sittande i tornluckan leder tornets eld. Ett elylikt 
tillvägagående borde aldrig tillåtas, emedan det i verklig drabb
ning är fullkomligt outförbart. Kulsprutor och snabbskjutan
de kanoner skola tvinga den, som mäter afstånclen, att söka 
skyeld i styrtornet och tornbefälhafvaren att lemna luckan och 
afstå från hvmje möjlighet att se fienden och leda elden. Det 
skall måhända invändas, att han kan taga sin plats i elen 
ena rigtkupolen. Men i så fall måste han äfven rigta och af
fyra den ena kanonen och blir derigenom förhindrad att upp
fylla ändamålet med sin närvaro i tornet, nämligen att utöfva 
tillsyn öfver laddning och lavettagens skötsel. Anses han der
emot kunna undvaras i tornet för detta ändamål, så bör han 
taga plats vid språkröret i styrtornet, eftersom i alla händel
ser en officer måste vara fördelad der, såsom varande elen en
da möjliga platsen för att leda tornets eld. 
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Derigenom att den, som för befälet öfver pansarbåtens 
kraftigaste artilleri, befinner sig uti fartygschefens omedelba
ra närhet, vinnes dessutom den fördel, att den senare, om och 
när han så finner fördelaktigt, kan lämpa dessa .pjesers eld ef
ter egna och motståndarens manövrer. 

Befälet öfver de tvenne förliga tamburkulsprutorna och 
äfven märskulsprutorna kan hvardera öfverlemnas åt en un
derofficer. Att låta dessa underofficerare sortera under någon 
af befälhafvarne i aktra batteriet eller styrtornet skulle ej va
ra fördelaktigt, emedan dessa under strid icke kunna få till~ 

fälle att lemna ledningen af kulsprutornas eld tillbörlig upp
märksamhet. Det är då bättre, att redan från början hafva 
inlärt underbefälet vid dem att sj elfständigt leda elden. Der
emot torde de aktre tamburkulsprutornas läge möjligen tillå
ta, att de förenas under samma befäl som aktre batteriets 
snabbskjutande kanoner. 

Likartade skäl som de, hvilka tala för att en officer bör 
ansvara för arbetena i 25-cm. kanontornet, gälla äfven för min
rummet, h vartill kommer, att den demoraliserande verkan, 
som medvetandet om det afskilda läget och obekantskapen 
med hvad, som tilldrager sig ofvanför, måste utöfva, såsom 
motvigt kräfver det moraliska stöd, som officerens närvaro och 
exempel gifva. Deremot torde icke tillgången på officerare 
medge, att någon af dem leder arbetena vid de rörliga min
tuberna, såvida icke den, som fördelas vid sidominsigterna, äf
ven möjligen skulle kunna utöfva tillsyn vid minornas klargö
ring, innan han intager sin plats i styrtornet. 

Med tillämpning af de här ofvan framstäida grunderna 
för ordnarrdet af eldens ledning på våra l:a klassens pansar
båtar, erhålles följ ande fördelning af för densamma erforder
ligt befäl och underbefäl: 
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o U nd.-officerare ,... 
"' ,... 
"' 

l 

<.l 
6 .,.; 

l 

ci. iii 00 p.. .... " o ~ o "' ~ ""' UJ ::n 

l Stvrtomrt : 

Chefen sköter stiifminnn. 
Leda tornkanonernas el<l ....... .. ................ .. . 
Sköta si<lominorna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
Mäta afstånden ........ .. . ...... ....... ...... . . .... . 

I 25-cm. kanontornet: 

Tornbefalhaf,·are ................................... . 
Rigtning och affyrning ............................. . 2 

I akt?·e batteriet: 

Leda 15-cm. kanonornas eld ...... ............... ... . 
Biträda härmed ................................... . 
Leda snabbskjutande kanonernas oeh aktre kulsprutornas 

l 

old ............................................ . 
Bi triida härmed •................................... 
Mäta afstånden • o •••••••• o •••••••••••••••• • ••••• 00. 

I stridsmärsen: 
Loda knisprutornas eld och l'O]Xt ut 15- och 2ii-cm. 

eldens verkan ......•............................. 

I föTli.c;a kulsprutstamburerna: 

Loda kulsprutornas eld .... ... .. ... ............. .... . l 

l l 

I minru.mmet : 

Bola]. ..................................... . ..... . . 
Vid lan.c;winyen: 

l<'iira befälet (nppbönlskonstapoJn .) ................... . 
I krut- och granatdurkar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 

-~S-tum-na +-1 u-'-· 1-...<l +-/ U:....!../ ....,...2 

Bosiittoingslistan upptager 5 4 n 3 

Då de, som leda elden, äro fullkomligt oberoende af h var
andra i utöfvandet af sitt befäl , så är det ej nödvändigt, att 
de subordinera i någon viss ordning, hvilket medför den för
delen, att man vid fördelningens uppgörande eger full frihet 
att gifva hvarje officer befäl öfver det vapen som han är bäst 

. 1 
qvalificerad a.,tt led:;~,, 
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Den sj elfstänclighet, som på grund af artilleriets spridd a 
uppställning och varierande kalibrar, måste gifvas åt dess mån
ga befålhafvare, innebär, såsom förut nämndt, en viss fara för 
.att enheten i dess verkan skall gå förlorad. Vid närmare 
skärskådande torde dock visa sig, att denna risk ej är syn
nerligen stor. 

Som de olika slagen af artilleri hafva hvar sin uppgift 
och sina derefter lämpade rigtpunkter på de fientliga farty
gen, så ligger den egentliga faran för brist::tnd e enhet deruti, 
att på samma sida uppstälda pj eser skulle komma att beshju
ta olika fartyg. En sådan förbistring kan dock ej uppkomma 
mellan de pjeser af samma kaliber , som stå under gemensam 
befålhafvare och detta är fallet med alla, utom kulsprutorna. 
Det ligger i sakens natur, att det fartyg, mot hvilket tornka
nonernas eld skall rigtas, kommer att angifvas af chefen. Be
fålhafvarne uti aktre batteriet böra utan svårigh et städse kun
na låta sina kanoner verka mot ett och samma fartyg, och, 
ifall chefen skulle förändra mål utan att underrätta dem der
om, bör det ej vara svårt för dem att af tornkanonernas rigt
ning bedöma, hvilket fartyg, som de beskj uta. Likaledes bör 
från märsen och från ±i:ämre kulsprutstamburerna lätt kunna 
ses, mot hvilket fartyg de större kanonerna äro rigtade, och 
rättelse deraf erhållas. 

Då tiden det meclgifver bör, sedan '']dart skepp" blifvit 
verkstäldt, allt befål och underbefäl, som utöfvar en sj elfstän
dig och direkt ledning af artilleri- och mineld samlas hos che
fen, som då tillkännagifver h vilket fartyg, som från bö1j an 
skall utgöra målet för elden, samt hvad han har sig bekant 
om motståndarens konstruktion i sådana af.'Seenden, som böra 
bestämma valet af rigtpunkter för respektive kalibrar, samt in
om hvilka afstånd de olika pj esernas eld får afgifvas, sedan 
signal till stridens bö1j an b lifvit gifven. 

För att den beskrifning på motstå,ndaren, som. chefen med
delar, skall kunna vara så kortfattad som möjligt, är det uöcl
yändigt, att tillfälle bered e::) f0r befcil och l1nd erbefä,l fl.tt redan 
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vid expeditionens bö1j an tillegna sig all den kännedom om fi
endens fartygstyper , som finnes att tillgå. Om så har skett, 
skall chefen blott behöfva ange fienclens typ, samt typens sår
bara punkter. Artilleriets befålhafvare bedöma på grund här
af projektilslag, gifva order om laddning, instruera kanonkom
memlörerna om rigtpunkt, håll a sig underrättade om afståndet 
samt afvakta signalen för stridens bö1j an. 

Då man inkommit på det afståncl , der chefen vill öppna 
elden, låter han signalera "elcl". Befälet vid kanoner och kul
sprutor öppnar och leder elden, i enlighet med de erhållna 
instruktionerna, så länge man befinner sig inom de för eldens 
afgifvande bestämda afstånden. Kommer man utanför dessa 

) 

upphöra befälhafvarne sj elfmant med eldgifningen, för att åter 
bölja,, då afståndet minskats tillräckligt. 

B efälhafvaren för de rörliga mintuberna handlar enligt 
sammma grunder, i det han håll er sig klar att affyra sina mi
nor vid första gynnsamma tillfälle, som yppar sig. 

Ungefärligen på detta sätt torde man få föreställa sig gån
gen af artilleri- och mineldens skötsel under drabbning. 

I detta försök till lösning af den framstäida frågan har 
alltj emt eftersträhats att göra hvars och ens åliggande så 
enkelt och koncentreradt på samma sak som möjligt. Detta 
oaktadt är det att antaga, det en god ledning af elden skall 
kräfva mera öfning på en l:a klass pansarbåt, än på våra and
ra fartygstyper. För att med våra korta expeditioner under 
sommareskadrarne hinna uppnå ett godt resultat, är det nöd
vändigt, att tiden användes utomordentligt väl. Till grund för 
öfningarna uti artilleriets skötsel och eldens ledning bör läg
gas ett systematiskt genomförd t och tillräckligt detalj er ad t 
program, upp tagande den ordning, i hvilken dessa öfningar 
böra följa och huru mång't exercisticler, som finnas tillgängli
ga eller äro af.'leclda för hva1j e; vidare de stridsplaner, enligt 
hvilka stridsskjutningarna skola företagas, samt i hvilken ord
ning dessa böra komma, för att man skall gå från en lättare 
till en svårare, I-:(elst böra tl1bkanoner och kanongevär fim1.as 
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att tillgå för alla pjeser (äfven om de skola lånas Lån ej ru
stade fartyg), på det att befälet må kunna öfvas genom upp
repade stridsskjutningar, utan alltför stor kostnad. Af största 
vigt är att fartygschefen efter hva1j e dylik skjutning håller 
kritik öfver utförandet af densamma inför dem af befäl och 

underbefäl, som utöfva en sj elfständig ledning af elden. En 
sådan kritik är af lika stor vigt som den öfnincr på oTund af 
h 

. o? b 

v1lken den hålles, och är det verksammaste medlet att be-
fordra den gemensamhet uti uppfattning, som nödvändigt må

ste förefinnas mellan chefen och hans underlydande befa1haf
vare, för att en god och kraftig ledning af elden skall kunna 
ernås. 

