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Kongl. Örlogsmanna-sällskapets högtidsdag 
1872. 

Högtidsdagens sammanträde öppnades af s tillskapets 

ordförande"') med följande ord: 

Kongl. Örlogsmanna-sällskapet delar för visso, vid 

omnämnandet af dess under å rets lopp med döden af

gångne ledamöter, de känslor af sorg och djup saknad 

dess ordförande erfar, då vi i dag åter pitminnas om vår 

vördade, ädle kung, Carl XV:s, mensklig-t att se, alltför 

tidiga bortgång, Han, som genom sine personliga egen

skaper och sitt för de förenade Brödrafolkens val, varmt 

klappande hjerta i så bög grad vann dessa fo lks kärlek. 

Det är icke oss det tillkommer att öfvcr den afl.id

ne konungen tockna minnesrunor; men ett enkelt ord 

af tacksamhet och salmad må ju äfven vi kunna få 

frambära åt Hans minne, innan vi gå att lyssna till be

skrifningen a~ do ledamötors lefnadsöden, ~;;om under loppet 

af året slutat sin jordiska vandel. 

*) Konteramiralen m. m. C. A. Sundin. 
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-r ... 
Carl Reinhold Nordenskjöld. - Carl Jacob Hubendick. 

- Carl IHeman. - Samuel lllörck. 

Sedan Kongl. Örlogsmanna-sällskapet förlidet år fi

rade sin högtidsdag, har den obeveklige skördemannen, 
döden, bortryckt fyra af dess medlemmar, 2:ne i lifvets 
senhöst efter väl förrättadt värf och 2:ne i sin kraftful
laste mannaålder med, som det tyckes, ännu lång tid 
öfrig att gagna, såväl inom vår trängre krets som inom 
deras verksamhets-sfer som medborgare. 

De män, åt hvilka jag på denna Kongl. Örlogsman
na-sällskapets minnesdag, i enlighet med häfdvunnen sed 
går att egna en, ehuru svag, gärd af hågkomst äro: 

Hedersledamoten Carl Reinh. Nordenskjöld, heders
ledamoten Carl Jacob Hubendick, arbetande ledamoten 
Carl Kleman och arbetande ledamoten Samuel :M:örck. 

Sällskapets äldste, högt aktade och ärade heders
ledamot, vice-amiralen, R. S. O. m. St. K., C. XIV J. 

M., R. K. R. S:t Stan.-0. 1:a kl. R. K. Dannebr.-0., 
R. K. P. Röda Örns-O. 2:a kl., fril1. Ca1•l Reinh. Nor
denskjöld, äldste sonen af hertig Carls flaggkapten under 
1788-1790 års sjötåg, vice amiraleJ:J Otto Henrik Nor
denskj öl d och grefvinnan Be a te Jaquette W rang el af 
Sausis föddes på sätesgården Fårebo i Calmar län den 
22 Juni 1791. 

Redan 1803 vid 12 års ålder antagen som kadett vid 
kong l. krigs-akademien, undergick N ordenskjöld sjöofficers
examen 1808, hvilket år han bevistade flottans kampanj 
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i Finska viken och var med den 25 och 26 Augusti 
"då Svenska {lottan jagade den Ryska", sannolikt det 
· t .. O'onvittnet från dessa Svenska flottans stormakts

SlS a ob 

dagar. 
Samma år i Sept. anställdes Nordenskjöld hos Engel-

ska amiralen Sir James Saumarez på 100 kanonskeppet 
"Victorv" till en början som signalofficer för de Svenska . ' 
signalerne, och då det nit och den skicklighet som Norden-
skjöld visade icke kunde undgå attväcka Engelska befälhaf
varens uppmärksamhet, blef han öfvertalad att åtfölja 
"Victory" till England, samt erhöll för detta ändamål 
kongl. permission. Efter ankomsten dit och sedan Satt

marez strukit sin flagg, förenades "Victory" med Sir Sa
muel Hoods eskader, som i December samma år afseg
lade till Vigo i ändamål att understödja den af Napo
leon hårdt ansatta Engelska armeen under general Mao
res befäl, hvilket ock lyckades genom den så skickligt 
ledda embarkeringen vid Corunna och detta midt under 

kanonernas dån. 
I Mars afseglade "Victory" ånyo till Östersjön un

der Saumarez flagga samt sysselsattes med att blockera Re
val och N argön till fram p ä hösten, då N ordenskjöld i Cm·ls
krona lenmade sitt fartyg och Engelska tjensten, för att 
straxt vid ankomsten kommenderas som befälhafvare på 
ett af våra linieskepp, som vid brobänken skulle för
sänkas, derest Engelska eskadern anföll stationen. 

Under åren 1810-1 821 var Nordenskjöld hvatj e llr 
kommenderad och redan år 1812, då 21 år gammal, som se

kond på briggen "Vänta litet", som användes för konvoje
ring i Östersjön. 1814 deltog han i Norska kampanjen så
som adjutant hos chefen för blokeringen af Norige, öf
verstelöjtnanten Otto N ordens köld, och var närvarande 
vid Svenska flottans genombrytning af Valöarne, från 
h vilken positionNorska kanonslupflottiljen retirerade, samt 
bevistade kort derefter eröfringen af Kragerön och Fre-



drikstads fästning, hvarom han öfvcrlemnade rapporten 
till H. 1\:U Carl den XIII, som då befann sig på sitt 
flaggskepp Gustaf den Stm·e. Åren 1815 och 16, kom
menderad 16 1

/ 2 rnåuador på fregatten Galathe till lVJo
dolhafyet, blof han, vid återkomsten derifrån , efter hvart
anuat kommenderad som sekond 1817 prt korvetten Sva
lan och 1818 på briggen Delfin ftir att i Trondhjem upp
vakta vid Carl XIV J o hans kröning. 

18:21 vaknade åter lusten att gå i Engelsk örlogs
tjenst, h varför N ordenskjöld begärde och orhöll3 års kong l. 
permission och blef vid ankomsten till England lika väl 
emottagen som förrnt, i det han, hvilket den tiden var 
ovanligt, blef kommenderad som löjtnant på 50 kanons
fregatten "Glasgow", som stud i begrepp att under Sir 
Bentick Doyle's befäl afsegla till Ostindien. Härunder be
söktes Oalcutta, Madras m. fl. hamnar och återvände N or
c1onsl<jölc1 i fregdton Topaze till Europa efter 2 1

/ 4 års 
frånvaro samt inl emnado vid sin återkomst till fädornes
bndot, såsom alltid var hans vana efter sina längre sjö
resor, sakrika och omfattande berättelser jomte ritn ingar 
öfver de iakttagelser han varit i tillfälle att göra. Sär
skildt efter denna expedition ingaf han en rapport om 
handelsförhållandena i Ostindien och möjligheten för den 
Svenska handeln att åt dessa orter utsträcka sina för
bindelser. 

1821 befordrad till kapten var han åter 1823 kom
mend5rad på Carl XIII, då detta linioskepp öfverförde 
H. M:t Drottningeu och H. K. H: Kronprinssen till 
Sverige, samt blof samma är befordrad till major vid 
örlogsflottan. 

1\Ien det var icke ondast flottan, som skulle tillgodo
göra N ordenskjölds insigter och erfarenhet. Handelsmari
nen ville äfven tillegna sig dem och i början af 1826 erhöll 
Nordonskjöld 3 års permission att idka sjöfart samt antog 
handelshuset Michaelson & Benedichs' anbud att kom-

·i 

l 

) 

d d t ' l l dem f<irsålcla L14 kanonsfregatten af Oha..p-mon era an 1 - • • 

b n ut()'J. ord e en så märk hg ponod af N or· man. Detta o a "' . - .. ·--ld l' f att den här torde förtJ ena ett kort omnam-densk]o s 1 
' . . .. 

d 1 eldst NordenskJöld derYld hade att bokampa de nan e. 1 . . 