Gm jernfartygs förrostning och skyddsmedel 
deremot 

(Ports. och sint fdn sid. 397.) 

De icke-metalliska bestrykningsmedel, hvilka äro afsedela 

att förhindra rostbildning äro mycket talrika. För närvarande 
finnes ett 30-tal i handeln, medan under de ,;ista 50 åren ett 

oändligt antal patent uttagits i detta syfte, deribland många 
prakti,;kt omöjliga. 

De icke-metalliska bestrykningsmedlen kunna indelas uti: 
l ) oljefärger; 
2) beck, asfalt, trä- och stenkolstjära; 

3) fernissa, bestående af harts eller v1ssa gummiartade 
ämnen, upplösta uti flygtiga lösningsmedel; 

4) fernissa, innehållande ämnen afsedela till förtjockning; 
samt 

5) cement. 

Innan vi skärskåda dessa olika ii.mr.eus egenskaper, kan 
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det vara lämpligt att först betrakta beskaffe n h eten af de ytor, 
h varuppå - de skola anbringas, samt den verkan de kunna ha 

-nppå dessa ytor. 
Luften har förmåga att i sig upptaga vattenånga, mäng

den beroende på temperaturen . J n högre luftens temperatur är, 
desto mer "vattenånga kan den innehålla, under det att om 
J nft mättad med vattenånga af kyles, så utfäller öfver>'kottet 

a t fuktighet. När ett fartyg i en torrdocka renskrapas ända 
intill blotta jernet, så erhålles en stor yta af metall, som va
rierar i temperatur mycket mer än den omgifvande luften, 
och som af kyles mycket hastigare än dockans stenväggar. 
När den på detta sätt afkyles, afkyles äfven rlet närmaste 

luftlagret, och det öfverskott på fuktighet som då utfäller, af
::>ätter sig på jemets yta. Detta kallas att "jernet s vettar". 
På denna fuktiga yta är det nu som bestrykningen skall ske. 
Är det då en hastigt torkande fernissa som användes, så för
orsakar den hastiga afdunstningen en ytterliga1 e sänkning af 
temperaturen och detta har till följd en andra utfällning af 
fuktighet å mell:dlen äfvensom på bestrykningsmecllet, så att 
detta liksom ligger mellan två lager af fuktighet, hvilka båda 
troligen hafva en skadlig inverkan på hartset eller gummit 

i fernissan, under det att jernets fuktighet förhindrar fernis
san att häfta fast vid metallen. Om i stället för en hastigt 
torkande fernissa den gammalmodiga mönjefärgen med linolja 

blifvit använd som bestrykningsmedel, så skulle den andra 
här ofvan omtalade utfällningen af fuktighet icke hafva egt 
rum, men jernets svettning hade förhindrat äfven detta be

strykningsmedel att häfta fast vid detsamma, och den minsta 
skamfilning skulle rifvit af bestrykningsmedlet i långa strimlor. 

Beskaffenheten af ett fartygs bordläggning. när skydds
medlet strykes derpå, är en af de vigtigaste orsakerna till de 
olika sätt, h-varpå dessa skyddsmedel verka. Det händer myc

ket ofta, att ett visst slags skyddsmedel gifva de utmärktaste 
resultat vid flera tillfällen och derpå, under efter allt utseende 
fullkomligt samma förhållanden, visa sig vara alldel<?s overk-



samma, Ja till och med sakna förmåga att sitta qvar på me

tallen. För mycken vigt kan ej läggas på, hurudana plåtarne 

äro, när bestrykningen verkställes, och det är absolut nöLl vän

digt, att antingen hafva fartyget fullkomligt torrt eller ock en 

komposition, som ej röner någon inverkan af fuktighet. 

När ett gammalt jernfartyg slopas, händer det ofta, att 

man ännu kan se plåtames nummer, målade med blyhvitt och 

linolja på deras baksidor innan fartyget byggdes, och under 

sådan färg visar sig jernet fullkomligt oskadt. Orsaken här

till är, att färgen anbringades, medan plåtarue voro varma 
och torra. 

Kokt linolja blandad med mönja eller blyhvitt är bland 

de allra äldsta skyddsmedel för jerni'artyg, men på senare år 

har detta beskykningsmedel mycket litet användts. Det har 

nämliP.;en blifvit kändt, att blyföreningar, ni1r de ntsattes för 

in verkan af saltvatten, förvandlades till klorbly, h vilken före

ning i sin ordning åverkad af jernet bildade J'ernklorur under . ' 
det att metalliskt bly utfäldes, hvilket bly i sin ordning an-
frätte jernet. 

När den kokade linoljan torkar, upptager den syre ur 

luften och fönandlas till ett slags kåda, hvars sura egenska

per hafva en skadlig inverkan på jern, hvarför skyddsmedel 

innehållande linolja äfven hafva Hiua olägenheter *J. Ett godt 

exempel på huru saltvatten verkar på bottnen af ett jernfar

tyg bestruket meJ. mönjefärg, erbjuder pansarfartyget Nile, 

h vilket fartyg, sedan det blifvit flere gånger struket med mönja 

qvarlåg några månader i Milford haven med det resultat. at~ 

hennes botten blef mycket illa anfrätt, ln·arjemte kristall~r af 

metalliskt bly hittades vid undersokning af rost tagen från 

henne. Om mönja all\· ändes, kan den en das t begagnas såsom 

*) En iekc obetydlig del af dc oliigcnhDtcr som tillshifvas m\injcfiirg j lin

olja toni c bero af förfalslmingsmccl ol, siirskiltlt boståcmlo af s. k. jcrnllliinja., tl. 

v. s. ofrlllstäncltgt ntglötlgatl och derför snr riiclfärg, so rn \'Orkar starkt friitamle 
pii metall, då fuktighet är för handen. 

Öfv:s ctnm. 
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grundning att derpå stryka något annat bestrykningsmedel, 

som då har att skydda såväl jernet som mönjan emot salt

vattnets skadliga inverkan, och om detta yttre skyddsmedel 

bE:· afskafvet, så uppstår mycket allvarsam anfrätning. 

Den andra klassen af skyddsmedel, bestående af tjära och 

produkte!" af tjära, såsom beck, asfaltferni:;:sa och asfaltolja, 

äro ibland de bästa skydelsmedel som finnas, i det de ej röna 

någon inverkan af jernets svettning och dessutom ega god 

täckande förmåga. Vissa försigtighetsmått måste dock iakt

tagas med tjära och produkter af tjära, hvilka alla bruka in

nehålla spår af någon syra och ammoniaksalter; mt:ln om dessa 

aflägsnas*), och ifall dessa skyddsmedel kunna strykas på plå

tarne medan de äro varma, skulle frågan om skyddsmedel 

för jernplåtar i verkligheten vara löst, i det att dessa bitu

minösa substanser bilda ett slags emalj på jernets yta, hvil

ken emalj oj har någon af de olägenheter, som vidlåda öfriga 

skyddsmedel, emedan dess11. senare visa sig porösa vid mikro

skopisk undersökning och ej äro ogenomträngliga för salt

vatten. 
Den tredje klassen af skyddsmedel består af fernissa bil

J.ad genom att upplösa gummi eller harts i flygtiga lösnings

medel sasorn sprit, terpentinolja, nafta, finkelolja m. fl., men 

all snclan fernissa är behäftad med flera olägenheter. För det 

föro;ta är den ytterst känslig för fuktighet, som förorsakar att 

hartset eller gummit afsätter sig som ett pnl ve r och fönnin

skar segheten i ferni ssan. Den inverkan fuktighet har på 

dylik spritfernissa beror till en betydlig grad på förhållandet 

mellan hartset eller gnmmit och lösningsvätskan. När denna 

förefimtes i stor och hartset eller gummi t i blott ringa mängd, 

har tuktigheten obetydlig inverkan, men det måste alltid ihåg

kommas, att torkningen af ett dylikt skyddsmedel innebär 

hastig afdunstniug af lösning~ medlet. och koncentrering af 

*) Handelsnamnen på dylika renade stcnkolstjärprotluktcr iiro carbolinoum. 

Öfv:s nnm. 
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hartset eller gummit., under det att den pågående hastiga af
dunstningen afkyler fartygets skrof och föranleder att fuktig
het afsätter sig på den torkande fernissan med de mest för
derfliga verkningar. En annan sak att komma i håg är, att 
ingen dylik fernissa är ogenomtränglig för gaser eller vätskor. 
Man är benägen att anse ett dylikt öfverdrag af fernissa full
komligt homogent, men vid mikroskopi"k undersökning visar 
Jet sig fullt af små kapillära kanaler, hvilka så småningom 
förstoras genom sal t vattnets in verkan, så att slutligen fernis
san förstöres, hvarjemte vatten och deri upplösta gaser genom 
dessa kanaler finna väg till jernet och anfräta detsamma. Sker 
påläggningen i flera strykningar, bidrager detta till att för
minska det onrla, emedan i många fal! hålen i den första 
strykningen ej sammitnfalla med hålen i den andra. På detta 
sätt gör h varje ny strykning skyddsmedlet mera ogenomträng
ligt. Ifall sådan fernissa användes som skyddsmedel, måste 
strykningen ske under gynsam väderlek och fernissan tillåtas 
att fullständigt torka, innan den får komma i beröring med 
saltvattnet. 

Till den fjerlle klassen rälmas fernissa försatt med något 
främmande ämne, vanligen en metalloxid. Denna klass är att 
föredraga framför den föregående, förutsatt att be:;tryknings
medlet ej torkar alltför hac;tigt och att dess beståndsdelar ej 
i och för sig sjelfva verka skad ligt på jernet eller på hvar
andra, och dessutom äro fria från främmande ämnen som , 
skulle hafva denna verkan. 