t
.. ta, ~"ao1,i()'hetör och derigenom lade sin okufl1ga energ1 s ors ' · ' b 

och duglighot i dagen. o 
Det var Svenska fl(Jttans d. v. chef, statsradet och 

o·eneral·amiralen, grefve Oedorström, som af nämnde 
handelshus erhöll begäran att söka hos K. lYI:t utverka 
tillstånd för dem att kiipa två Svenska ljnioskopp och 
tre fre()'attor med full utrustning samt att K. lYI:t miltte 
tilHHa bsvenskt befäl och svenska besättningar att af sam
ma handelshus taga värfning, för att, enligt Sv0nskt 
tJ. ensto·öringsreglcmento föra fartygen till deras bestäm-"' o o melsoort. Donna skulle vara hamnen artagena pa 
Syd-Amcrikas norra kust, som nu innehades af Bolivar, 

. ~ hvilken anförde de Spanska koloniernas rosnmg JTI(JL mo-
derlandet och eldad af framgången, önskade sig en flotta 
med god' beväring och bemanning för att kunna fråntaga 
Spanien un Kuba eller hindra Spanska krigsskepp att 
föra truppel' mot de upproriska kolonierna. 

Bolivar hade väudt sig till ett Engelskt handelshus 
och detta genom sin agent till det Svenska, som ensamt 
skulle synas i affären och förl)gifva, att skeppen behöf
dos för on tilltänk t handelsexpedition till Ostindien, 
bvilket oL:k skulle framMtllas vara orsaken för de an-
vtlrfvade besättningarne. Likaledes förebars att endast 
till krigsbruk odugliga skepp och fregatter som vore öfver 26 
år gamla skulle försäljas, samt att bestyckningen vid deras 
fredliga mission ondast fick användas som b a l b st, en:eda_u 
den eljest skulle förefalla onödigt stor. NatL:r~Igtv.Js 
skulle allt gå så hemligt och skyndsamt som möJhgt hll 

innan do intresserade makterna fiugo reda på sa
Mon denna uppenbara kränkning af folkrlltten kun
länge hemlighållas oeh handeln bhf. sodan hå 

Yäga, 
k en, 

dc ej 
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artyg afgått, kontramanderad genom maktspråk Mtn 
Ryssland. 

Hvad Nordenskjöld sjelf tänkte, sedan. ban er
hållit detta anbud, ncdskrifver han i en dagbok så
lunda: 

"Länge hade jag känt denna plan, men ej beslutat 
något, om befälet skulle erbjudas mig; likväl fann jag nu 
tillbudet öfverensstämmande med min tjenst vid flottan 
och öfriga förhållanden, som en bitter olycka sönderrifvit 
och hvilken ej gaf mig någon frid. Efter 12 timmars 
betänketid antog jag offerten, som jag snart fann vara 
förenad med de största både politiska och enskilda svå
righeter samt på intet sätt fördelaktig, som man skulle 
tycka den borde vara. Likväl var jag ånyo en gång ut
kastad och det återstod ej annat än kampen för ett he
drande slut". 

"Hela planen och alla dess detaljer var redan ut
kastad förrän jag· inkom i denna affär och tillämpad på 
linieskeppet ':Tapperheten". 

"Till officerare fick jag några unga löjtnanter, som 
hade mindre erfarenhet, men god esprit och god vilja 
för företaget. Inalles hade jag 7 löjtnanter, deribland 
en var öfverstyrman för expeditionen, och hans instruk
tion skulle göras något nära den Engelska masterns, 
som blef både svårt och absurdt, samt genom erfarenhe
ten omöjligt. Kadetter fick jag ur den lägsta löjtnants
graden som frivilliga för företaget, alla galanta gossar, 
men ideen att göra en officer till underofficer är en ga
lenskap, och visar sig i längden än mer såsom sådan. 
Man skulle varit betänkt på det förut; nu skapade det
samma mycken villervalla. Den öfriga besättningen ficks 
sålunda: från flottans station några underofficerare samt 
några matroser; resten rafsades från alla kanter i riket, 
och aldrig har jag sett en sådan samling af "ragamuf
fins''. Den blnf likväl inom kort ganska bra." 

7 

Sedan fregatten till skrofvet blifvit till S.tskill iga 

d l J'.. dd och till en del nyinredd, började i fö rsta c ar 10rse . o 

d f 1\faJ. takling och armenng pa varfvet. aO'arne a .n 

b "Då nu Chapman förändrat natur'', säger N ordenskjöld 
·a e "och måste visa sig und er kofferdiflagg, samt allt an-Yl ar , . . . 

siigs som en kommersiel transaktion, kunde b~ttenet eJ VlSas, 
utan måste alltså dess kanoner nedläggas 1 rumm~t, som 
var förenadt med de största svårigh eter, då den!Senom 
fartygets förut betydliga styfhet ökades och orsakade 

slingring". 
"Undertiden genomgick jag den vanliga formalitet~n 

för att behörigen antagas som kofferdiskeppare och bd 
efter annan samlades genom sjömanshusens. försorg folk 
från alla kanter, men isynnerhet från Blekmge mycket 
folk, som direkte kom från plogen för att skörda lycka 

" ·.. Reo·erino-en gillade och unders tödde det steg pa SJOn. - b' b o · .. 
1 flottans officerare tagit, så mycket den kunde, da hkva · 

politiska skäl hindrade ett öpp~t e 1~kännande at f?ret~~et . 
J ag erhöll alltså konungens blistand att ~ytt.JU kngs~ 
artiklarne och flottans reglementen och ordnmgar lades: 
alla afseenden till grund för den disciplin, som vr:..r sa 
nödvändig ombord". 

Den 28 1\'laj utlade fregatten från yarfvet, men myc-· 
ket återstod äm;u, så att, efter stora ansträngningar och 
otroliga svårigheter under rustningen, framkallade genom 
det ovanl-iga i sjelfva expeditionen, fregatton först den1 
Juli blcf klar till afsegling. Rustningen hade sålunda 
varat 2 m&nader derigenom att nya vägar för hvarj e sak 
måste skapas, h vilka för kronans fartyg voro gi.fna och på 
allt sätt lättade. Slutligen, sedan fregatten var segelklar, 
uppstod svll.righeter vid den genen.ll~ a liqvidens uppg_ö
rande med varfv.;t, hvarigcnom ytterhgare 14 dagar for -· 
sinkades, så att först don 16 Juli lemnade fregatten 

Oarlskrona. 



8 

"Och för min del", skrifver Nordenskjöld, "kunde jag 
ej neka min motbjudande känsla att visa sig vid tanken att 
föra den bästa fregatten Sverige för närvarande hade, lika
som till marknadsplatsen, för att aldrig mera gagna såsom 
länk i den kedja, som q varhåller fäderneslandets oafhän
gigbet". 

Men svårigheterna voro ännu endast i sin början, 
och vid Helsingör sattes Nordenskjöld på ett nytt prof : 

"Den 2 Augusti hade jag klarerat Sundet", fortfar 
han, "och fått, som alla andra koffardiskeppare, mitt 
Svenska pass, samt hade ämnat segla dagen derpå. Jag 
kom sent om bord i anseende till klareringen, och var i san
ning ej litet förundrad att fiuna en kurir från grefve 
Carl Rosen i Stockholm med de mest pressanta depe
cher. J ag var förundrad öfver h varje rad jag läste och 
ännu mora så genom det besynnerliga äfventyr jag em
barkerat i, som lS.g inväfclt i politikens töcken; men att 
göra en sacrifice af personerna, som påtagit sig affärens 
utförande, var det minsta som kunde hända. ,J ag beslöt 
således att segla genast, då allvarsamma demonstrationer 
troligen uppstått, hvari fäderneslandet och många styran
do i desamma blifvit invecklade, om denna kurir upp
hunnits af en annan som stundligen väntades. J ag skref 
hela natten några bref och i första dagningen kl. 2 gick 
jag till segels." 