H vad som nu för tiden mycket an väneles till att gifva 
färg och massa tt sådan ferni,;::;a är röd jernoxid, hvar:> färg 
lätt döljer hvarje rostbildning, som må ega rum under den
samma. Om man använder den röda oxiden för detta ända
mål, måste man vara mycket försigtig med att den ej får in
nehålla någon fri svafvelsyra eller lösliga sulfater, h vilka äro 
ofta förekommande orenheter, och hvilka äro synnerligen skad
liga, i det att de i hög grad befordra anfrätningens hastighet. 
De vackrasL färgade oxiderna äro de värsta i detta afseende , 
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emedan de äro framstäida genom UJ.iphettning af jernsuJfat 
(rostad jernvitrivl) och i de flesta fall är svafvelsyran ej helt 
och hållet utdrifven, alldenstund den derför nödiga höga värme
graden skulle hafva skadat färgens nyans. Det bästa slag" 
jernoxid att an vända till detta ändamål erhålles genom kal
cinering af god blodstensmalm vid mycket hö_q} temperatur. 
J ernoxid beredd på detta sätt innehåller icke några sulfater 
men vanligen deremot 8 till 40 °/0 mineralbeståmlsdelar, såso 1~ 
aluminiumoxid, kiselsyra o. d. Ifall denna förorenincr icke 

b 

uppgår till mer än 12 a 18 °/o är. elen icke menlig. . 
Ett mycket bättre ämne att anvä.nda för detta ändamål 

skulle vara den blandning af finfördelad metallisk zink och 
zinkoxid (zinkgrått), som erhållfls såsom ett fint pulver uti de 
koner, hvilka användas att täppa piparne till de retorter, som 
användas vid den belgiska metoden att destillera zink. Om 
man använder detta pulver, som vanligen innehåller 80 °/

0 
zink, 

att gif,·a substans till god, oförfalskad shellaldernissa kan . f , 
mgen an rätning ega rum förr än all fernissan har afslitits , 
och när detta har skett, skulle zinken i förenincr med ·J· eruet 

b • 

framkalla galvanisk reaktion och lemna plåtarue skydd ännu 
en tid, lemnaude efter sig på metallen ett svampaktigt öfver
drag af zinkoxid, hvilket i sin ordning skulle skydda jernet. 

I den femte klassen af skyddsmedel hafva vi'cement· men 
detta, liksom sättet att täcka fartygets skrof med" glasyr,,glas
lik massa etc., har på senare år helt och hållet kommit nr 
bruk. Cements in verkan på jern måste likväl i det följande 
behandlas, på tal om dess vigtiga användning såsom skydds
medel för de inre delarue af fartygsskrofvet, hvartill cement 
i stor myckenhet användes, då deremot dess vigt, och svårig
heten att få det att sitta fast gör det olämpligt att använda 
utom bords. 

Vid valet af skyddsmedel för ett fartygs botten bör man 
hålla s_ig till den första eller fjerde af ofvan upptag~a klasser, 
n?ga .Iakttagande de angifna fordringarna, h vilka äro, att ur 
b1tnmmö.o a. ell er asfaltkompositioner alla syror måste vara af-

'ndskr. i .')Jiit'. 1&92. 
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lägsnade, samt att till fernissa, tillhörande 4:e klassen, hastigt 
torkande lösningsmedel bör undvikas och om möjligt jern
oxiden ersättas med zinkoxid (zinkhvitt). 

När skyddsmedlet skall anbringas på fartyget, bör detta 
om möjligt ske på dagar, då luften är någorlunda torr och 
frisk vind råder, hvarjemte fartygets plåtar böra vara så torra 
s\lm möjligt. Skyddsmedlet får inte vara för tjockt, ty om 
det så är, kan det icke lätt utfylla alla ojemnheter i plåten, 
och om härigenom luft skulle inneslutas, så kommer denna 
inneslutna luft att utvidgas eller sammandragas allt efter som 
temperaturen stiger eller faller. Härigenom bildas en blåsa, 
hvilken fylles med saltvatten och en häftig anfrätning upp
kommer. Skyddsmedlet måste antingen vara elastiskt, eller 
ock hafva samma utvidgning och hopdragning som plåten, ty 
eljes skulle temperaturvexlingar förorsaka sprickor uti skydds
medlet och detta åter skulle hafva skadliga följder. Ifall ett 
fartyg skall renskrapas ända intill sjelfva metallen, bör h varje 
rostpartikel noga borttagas, men der skyddsmedlet är oskadt 
och väl häftar fast vid metallen bör detsamma icke röras, 
utan blott målas öfver. Om det är ett nytt fartyg, som skall 
målas, bör det först tvättas med en utspädd syra för att be
frias från hvarje spår af jern::opån och derpå med någon alka
lisk lösning för att neutralisera syran, h varpå alkalit i sin 
ordning tvättas bort med rent vatten. När så skett, och man 
valt ett skyddsmedel med god vidhäftningsförmåga, behöfver 
man sedermera enelast fästa ringa uppmärksamhet på tillst~m
det hos fartygets botten; hufvudsakliga risken för anfrätning 
konaner nämligen då från skamfilning eller annan mekanisk 
skada på skyddsmedlet i förening med skadliga beståndsdelar 
hos skyddsmedlet. 

Skyddandet af det inre af ett fartyg, hvarest plåtarue äro 
utsatta för den frätande inverkan af kölvattnet, hvilken blif
ver starkare genom den högre temperaturen, genom läckning 
från lasten, syror och sulfater från fuktigt kol, och närvaron 
af elektronegati va substanser såso m kolstybb, rost o. r1., är en 
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fråga af lika stor vigt som skyddandet af fartygets yttre, 
under det att risken för skamfilning vid kolning, lastning och 
lossning, så väl som svårigheten att komma i tillfälle att 
undersöka de nedre delarne af skrofvets inre, gör verksamt 
skydd absolut nödvändigt. Den anfrätning, som eger rum på 
de delar af skrofvet, hvilka ligga under maskinbäddarne, kol
boxarns och vattenbarlasttankarne, i synnerhet i närheten af 
maskinrummet, är ofta mycket allvarsam och fordrar noggrann 
uppmärksamhet, hvilken, till följd af läget, ofta är mycket 
svår att åstadkomma. Det bör äfven ihågkommas, att köl
vattnet på ett fartyg är uti ständig rörelse, och att luften i 
den nedre delen af ett fartyg alltid kan antagas innehaila en 
myckenhet koloxid, hvilken är en mycket verksam faktor vid 
rostbildning. Under dessa förhållanden bör tydligtvis ett bart 
stycke af en plåt ömsevis sköljas öfver af slagvattnet och öm
sevis utsättas för den orena luftens inverkan, ett förhållande, 
som betydligt påskyndar rostbildningen. 

Skyddsmedlen för det inre af ett fartyg kunna indelas 
uti tre klasser. 

l) cement; 
2) bituminösa bestrykningsmedel; samt 
3) oljefärger. 
Cement har många goda egenskaper, men äfven åtskilliga 

all varsamma olägenheter. Seghet, vidhäftningsförmåga och 
förmåga att motstå nötning äro alla egenskaper af största vigt, 
och det finnes intet tvifvel om, att de silikater, som förefin
nas i cement, i tidens längel icke endast binda tillsammans 
cementet till en massa af sLor hårdhet, utan äfven binda ce
mentet till jernet. En tunn bestrykning med Portlands-cement 
är emellertid synnerligen porös och kan genomträngas af 
vätskor och gaser. Antag då, at t, genom oxidering af kop
parbaltig svaivelkis något lösligt kopparsulfat har bildats i 
1wlboxarne och har sköljts ned med slagvattnet. Om ej kop
parsaltet förut utfälts i cementet, suger sig denna lösning 
1genom kapillärhålen i cementet., tilb Lien kom mer i berör i ng 
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med jernet, då koppar afsätter sig på jernet och en stark gal
vanisk reaktion uppstår, cementet lossnar ifrån och äfven lyf
tes från jeruet af den bildade rosten, och anfrätningen sprider 
sig under cementet, men gifver derunder nästan intet tecken 
på utsidan af bestrykningsmedlet, hvaraf man skulle kunna 
sluta sig till den process, som fortgår under detsamma. Att 
detta innebär verklig fara bevisas af den omständigheten, att · 
man vid flera tillfällen har funnit metallisk koppar, som afsatt 
sig på jernet under cementet. Ätvenlecles gifver cementets 
hårdhet och oböjlighet detsamma en benägenhet att spricka 
loss från metallen vid påfrestning, samt vid metallens utvidg
ning eller sammandragning, under det att vid reparationer på 
fartygets yttre, såsom vid fastsättandet af lossnade nitnaglar 
och dylikt, cementbeläggningen inombords ovilkorligen loss
nar; och hvarhelst cementet lossnar från jernet, så uppstår an
frätning, h vilken hastigt sprider sig och som frigör allt mer 
och mer cement, och denna anfrätning kan endast upptäckas 
genom en slumv. Det är af detta .skäl, som bituminös eller 
ock asfaltJernissa, frigjord från hvarje spår af syra och an
bringad varm, eller ock god, seg oljefärg äro att föredraga 
framför cement, alldenstund, ifall all varsam anfrätning siwile 
uppstå, denna är lätt att upptäcka och förhindra i sin sprid· 
ning, innan stor skada hunnit ske, under det att dessa be
strykningsmedel, i det de äro ogenomträngliga för fuktighet., 
förhindra skadliga lösningar, vare sig de komma frin kolboxa me 
eller från lasten, att hafva någon verkan på fartygets plåtar. 

Hundratals fartyg hafva blifvit undersökta, hvarvid till
stånd och beskaffenhet af de använda skyddsmedlen blifvit 
antecknade, och just då man trott sig vara nära frågans lös
ning, hafva plötsligen hela serier af resultat framträdt, så af
vikande från hvad man förut erhållit, att det synts omöjligt 
att ens sammanställa dem med föregående erfarenheter. Ett 
fartyg kan, bestruket med samma skycldsrnedel, segla ett halft 
dussin gånger uti samma farvatten och vid fyra resor komma 
hem med ren botten och i godt stånd, under det att vid de 
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andra två resorna en sådan massa "jögräs och djur hafva fäst 
sig vid fartygets botten, att dess fart varit reducerad från 9 
knop till 5, och detta oaktaclt vid undersökningen af skydds
medlet vid fartygets återkomst man icke varit i ::;tånd att 
finna något skäl till olikheterna i fartygsbottnens tillstånd. 
Efter flera års noggranna observationer börja likväl vissa fak
torer att visa sin betydelse. Uneler vissa årstider blifver bott
nen mera oren än uneler andra, beroende på de far vatten far
tyge~ besökt; man bö~·jar äfven märka att orenheten oerhördt 
tillväxer, ifall fartyget legat mycket till ankars (fartyg, som 
hafva legat till ankars vid flodmynningar, hafva, oaktadt de 
voro rena i bottnen när de lågo i bräckt vatten, sedermera 
blifvit mycket mera orena än de fartyg, som antingen varit 
under gång hela ticlen eller också blott legat till ankars i salt 
vatten), och slutligen synas vissa hamnar och vissa farvatte11 
utöfva en skadligare inverkan, såväl hvad anfrätning som för
orening vidkommer, än som annorstädes iakttagits. 

Om man ser tillbaka på gångna .tiders sjöfartshistoria, 
skall man finna, att fartygsbottnames förorenande icke är 
någon modern olägenhet, som uppstått på samma gång som 
vår tids stora jernodjur, utan att detta förorenande tvärtom 
varit en stor svårighet, som ingeniörer och vetenskapsmän uti 
århundraden fåfängt försökt öfvervinna. För våra gamla trä
fartyg var kopparförhydning, om den var af bästa sort, ett 
godt skyddsmedel, men kopparen förslets så fort, att sämre 
slag deraf och legeringar började användas för att förekomma 
alltför stor förlust, och så fort som kopparens slitning min
skades tilltog föroreningens hastighet. 

När ett rent kopparbleck utsättes för saltvattnets inver
kan, uppstår först en tunn hinna af kopparoxid, bildad genom 
inverkan af det syre, som finnes upplöst i vattnet. Ingen vi· 
dare inverkan skulle ega rum, om vattnet allenast innehölle 
syrgas upplöst, men närvaron jemväl af kolsyra och salter 
förvandla hinnan till karbonat d. v. s. erg, h vilket i den form 
det här bildas blir ~jälligt, nvarföre afbladning eger rum; ett 
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törhållande, som exempelvis redan Davy iakttog (i början af 
detta århundrade) och betonade dess betydelse, särskildt vid 
närvaro af äfven mycket små mängder mera elektropositi va 
metaller, hvilka befordra reaktionen, alltså nedsätta varaktig
heten hos förhydningen, då den ej är af ren koppar. När 
jernfartygen började ersätta träfartygen, gjordes försök att 
an vända l;:oppar för att skydda bottname mot föroreningar, 
men man fann &nart, att den galvaniska reaktion som uppstod 
genom kopparns beröring med jernet blef ödesdiger för det 
senare, och försök gjordes nu att bekläda jernfartygen med 
kopparplåtar på sådant sätt, att dessa senare skulle vara isole
J a de från jernet i fartyget. Detta sätt har tid efter annan 
ända intill våra dagar försökts och är ännu mycket i bruk 
men svårigheten att åstadkomma en fullständig isolering; och 
den stora risken af all varsam skada på jernet ifall isoleringen 
skulle skadas, gör detta sätt mindre fördelaktigt ifall något 
annat medel kunde finnas, som ledde till samma ändamål, för 
hvilket koppar nu användes. 

Vid början af jernfartygs första byggande försökte man 
såsom skyddsmedel emot rostbildning använda oljefärg så pre
parerad, att den skulle utföra samma funktioner, som kopparn 
förut gjort, men ända ifrån 1840, när första patentet på ett 
dylikt slags färg erhölls, och till nuvarapde tid, då ungefär 
30 olika slag finnas i handeln, har blott ringa framsteg gjorts 
ati dess fabrikation, och äfven den bästa af de nu för handen 
varande patentfärgerna kan enelast beräknas hålla ett fartygs 
botten ren under en tidrymd af nio månader. 

Den ide, som ursprungligen ledde till uppfinnarrdet af 
detta slags skydelsmedel mot oren botten, var den, att de kop
parsalter, som bildades genom hafsvattnets inverkarr på kop
parförhydningen, till större delen hade sin giftiga inverkan 
på de djur och växter, som fäste sig derpå, att tacka för sin 
förmåga att hålla botten fri härifrån; men när man började 
studera den del af naturhistorien, som rör dessa lägre for
mer af animaliskt och vegetabiliskt lif, f&nn man, &tt det 
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endast är i det tidigaste stadiet af deras lif, som metalliskt 
gift inverkar på dem. Sjögräs uppsuger icke de substanser 
det behöfver för sin näring genom sina rötter, såsom till en 
viss grad är fallet med vanliga växter, utan uppsuger dem 
g'.3nom sina porer från sjelfva vattnet, uneler det att röttema 
endast tjena till att fästa dem till det föremål hvarpå:de sitta. 
Äfvenledes är det känd t, att när en sjöväxt väl passerat: första 
stadiet af sin tillvaro och derpå lösslites från sitt fäste, kan 
den sedermera icke fästa sig till ett annat, under det att mi
neralgifter hafva liten eller ringa inverkan på dess lif eller 
tillväxt. Detsamma finner man vara fallet med de animala 
lif:::former, som finnas på ett fartygs botten; deras undre ända 
an vändes endast och allenast att suga fast med och icke till 
att uppsuga näringsmedel och derför, sedan dessa djur en gång 
erhållit fäste på fartygets botten, har hvilken som helst gift
mängd, som kau sättas till eri färg, ingen verkan på dem. 
Metalliskt gift har otvifvelaktigt skadligt inflytande på dessa 
djur, men detta blott i deras allra första till va ro; derefter är 
det fullkomligt overksamt, då det gäller att hålla en fartygs
botten ren, och sätter endast fartygets plåtar i fara. Embryon 
till såväl det animala som det vegetabiliska lifvet förefinnas 
tydligtvis i större mängd uti vattnet nära vattenytan längs 
kusterna, än ute på djupt vatteu, och derföre är det företrä
desvis under det fartyget ligger i hamn, t:om dessa embryon 
fästa sig till dess botten, och hafva de väl gjort detta, så är, 
så vidt ej andra medel tillgripas för att förgöra dem, deras 
vidare till växt endast en tidsfråga. 

När man betraktar de omständigheter, hvaruti ett fartyg 
befinner sig, h vilket är bestruket med en sådan komposition, som 
endast grundar sin renhållande förmåga på tillvaron af me
talliskt gift, så inser man genast skälen, h varför en sådan be
trykning har intet eller ringa värde. Uti dylika kompositio
ner finner man starka mineralgifter, vanligen salter af kop
par, qvicksilfver eller arsenik, hvilka, för att bilda färg, haf
V& blifvit inbl&ndade uti något slags fernissa. I dessa kom-
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positioner är hvarje partikel af giftet skyddadt från hafsvatt
nets inverkan genom att helt och hållet omgifvas af feruissa, 
ty om det icke vore så, skulle kompositionen icke hatva till
räcklig kohesion att häfta fast vid fartygets plåtar. Såsom 
regel tages härtill god fernissa; som motstår haftwattnets in
verkan, kanske uti 2 a 3 månader, innan den blir tillräckligt 
upplöst för att tillåta hafsvattnet att upplösa någon del af 
giftet, ur. der det att, ä f ven när ett sämre slags fernissa au vän
des , 3 a 4 veckor förflyta, innan detta sker, och innan någon 
del af giftet kommer i tillfäl:e att angripa de sporer, som vil
ja fästa sig vid fattygets botten. 

När ett fartyg varit uti torrdocka, blifvit renskrapadt och 
skyddsmedlet påstruket, går det vanligen till hamnen för att 
intaga last. Här är fartyget i hvila, och om ingen yttre frik
tion, t. ex. genom ström, förefinnes, så afsätter sig ett slem
migt lager at smuts på dess botten, och detta lager är i all
mänhet rikt på sporer och frön till alla möjliga organismer, 
detta just vid en tid då giftet uti skydelsmedlet ännu är till 
fullo inneslutet uti fernissan och följaktligen ovArksamt. Ef
ter en kortare eller längre tidrymd går fartyget till sjös, och 
när nu fernissans fönditning underlättas genom vattnets frik
tion emot fartyg,bottnen, begynner giftet att komma i berö
ring och blandas med hafsYattnet, men sporerna hafva nu al
laredan fått fotfä,te, och med ett fartyg, som gör en fart at 
10 till 12 knop, är den del af giftet, som kan komrna i berö
ring med de vid fart.yg,;bottnen fastsittande organismernas 
andnings- eller absorbtionsorganer, så försvinnande liten, att 
det är omöjligt att tänka sig, att giftet skulle hafva den all
ra ringaste inverkan på dessa · organismers tillväxt. Är giftet 
lösligt i saltvatten, blir det borttvättadt; är det olös~igt, blir 
det iiJvenledes borttvättadt, men då finnes en utsigt till att 
ett eller annat kan fästa sig vid något organ af d9ssa orga
nismer och störa dess utveckling. Allt efter som fernissan, 
vid fartygets fart genom vattnet, försvinner på ytan, så ut
tvättas och bortsköljes allt mer och mer af giftet, och af 

l 

l 

- 47!) -

skyddsme,llet återstår snart blott en förstörd, porös, men lik
väl sam manhängande massa, som lemnar ett ypperligt fäste 
för allting, som kan häfta tast dervid, och när så fartyget 
kommer till främmande farvatten och der löper i hamn, så 
fiunes kanske ingenting qvar af giftet, som nu åter kunde 
bli f va nyttigt; en ny massa sporer fästa sig till dess botten, 
som blir allt orenare, och när fartyget dockas vid hemkom
sten, är des;:; botten i ett mycket dåligt tillstånd. Det är tyd
ligt, att ett gift, äfve:1 om det hade inverkan på alla stadier 
af animaliskt och vegetabiliskt lif, emlast skulle vara verk
samt medan fartyget är i hYila, såvida det ej vore af så starkt 
frätande natur, att det hade förm ågan att sveda af rötterna 
och fä3tena till de organismer, som sätta sig fast derpå; och 
om det gjorde så, h vad skulle väl då blifva af sjelfva skydds
medlet och fartygets plåtar? Ett gift af sådan beskaminhet 
måste brukas under omständigheter, hvilka göra troligt, att 
det icke skulle vara verksamt, då det kunde vara till nytta. 

Det beklagansvärda misslyckandet af den ena kompositio
nen efter den andra har så småningom förminskat antalet at 
dem, som äro i bruk, till 10 a 12 stycken, och i de flesta fall 
är det endast dessas billighet, som gnr, att de finnas i mark
naden. 

Det praktiska bevis på omöjligheten att basera fartygs
bottnens renhållning på ep bart gift som erfarenheten gaf;· led
de flere på den tanken, att det var kopparns gradvis skeende 
aflagring, exfoliering, som gaf .detta ämne förmåga att hålla 
en dermed beklädd botten . ren. Detta gaf upphof till flera 
kompositioner, afseelda att hålla fartyg~bottnen fri från föro
reningar genom att gifva den en beläggning, som så småning
om, lager efter lager, skulle tvättas bort, med alla derpå fast 
sittande sporer och mer eller mindre utväxta organismer, så
lunda beständigt erbjudande en ren yta. 

Det är otifvelaktigt, att om så skulle kunna ske, skulle 
man uti en dylik komposition hafva ett ypperligt medel att 
hålla en fartygsbotten ren 1 men de praktiska svårigheter, som 



-480-

vidlåda detta slags skyddsmedel, f& ej förbises. För att ·vara 
användbar måste en dylik komposition aflagra sig likformigt, 
vare sig fartyget ligger stilla eller gör fart genom vattnet; 
särdeles måste så vara förhållandet, då kompositionen skall 
användas på örlogsfartyg, hvilka ju ibland ligga stilla långa 
tider. I fall en komposition fjällar sig så fort, att den håller 
ett stillaliggande fartygs botten ren under månader, är detta 
en god komposition {ö1· detta ändamål, men sänd fartyget till 
sj<is, kanske till en trakt der vattnet har en högre temperatur, 
så skall denna högre temperatur, i förening med vattnets frik
tion emot fartygsbottnen vid fartygets fart genom vattnet, 
kormua denna komposition att aflagra sig så fort, att kan
ske inom en månad ingenting vore qvttr af skyddsmedlet. Till 
följd häraf gör fabrikanten sin komposition olösligare - min
dre afblar1ning - och på detta sätt erhålles en komposition, 
som fjällar just lagom fort för att hålla fartygsbottnen ren, 
medan fartyget är i rörelse. Men låt fartyget ligga stilla nå
gon tid, kanske på en plats der vattnet har låg temperatur, 
så skall samma komposition, beröfvad sin vanliga värmegrad 
och vattnets friktion, ej aflagra. sig nog fort, utan genast gif
va ett dålig_t, re:mltat. Det licler intet tvifvel om, att denna 
omständighet är or::>aken till olikheterna emellan de komposi
tioner, som begagnas inom örlogs- och de ::>om beg<\gnas inom 
handelsflottorna. 'l'ag t. ex. en at de stora Atlanterångarne, 
som i allmänhet gör en likformig fart, h varjerote tidsinterval
lerna då den är sti llaliggande äro sa korta sorn möjligt för att 
draga största möjliga intresse af det kapit.al den represen
terar, så kan man, med kännedom om u ess an vändning, så 
variera beståndsdelarne hos den komposition, som skall hålla 
dess botten ren, att den till fullo motsvarar sitt ändamål. 
Anbringas deremot samma komposition på ett pansarfartyg, 
hvars fart i allmänhet varierar högst betydligt, och hvilket 
ofta ligger stilla lika länge som det varit v.nder gång, skall 
man snart finna, att den komposition, man förut trodde vara 
fullkomligheten sjelf, visar sig lika oförmögen att hålla pan-
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sarfartygets botten ren, som hela den öfriga mängden af dy
lika kompositioner. 

En annan med verkande omständighet, som man är myc
ket benägen att förbise, är verkan af s. k. bräckt vatten, hvil
ket visat sig hafva en synnerlig förmåga att hålla ett deri 
förankradt fartygs botten fri från föroreningar; i det att färskt 
vatten synes oförmöget att gifva näring åt de organismer, som 
lefva i salt, ocn 1.värtom. 

I de flesta af de komposit:oner, som nu användas, har 
man sökt förena ett starkt verkande gift med en af'fjällan
de feriJissa, h varvid såsom gifter an vändas salter af koppar, 
qvicksilfver eller arsenik, eller ock en blandning af olika me
tallsalter. Såsom förut blifvit anmärkt äro dessa gifter föga 

o verksamma att hålla det dermed bestrukna fartygets botten 
ren, undantagandes kanhända då detta är stillaliggande, men 
deremot befordrar dessa metallsalters närvaro i kompositionen 
ovilkorligen densammas afbladning, i det att de tvättas bort 
allt efter som den dem om g i fvande ferniss~n löses, och på 
detta sätt bidraga sal tern a till att hålla fartygsbottnen ren, 
men visst är, att detta skulle kunnat ske med användning 
af billigare material än dyra metallsalter. 

Bruket af metallsalter uti de kompositioner, som använ
das till be::>trykning af fartyg,;bottnar, utsätta dessutom des
sa farty@: för en ny fara, ty vare sig att saltet är löst i korn
positionen, eller om det löses nf saltvattnet., skall, der katt
ting, pt'åmar bngs sidan o. d. skam:Elat jernet bart, metall 
af::>ätta sig derpå, gal vani:;k in verkan och all varsam anfriit
ning uppstå och fortgå med oroande hastighet. Både qvick
silfver och kopparsalter äro skadliga af denna anledning, kop
parsalterna värst, ty kopparns salLer äro lättlösliga e än qvick
silfrets. 

81 länge fartyget är under gång. kan icke metallgiftet 
om sådant förefinnes i bottenfärgen, vara mycket skadligt va
re sig för fartygets plåtar eller för de organismer, som sätta 
sig på dess botten, men det finnes en sida af denna sak, som 
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inte får förbigås under tystnad. I olika hamnar äro olika 
kompositioner moderna, och nästan hvarje slörre centrum för 
sjöfarten har sin särskilda älsklingskomposition. Om nu mån
ga fartyg, bestrukna med samma komposition, ligga nära till
hopa, löses uti det dem omgifvande vattnet en stor mänD"d at o 

detta metallsalt, säg t. ex. af koppar, och hvarhelst ett der-
städes liggande jernfartyg har någon del af sin botten bar, 
skall koppar afsätta sig derpå och anfräta plåten. Dessutom 
måste ihågkommas: att när detta fartyg nästa gång docka;;, är 
det omöjligt att medels skrapning aflägsna hvarje liten kop
parpartikel, som, kanhända nästan osynlig för det obeväpna
de ögat, satt sig fast i någon grop uti den anfrätta plåten, 
oc~ denna lilla partikel skall fortsätta sitt förstörelseverk äf
ven under den nya bestrykningen. Det är äfven ett välkändt 
faktum, att på ett jernfartyg: hvars plåtar hafva blifvit au
frätta antingen derigenom s.tt dess bestrykningsmedel visat 
sig overksamt, eller ger.om skamfilning, ifall detta bestryk
ningsmedel innehållit koppar, äfven eLt ombyte af bestryk
ningsmedel icke kunnat sätta en gräns för denna anfrätninO' bl 

som pågått ännu en lång tid. Detta af ~amma orsak, som 
den ofvan nämnda. 

Af det 30-tal olika kompositioner, som mera allmänt an-
vändes, grundar hälften sin föregifna förmåga att hålla en der
med bestruken fartygsbotten fri från föroreningar, på koppar 
såsom giftämne, och uti en af dem, hv.ilken åtnjuter stort an
seende, ingår fint fördelad metallisk koppar såsom bestånds
del. Om ett fartyg, bestruket med denna komposition, skul
le förtöja längs sidan af ett jernfartyg och förenas dermed 
genom en ketting, en jerntrådlinr.., eller blott en våt kabel, 
så uppstode ett galvaniskt element, som skulle vålla stor ska
da på allt bart jern. 
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Optisk skjutning. 
En alltsedan år 1878 sväfvande artillerifråga, den optiska 

skjutningen (le tir optique), har enligt franska tidningar om
sider blifvit löst af en i Oktober 1891 på marinministerns be
fallnin~ sammansatt kornmitte och lemnat ett särdeles fördel
aktigt resultat. Detta har väckt stort uppseende, så mycket 
mer som -troligen härigenom en f:·åga af stor vigt för . byg
gandet af pansarskepp äfven fått sin lösning, nämligen den, 
huruvida öppna eller tillslutna torn äro fördelaktigast att an
vända. 

Med optisk skjutning menas ett af fregattkaptenen, mar
kis Botmin de Fraysseix uppfunnet systern till sigtinrättning, 
som grnndar sig på camera-obscuraprincipen. Han lär hafva 
hemtat sin ide från elen m'tgot apokryfiska sägnen, att Arehi
medes skulle medels speglar hafva antändt de romerska galerer 
som belägrade Syracusa. Efter många funderingar häröfver 
kom han till elen slutsats, att elen ryktbare matematikern tro
ligen begagnat sig af linser för att inrigta de krigsmaskiner, 
h vars eld antände skeppen. De konvergerande linsernas egen
skaper äro kända. Strålar, som träffa en dylik lins och vid 
dess första yta brytas, så att de gå genom optiska medelpunk
ten, måste vi(l utgången genom andra ytan brytas, så att de 
blifva parallela med sin ursprungliga rigtning. Är linsen ej 
alltför tjock och ljusstrålen ej gör särdeles stor vinkel mot 
axeln, kan man derför antaga att alla mot optiska medel
punkten rigtacle strålar genomgå linsen obrutna. Om nu ett 
lysande fi.iremål befinner sig framför linsen, kan dess bild 
ganska tydligt uppfångas på en matt glasskifva innesluten i 
ett mörkt rum, och de linier som tänkas sammanbinda före
målets gränspunkter med motsYarande punHer på bilden gå 
genom den optiska medelpunkten På en kanon har nn upp
finnaren fastskrufvat. en lins på kornets plats och ersatt npp-
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sättningen med en h vit tygskärm, emedan denna är hållbarare 
än det bräckliga glaset. Sedan har han genom lätta och 
ogenomskinliga förhängen frarostält ett ;;}ags mörkt rum, i 
hvilket målet af::;peglar sig på den nyss nämnda skarmen. 
Dennas ställning i förhållande till linsen varieras efter de olika 
afstånden till måle~, och kanonbefälhafvaren har blott att brincra 

• b 

målets bild på skärmens medelpunkt samt då affyra skottet. 
Denna procedur är så enkel, att dertill ej behöfves någon spe
cie! öfning. I stället för att vara tvungen att bringa öga, 
sigtskåra, korn och mål i en linie, hvilket obehöfiigt att säga 
fordrar både särskild fallenhet och stor öfning, har kanon
befälharvaren ju endast att lägga målets bild på en viss punkt 
af skärmen; och derjemte är den skärpa, mej hvi lken linsen 
automatiskt frambringar bilden en stor fördel vid skjutning 
på större afstånd. 

Den optiska sigtinrättningen försöktes första gången 1878 
på le Souoerain, men det dröjde till1890, innan kapten de Frais
seyx ombord på det under hans befäl stående St. Louis lyc
kades bringa sin uppfinning till så stor · fu lländning, att elen 
kunde underkastas jemförancle försök. Dessa anstälcles efter 
hvarandra ombord å Duguesclin, Hoche, Courbet och Acheron 

samt utföllo öfverallt glänsande. Samtlige officerare som åsett 
profven, förklarade att apparaten arbetade med matematit:<k 
noggrannhet, var enkel och lättskött, ej erfordrade någon ut
bildad skytt för sin användning, och att elen i alla afseenelen 
var öfverlägsen den hittills använda rigtapparaten. 

Samtidigt med att dessa optiska skjutförsök påginge vid 
flottan, lär äfven krigsministern anställa dylika i de för fäst
ningarues utanverk afsedela pansartornen. Den för detta än
damål tillsatta kommitteen var före försökens början ej särdeles 
välvilligt stämd för den nya ~ppfinningen, och hade till och 
med inlemnat en rapport till ministern, enligt h vilken den an_ 
såg, att den borde hänskjutas till byrån för pröfning af fy
sikaliska uppfinningar. Då emellertid den ingeniör vid bo
laget Fives-Lille, som ledcle prof,-kjutningen, träflade målet 
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med alla afskjutna skott, ändrades kommitMens åsigt. Ord
föranden rigtade sjelf och erhöll äfven träff vid hvarje skott. 
Den optiska skjutningens sak var nu vmmen. 

Detta nya skjutsystem erbjuder ej blott fördelar i hän
seende till trä:ff;;äkerhet, snabbbet och lätthandterlighet; genom 
dess användning möjliggöres äfven att skaffa kabon och betjening 
bättre skydd 'in hittills mot fiendens skott. Emedan målet;; 
bild faller på skärmen gf'nom en lins, är det obehöfiigt att 
gifva kanonportarue stora dimensioner för att erbjuda en vid
sträckt utsigt ö fver horisonten. Ett hål af linsens ::storlek, 
några centimeter, är nog för detta ändamål. Genom detta af
tecknar sig traktens hela panorama med skepp, fort, torped
båtar rn. m. 

Kanonportarne behöfva således hädanefter endast hafva 
den för projektilens passage ovilkorligt nödvändiga storleken. 
De öppningar, som för närvarande lemna snabbeldsartilleriets 
kulor och granatskärfvor ett lätt tillträde, kunna betydligt 
förminskas, ja nästan alldeles tilltäppas, så att kanonbefälhaf
varen och den nuvarande hydrauliska lave~tens så ömtåliga 
delar blifva bättre skyddade mot de farliga skotten genom 
kanonportarne. Den optiska skjutningen kan med stor fördel 
användas i vanliga batterier, der kanonerna äro symmetriskt 
uppstältla på båda sidor, men den blir alldeles oumbärlig i 
tillslutna torn, d. v. s. sådana som hafva pansartak och 
i hvilka skjutes geuorn en trång kanonport. Hittills hafva 
svårigheterna vid rigtning i dessa varit ganska stora och följ
aktligen hinderliga för snabbheten vid eldgifuing. Häri låg 
just skälet, hvarför man tvekade i valet mellan öppna och 
tilblutna torn. I de förra har man en fullkomlig öfverblick 
öfver horisonten och kan skjuta snabbare än i de andra, men 
kanon och betjening äro ej skyddade; i de senare har man 
mindre utsigt, kan ej skJuta så snabbt, men är deremot skyd
dad. Om nu den optiska skjutningen införes, så bortfalla helt 
och hållet olägenheterna vid de tillslutna tornens användning 
och man kan skjuta libt snabbt, ja till och med snabbare iin 



i de öppna, hvarjemte man har det största möjliga skydeL 
Då den optiska skjutningen dessutom blir noggrannare, ju 
mörkare den an vända kanonen står, så framgår tydligt häraf, 
att denna skjutning i tillslutna torn är den säkrast möjliga. 

Kommitb3en ombord å Achcron, som arbetade i 6 miina
der, har enhälligt uttalat såsom sin åsigt att den optiska sigt
inrättningen bör antagas och snarast möjligt införas å de med 
tillslutna torn försedda pansarskeppen. Äfven har den före
slagit, att, just med afseende på detta sigtes stora ändamåls
enlighet, låta förse de fartyg, som framdeles komrna att byg
gas, med dylika torn. 

R. 

Amiral P. H. Colomb om Sveriges försvar. 
(Insänd t.) 

Till 
Redaktionen af "Tidskrift i Sjöväsendet". 

Som det torde vara af intresse för flottans män att er
hålla del af den engelska texr,en till _Amiral Colom b's utta
lande om Sveriges försvar, bvilken, af brist på utrymme, ej 
kunnat intagas af tidningarne, så får jag härmed tillställa 
Eder densamrna med anhållan att den införes i tidskriften. 

Stockholrn o. s. v. 

C. G. Flaclt. 

"My dear Capt. Flach. 
You are mnch too flattering in your remarks upon my 

"Naval Warfare" and other writings on Naval Strategy, though 
I do not deny that I have worked pretty hard at the snbject 
and have endeavonre<l to write clearly on the snbject as Iview 
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it. But still I am very pleased to tbink that I have given 
You some enjoyment in reading. 

As regards the most effective employment of the f 2,000,000·") 
You are about to spend on Your defences, it would be diffi
cnlt for me• to express any opinion, unless I lmew the present 
cost and strength of Your Navy and Army. But still there 
are some broad principles which we might hold to be esta
blished. 

I suppose Russia is the only enemy You need to fear, 
and Rus::;ia can only get at You by invasion (l ) over Your 
landfrontier about the latitude af 65'\ a most improbable route 
I suppose; (2) by small boats and vessels am·oss the gulf of 
Bothnia; or (3) by , a regular flotilla and fleet from the gulf of 
Finland to the neighbourhood of Stockholm. 

I suppose all idea of meeting the Russian Fleet at sea 
must be given up, and the question will be what will make 
either of these expeditions by sea, the most hazardous for the 
Russians? 

A cloud of small armed .vessels - all of them not neces
sary armom·ed -· on Your side of the gulf, would necessitate 
the preparation of like force at least, on the Russian side, 
before the passage of an army am·oss could be thought of. 
You do not seem to have much a cloud, but undoubtedly if 
Y ou f ear ed the preparation for an attack of this kind, Y ou 
could extemporise quickly. I do not suppose that You would 
really anticipate any attack of this sort. 

It is know n manifest, that if Y ou d id, and w er e not ab le 
to stop it b efore the army landed, You could never recover 
after·:·:· :::· ) the enemy landed, because if h e had not tro o ps enough 
for Your conquest at first, he could simply send across for 
mo re. 

Supposing that You now have a standing Army of about 

*) Ungefärli g summa af förs1·arsbuclg<'tcn, so,]an hiironl ningsföndaget an
tagits. 

· **) K11r~i vcr;u]t af amiralen. 
Tid:;kr . 'i Sjäv. 1892. 33 
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40,00) men and mi.litia to quarter of a million·X·), I do not 
see that any possible enlargement of Your Army would hin
der an invasion across the gulf of Bothnia, if the Russian 
Army was free to cross the sea. 

Take then the regular invasion by h:ansports and a cover
ing fleet in the southern coast of Sweden. 

In the open sea, perhaps notbing would give You the 
power to stop such an expedition. But fleet and transports 
must anchor off Your coasts, and the army cannot land as in 
a flash. W ould i t not be possible by the employment of Your 
present fleet, with great numbers of torpedoboats, to practi
cally destroy an anchored fleet af warships and transports, 
especially in darlmess or thick weather? vVe in this country . 
do not yet know any real defence by an anchored fleet of 
warships against a determined attack ofnumerous torpedaboats 
at night. I do not believe we should ever anchor a fleet 
where it was easy for them to be attacked by torpedoboats. 

I do not identify the spot where the Russians landed on 
Your coast in 1719·;:--;:') but the whole coast seerus so studded 

with creeks and islands as to make a quick landing almost 
impossible, and to make such shelters for defending torpedo
boats and small crafts as were never elsewhere seen m the 
world. 

The sort of notion I have is that if You were well pro
vieled with torpedaboats and small crafts with light guns, the 
Enemy, with a regular transportfleet, would never know 
where to have You, or where and w hen he could be sa.fe from 
Y o ur attacks. 

I speak of course, as I have said, with the ]east possible 
knowledge, but I do not quite see how any possible increase 
of Your army, could make much difference to Russia, suppo-

*) Fr:tn •Almanach Lle Gotha». 

**) Sy ftar pi\ ett exempel, som amiralen framstiillor i sitt arbete «Naval 

\\' arfare». 
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::;mg she 'was thinking of invacling You. But if You hacl great 
clouels of torpedaboats - not necessary first class - and other 
small crafts with light guns, I think Russia could not avoid 
considering the possibilit,y of ha ving many if not most, of her 
transports, and some of her men. of war sunk the night they 
anchored. Looking at Your coast, I do not right see how one 
could get over this species of defence, and I think the threat 
of it might easily prevent an expedition from sailing at all. 

Believe me Yours truly 
P. H. Colomb. 

London, N:o 97 St. George' s Road S. vV., N overober 16:th 

1892.11 

Ännu en gång "Blanco Encalada". Under cleuna rubrik 
lemnar dansk "Tidsskrift for Sovrnsen" uti innevarande årgångs 
2:a häfte några berigtiganden till de uppgifter, h vilka under 
tiden närmast efter den strid, som slutade med Blanco Enat

ladas sänkande, derom cirkulerade uti facktidskrifter. Dessa 
berigtiganden har den danska tidskriften förskaffat sig genom, 
dels danske konsuln i Concepcion, dels en f. d. dansk officer 

' Gulman n, som tjenstgör på Condell i egenskap af torped-
officer. 

Enligt dessa upplysningar, hvilka i flera pnnh:Ler skilja 
sig från den af denna tidskrift tidigare lemnade redogörelsen 
för striden (5:te häftet, o4:e årgång) ankom Blanco E11ccrlada 
den 22 April 1891 med transportångaren Ar:oncagua till Cal
dera. Som bugten vid Caldera icke erbjuder något skydd 
mot öfverrumpling, och då man visste att torpedkanonbåtarne 
- Condelt och Lynch - hade lernnat Valparai:>o, så ansilg :-::ig 
befälhafvaren på Aconcaguct icke böra tillbringa natten på Cal
dera redd, utan gick på eftermiddagen åter till sjös. Blanco 
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.Eucaladn åter fi__irtöjcles vid elen nästinnersta bojen i hamnen 
och eldarua uppbankades; de elektriska ljusen klargjordes oj, 
kanonerna klargjordes ej, inga bevakningsbåtar utsändes, tor
pednät funnos ej, de vattentäta dörrarna lemnacles öppna, chef 
och officerare gingo i land att deltaga uti en festlighet. Åt
skilliga af officerarna stannade seelan i land öfver natten, -be
t~·äffaude chefen tros det, att han gått ombord igen på qvällen 
- måhända fruktade man att nattetid befinna sig ombord }Jå 
ett så illa bevakaclt fartyg, och det är ur humanitetssynpunkt 
verkligen att beklaga att icke permissionsfriheten elen ifniga
varande natten utsträcktes till hela besättningen. 

Emellertid låg Blmtco Enealeula förtöjd vid boj med stäf
ven i syd. Innanför detta fartyg och på dess babords bog 
låg transportångaren Bio-Bio förtöjd. Kommande söderifrån 
stodo Lync!t och Condell först in i bugten syd o~n Caldera. 
Här sändes civilkläddfl personer i land att rekognosera, och 
då man hörde talas om festligheterna i land, beslöts att göra 
ett angrepp i daggryningen. Kl. 1

/ 2 4 såg man från Blanco 
ljuset frår. en lanterna, n~en då den strax släcktes fäste man 
ingen uppmärksamhet dervid. Kl. 1 J 2 5 på morgonen styrde 
Condell och Lync!t i köl vattensordning in uti bugten och höll o 
med full fart ned mot Blanco Enealaclas styrbordssida, dervid 
närmande sig från eu rigtning af ungefär 4 streck akter o m 
tvärs. Så snart man på Blanco upptäckt fienden, blåstes klart 
skepp, och elden började på om kring 3,000 m. afstånd, besva
rad af kanonbåtames snabbskjutande P.ieser. Då Conclell be
fann sig på 200-300 m. afståncl, afsköts stäftorpeden, hvar
efter båten genast girade babord hän, och, då den var nära 
paraHel med Blanco, afsköt sina båda styrborels torpeder på 
150 m. afståncl. Alla tre t11rpederna bom made. Den första 
hade gått för om Blanco. 

Lynch hade följt i Condells kölvatt8n och gjorde samma 
manöver som denne; men den gick Blanco nr1got närmare in 
på lifvet, affyrade stäftorpeclen på 200 m. afstånd och den 
förligaste styrbordstorpeden på omkring 70 m, afstånd, Dell. 
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senare träffade Bianeo, som sjönk efter 6 mi n u ter, mecltm man 
som bäst höll på att stänga de vattentäta dörrarna. 

Hela striden varade ungefär en qvarts timme, Lync!t er
höll två skott af betydenhet; Couclell intet. De två små bat
terier, som ligga det ena på norra och det andra på södra 
sidan af Caldera-bugteu, deltoga icke i striden och skulle icke 
hafva kunnat uträtta något med sina små, föråldrade myn
n i ugsladdare. 

Hvanlera torpedkanonbåten förde 4 torpeder. Om elen 
som blef Blanco Ji)ncalaclas bane lemnar Lorpedingeniören 
på Lynch i bref till Mr Whiteheacl följande upplysningar. 
Torpeden var en 14'', c:a 14 fot lång WhiteheadtorpeLl N:o 
3,700 (årgång 1887). Den arbetade med 80 atm. i luftbehå.l
laren, 40 atm. i maskinen reo·ulator 7 mm., d].Ll)Jinställning ' o .. 
3 m., flytkraft l ,G kg, laddning 50 kg. På 200 m. var banan 
rät, på 400 m. hade den 8 m. afvikelse 8t höger. Torpeden 
afsköts med en canetsk däcksapparat med 200 gr. krutladd
ning och 1,3 ° depression. 'l'orpedkanoneus mynning var 2,77 
m. ofvan vattnet och torpeden utsköts tvärs fl)r Lynchs längcl
rigtni11g. Kanonbåten befann sig c:a 80 m. från Blanco En
ca.lacla och hade r i ng a fart. Torpeden träffade fienden på 

1/3 
af Hingelen akterifrån. Efter kriget har chilenska regeringen 
beslutat sig för antagande af canetska tuber inom flottan 
och har hos "La Societe des Forges et Chantiers" bestält 
25 tuber för installering å chilen<;ka fartyg. 

Såsom orsak till att endast en torped af fem träffade, anser 
löjtnant Gulmanu vara, att off'icerarne icke haft någon öfning 
i torpeclskjutning. Man sigtade vid tillfället öfver torpeclka
nonerna; rigtapparater och elektriska affymingsapparater be
gagnades ej - sannolikt på grund af obekantslcap. Torpe
derna synas uneler b ·iaet icke hafva varit instälcla för att • b 

sjunka efter utlupen distans. En af Blanco på Valparaisas 
redd afskjnten torped uppfiskades efteråt af de regeringsvän
lige, och en af Conclells torpeder uppfiskades af kongressmän
pei1 uti Qaldera, 
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Blallr.o Encalad1~ ligger p 't ~t.yrborcl,;sillan, som till :>tu 

halfva längd gräf't sig ue(l uugef~r en meter uti sanden. H:'det 
efter torpeden är beläget nti maskinrummet. Det är 7 m. 
långt och 3-4 meter bredt; understa delen deraf är ungefär 
l ,2 m. från köleu. Man hy::;er förhoppni ng att kunna upptaga 
henne och hittill::; framgångsrika arbeten dermed pågå. 

På (T rund af de t). en::;ter Blallco Enealadas chef, kapten t:> • 

Goni, gjort kongresspartiet, icke blott undgick han närmare 
undersökning rörande sitt förhållande, utan befordrades efter 
krigets slut till "capitano de navio," och utnämndes ad interim 
till "Commandante general de marina". 

Varning för isberg i Södra Atlanten. Som bekant har under 
innevarande år drifisen i Södra Atlanten varit ovanligt svår, 
och rapporter, som inkommit under de senaste månaderna, tyda 
på, att förhållandena icke förbättrats. Enligt senaste under
rättelser har enligt 11the Nautical Magazine11 is observerats på 
fö~jande ställen: mellan Lat. S 44", Long. '\V 38° och Lat. S 
41° Long. W 35° 26' talrika isberg. På Lat. S 44° 23 och 
Long. W 36° 56' syntes en ogenomtränglig isbarrier af flera 
mils utsträckning. Mellan Lat. S 42° 8', Long. W. 34° 52' 
och Lat. S 410 34' Long. W 34° 19' många isberg. Från Lat. 
S 52° och Long. 46° syntes beständigt isberg till Lat. S 40° 
och Long. W 34°. Från Lat. S 41° 20' och Long. \V 34° 
40' syntes en kompakt massa af isberg sträcka sig omkring 40 
minuter i NO-lig rigtning. Från Lat. S 51° och Long. \V 45° 
till Lat. S 38° och Long. W 28° passerades en kedja af isberg. 
Från höjden af Falklandsöarne sträcker sig sålunda isen så 
långt nordvart, att den till och med öfverskrider storcirkel
tracken mellan Rio Plata och Cape of Good Hope. 

1,026 meters utgångshastighet har vid skjutförsök den 20 
September 1892 uti polygonen vid Le Hoc erhållits med en 
10-cm. snabbskjutande kanon, system Canet. Vid skjutningen, 
som utfördes inför en af sjöministern tillsatt kommitte, använ
des franska flottans rökfria krut. Krutladdningens vigt var 
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5,a kg.; projektilvigten 13 kg. och trycket 2,979 atm. Ka~o
nen som har en längel af 80 kaliber, eller dubbla vanhga 
län~·den led det oaktadt ingen formförändring och visade sig 

t:> ' • 
icke heller defekt på annat sätt. Bakladdningsmekamsmen, 
Canets vanliga, funktionerade förträffligt. 

Försöket visar, att man med ett lämpligt krut och en till
räckligt lång pjes kan uppnå 1,000 meters utgångshastighet 
utan att trycket öfverstiger en för tj ens te bruk antaglig gräns. 
Med 4,8 kg. af samma krut var utgångshastigheten 911 m. och 
trycket 2,117 atm. Ett annat krut något olika det vid nyss
nämnda försök använda gaf 901 m. utgångshastighet vid endast 
1 921 atm. tryck. Fördelen af dessa enorma utgångshastig-' . heter, som nära nog möjliggöra skjutning utan uppsättmng 
inom de afståncl, på hvilka en strid i allmänhet kan tänkas 
komma att utkämpas, är mycket stor; för kustartilleriet bör 
man sannolikt kunna med fördel begagna sig af pjeser af så 
betydande längel som 80 kaliber, hvaremot man möjl~gen ~nnu 
kan hysa tvifvel om lämpligheten att montera dyhka pJeser 
om skeppsbord. 

Det canetska artilleriet synes att döma af de täta beställ
ningar, som ingå från olika håll, såväl inom som utom Frank
rike, åtnjuta ett förtroende, som alltj emt stegras. 

15-cm. snabbskjutande kanon från le Creusot. Uneler de 
skjutförsök, som i slutet af sistlidne Juni månad företogas vi~ 
le Creusot med en snabbskjutande 15-cm. kanon, system Schnm
der, inför den af franske sj ö ministern tillsatta kommitte, h vil
ken hade att pröfva åtskilliga kanontyper i och för dessas 
eventuela antagande såsom modell för franska flottans snabb-
skjutande artilleri, erhöllos enligt '1Le Yacht" utmärkta resul
tat med denna kanon, hvars hufvuddimensioner IIL m. äro föl
jande: Kanonlängd 6

175 m.; Längd i kaliber 45; Vigt af kanon 
med bakladdningsmekanism 5,580 kg.; Projektilvigt 40 kg.; 
Krutladdning (krut PB) 24 kg., eller (röksvagt krut, BN) 16 
kg.; Patronhylsan tom 14 kg.; Enhetspatronens längd 1,6! m.; 
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Vigt af lavett 30 mm. tjock med stålsköld 7,200 kg.; Största 

rekyl 25 cm. 
1\'Ied denna pjes erhölls vid användande af det röksvaga 

krutet en initialhastighet af 810 m. vid ett medeltryck af2,500 
atm. och en rekyl som iclw öfverskrec1 22 cm. Beträffande 
genomträngningsförmåga har denna vid förut företaget försök 
och med en Holtzer-projektil om 45 kg. visat sig vara 37 cm. 
i en nickel-stålplåt. Vid hastighetsskjutningen afgafs en salva 
om 10 skott på 83 sekunder mot samma stillastående mål. Vid 
skjutning mot olika rigtpunkter erfordrade en salva om 10 
skott 109 sekunder. 

Oaktadt dessa synbart gynnsamma resultat blef emellertid 
det Canetska artilleriet föredraget framför det Grensotska och 
det är med anledning deraf icke utan intresse att se, hvad 
andra franska facktidskrifter - "Le Genie Civil" och "La Ma
rine Franyaise" - ha att säga om Schneiders snabbeldsvapnen 
j emförda med Canets. Till att bö1j a med anses bakladdnings
mekanismen till Schneiders 15-cm. kanon, för hvars stängande 
tre rörelser äro erforderliga, vara i princip felaktig, enär man 
på ett snabbskjutande vapen måste anse sig berättigad att 
uppställa den fordran att kammarens öppnande eller stängande 
kan utföras medels en, högst två successiva rörelser. Dessutom 
finner man rörelserna för laddning på det hela taget kompli
cerade och opraktiska. Extraktionen är otillfredss tällande och 
kan icke utföras med en patron, uti hvilken proj ektilen qvar
sitter. Att den först pröfvade modellen salmade säkerhetsin
rättning mot efterbränning anses vara en väsentlig brist hos 
ett snabbeldsvapen, hvars betjening måste arbeta så att säga 
automatiskt. 1\'Iot fjedrar och buffertar kunde äfven anmärk
ningar göras. Att lavetten var försedd med fyra bromsinrätt
ningar, sålunda innebärande ±yra olika möjligheter af haverier, 
då en eller möjligen två bromsinrättningar kunde varit nog, 
framhålles äfven. Rigtapparaten gillas inte heller; den är för 
komplicerad. Lavetten förklaras vara för tung och massiv; 
samma styrka skulle hafva kunnat ernås med reducerade di
mensioner. Patronhylsan har felet att vara tillverkad i tvenne 
delar, af olika metaller med olika fysiska egenskaper; vid första 
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försöket spmcko ett par af hylsorna och svårigheten att an
skaffa goda sådana fördröj de de slutliga skjutprOfven i flera 
månader. Att använda patroner med särskild, lös tätskifva 
förkastas slutligen, enär sådant inom franska flottan lärer anses 
afgjordt olämpligt. Vidkommande ballistisk effekt sägas de 
Grensotska vapnen nu gifva resultat liknande dem, som erhöl
los ur andra p j eser för två år tillbaka, el. v. s. en mynnings
hastighet af 800 m. vid 2,600 atmosferes tryck, med elen skill
nad att Scheiders 15-cm. kanon fordrar 12,& krut för att gifva 
sin projektil 810 m. hastighet uneler d et sistnämnda p j eser blott 
behöfde 10 kg. krut för samma ändamål. 

Ehuru betydligt pepprad kan denna kritik med all säker
het tillmätas vitsord, ty franska pennor pläga eljes icke på ett 
så oförblommeradt språk inför utlandets ögon nedsätta den 
egna industrien, hvaremot naturligtvis täflancle utländska fa
brikanter alltid ha att påräkna skoningslös, ofta orättvis kritik. 
Efter den ofvan nämnda täflan, som slöt med att det Canet
ska artilleriet "remporta un succes" öfver sina medtäflare, in
träffade ett rent af löjligt pennfäkteri mellan förkämparne för 
de i täflingen deltagande kouonsystemen. Det inleddes af be
undrarne af det canetska systemet, h vilket inom parentes synes 
vara goclt förtjent af beröm, som begagnade tillfället att på 
delvis naiva och icke alltid rättvisa grunder nedsätta de af 
Hrr Schneider, Annstrong och Krupp konstruerade snabbelds
vapen. Dessa anmärkningar framkallade naturligtvis bemö
tanden från olika håll, och striden kunde dermed hafva varit 
bilagd. .Men Hr Schneider, hvars snabbskjutande artilleri ve
terligen icke finnes antaget inom någon marin och icke heller 
blifvit ombord å fartyg försökt, begagnade nu å sin sida tillfället 
att - i "the Engineering" - förklena de andra systemen, och 
det sista bladet i denna literära f ej d har varit en broschyr af 
Armstrong som lugnt och sakligt genclrifver de mot hans ar
tilleri anmärkta brister, hänvisande till huruledes hans snabb
skjutartele artilleri utvecklats uneler en vidsträckt praktik om
bord, medan t. ex. Schneiders erfarenhet ieke sträcker sig ut-
öfver erfm·enheterntL fl'ån skjutplatsen i land. .r;1·. 
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Tjockflytande kolväte såsom bränsle under skeppsångpannor. 
Enligt ''le Yacht" företogs förliden sommar å franske ångaren 
his försök att elda med s. k. astatki. Detta ämne är ett si
rapsliknande, nästan luktfritt kolväte, hvilket erhålles såsom 
biprodukt vid de ryska petroleumraffinaderierna och som på 
produktionsorten står så lågt i pris, att samtliga ångare på 
Volga och Kaspiska hafvet äfvensom en del af dem på Svarta 
hafvet betjena sig deraf. Först vid + 180° temperatur bö1jar 
vätskan afgifva gaser och kan derför utan fara magasineras 
ombord i fartyg. För öfrigt är namnet astatki kollektivt för 
en del kolväteprodukter af något olika sammansättning. 

Vid ifrågavarande försök hade man icke vidtagit andra 
åtgärder med ångpannan, än att hva1je eldstad försetts med en 
astatki-brännare. För öfrigt voro eldstäder, askugnar och roster 
orörda, och man kunde under försöket efter behag tillämpa 
ettdera eldningssättet eller båda kombinerade. I brännaren 
utmynnade två rör; det ena för astatki och det andra för 
vattenånga, hvilken senare, matad från pannan, hade t ill upp
gift att finfördela bränslet. 

Profvet varade i fyra timmar, uneler hvilka fartyget ar
betade med vexlande maskinkraft. Brännarne funktionerade 
mycket väl. Ångtrycket var lätt att reglera. Analyser af de 
genom skorstenen bortgående förbränningsprodukterna utvisade 
att förbränningen var mycket fullständig. Ingen lukt kunde 
förmärkas; af rök förnams endast spår. 

b·is förbrukar vid full maskinkraft 75 kg. stenkol. Af 
astatki åtgick 42 kg.; men det är att förmoda, att denna qvan
titet kan nedbringas, sedan man vunnit erfarenhet om lämp
ligaste eldningsmetod. Emellertid inses redan af dessa s1ffror, 
att astatkin möjliggör en vigtbesparing af 44 u i u· Derj e m te mecl
gifva volymsförhållandena en rymdbesparing af 50 ° j u· 

Det enda som ännu ställer sig emot astatskis användande 
såsom ångfartygsbränsle är kostnaden, som, för vara skeppad 
ti ll medelhafshamnar, ännu uppgår till 40- 50 kronor svenskt. 
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Kongl. Örlogsmannasällskapets prisfrågor 
för år 1893. 

1. Huru böra de :fördelar, som den utsträckta värnpligts
och öfningstiden för sj ö beväringen erbjuder, bäst tillgodogöras 
vid :flottan? 

2. Äro tacklade fartyg behöfiiga för utbildning af örlogs-
iiottans befäl och manskap? 

3. Huru bör bevakningstj ensten i eskader eller af delning 
ordnas? 

4. Under hvilken befälhafvares direkta order böra min-
båtar tillhörande eskader eller af delning ställas? 

l . b o. Grunderna för eldens ledning vid Carlskrona SJ ö e-
fästningar? 

6. Huru bör afståndsbedömande under strid ändamålsen-
ligast verkställas från våra fa-rtyg? 

7. Hvilka anordningar böra vara vidtagna i eller utom 
:flottans etablissement för att reparationer under krigstid skola 
kunna med minsta möjliga tidsutdrägt verkställas? 

8. Är någon ändring behöfiig i nu gällande bestämmel
ser angående fartygs förläggande i beredskap och uppläggning? 

9. Huru bör manskapets fördelning på kompanier vara 
ordnad för att underlätta såväl :flottans mobilisering, som man
skapets systematiska utbildning? 

10. H vilka förberedande åtgärder böra vidtagas, på det 
att handelsflottans fartyg må kunna i krig användas till för
stärkande af örlogsflottan? 

11. Huru och till hvilken utsträckning bör 11tillfä,llig min-
spärrningsmateriel" an vändas? 

Svar å dessa frågor, åtföljda af törseglade sedlar, hvilka 
upptaga antingen författarens namn och vistelseort eller också 
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ett valspråk, ingifvas till Kongl. Örlogsmannasällskapets sekre
terare senast den 15 .nästkommande September; kommande å 
sällskapets högtidsdag för skrift, som blifvit till erkänd pris, 
sällskapets medalj i guld ellm: silfver att utdelas. 

Skulle den Jörseglade sedel, hvilken åtfölj er . skrift, som 
blifver prisbelönt, endast innefatta valspråk, tillkännagifves 
sådant under första hälften af November månad i "Post- och 
Inrikes Tidningar" med anhållan att författaren ville till säli
skapet uppgifva sitt namn. 

Såvida författare af inlemnad täfiingsskrift icke tillkänna
gifvit motsatt önskan, förbehåller sig Kongl. Örlogsmannasäll
skap et rättigheten att i sin tidskrift offentliggöra densamma. 

Oarlskrona i December 1892. 
sekreteraren. 