Arundel anlöptes föl' att undersöka en uppkommen 
läcka samt möjligen sammanträffa mod "Tapperheten", 
som redan långt förut afseglat från Sverige och efter 
för öfrigt gynnsam resa anlände Chapman till Oartagena 
den 22 Oktober efter 68 dagars segling. Men efter 
ankomsten dit mötte order från Sverige, att besättnin
garne icke fingo ingå i Oolumbiansk tjcnst, hvilken om 
ständighet å sin sida gjorde vederbörande i eartagena 
obenägna att mottaga fartygen, då kontraktet inneböll att 
de äfven skulle hafva bemanning. Efter långa under-

,, 

handlingar och ott uppehåll i Oartagena af 5 månader 
blef ändtligen beramadt, att de båda fartygen ("Tapper
hoten" hade nomEgen efter många motighetor anbud t 
on månad sednare) i April skulle afgå till New-York , 
do r, säger N ordcnskjöld, "expeditionen efter många sv å
righoter upplöstes och skeppet försåldes, sodan rederiet 
i Sverige öfvergifvit detsamma." 

Att dessa svårigheter voro oerhörda, licler intet tvif
vel, ty vid ankomsten till New-York hade hanclelshusot 
Goldsmith i O:o i London fallerat, hvarigenom allt pen
ningounderstöd uteblef för fartygens underhRll. Det 
svenslm handelshuset sökte ock draga sig ifrån rtffären, 
och intet annat återstod att göra, än att enligt domstolens 
beslut, på offentlig auktion försälja fartygen för att bo
täcka de skulder som 1. New-York blifvit gjorda, betala 

- bosättningens innesHiende fordran, samt fiirh jelpa don till 
fäderneslandet åter. 

Det var nahuligt att en person med N ordenskj öl d s he
derskänsla skulle djupt gripas af dessa förhållanden, mE- n 
de voro icke tillrlLckliga att kufva han s energi, hvarpå 
ban vid sjelfva slutdramat, auktionen, visade exempel. 
Han skrifvcr derom till lVIichaölson & Benedich s: 

"Auktionen företogs i gftr pEr Börsen. Mod oro 
hade vi under tiden märkt, att inga spekulanter visat 
sig, men väl att do osannaste och nedrigaste rykten öf
vorallt voro utspridda om skeppens beskaffenhet, som 
tvifvelsutan hade för plan att åtkomma dem för rent af 
intet. 

Under auktionen visade sig denna min förmodan vara 
fullkomligt sann; blott ett par spekulanter funnas, och 
dessa ville ej gå högre än 20 a 25000 dollars och endast 
genom personlig risk af egna bud kunde jag drifva upp 
f. d. fregatten Chapman till den oerhördt lumpna sum
man af 33200 dollars". 
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Denna summa var lyckligtvis tillräcklig att betala 

alla skulder och liqvidera besättningen, samt hemsända 

densamma. Sjelf återkom N ordenskjöld till fäderneslandet 

1827 efter 2 års frånvaro. Under hemresan besöktes flere af 

dessa länders örlogshamnar, hvaröfver rapport om gjorda 

iakttagelser insändes till flottans styrelse. 

År 1828 afgick N ordenskjöld som l:e flaggadjutant med 

en Svensk-Norsk eskader till :Medelhafvet, var 1831 chef Il. 

briggen Delfin och 1834 R korvetten Jarramas samt blef 

1835 utnämnd till kommendör-kapten i Kongl. Maj:ts 

flotta. 
1837 var Nordenskjöld ordförande i den kocnite, som 

Hitt sig uppdraget att utarbeta förslag till signal- och 

evolutions-bok för de förenade rikenas flottor, och 

1838 chef på korvetten Josephine, samt 

1840 chef på en årslång expedition till Medelhafvet för 

Svenska och Norska handelns skydd. Sjelfförde Norden

skjöld befälet öfver fregatten Chapman och hade jornväl be

fäl öfver der utevarande Svenska och Norska handelsfartyg. 

1844 utnämnd till konteramiral, bl e f N ordenskjöld 184G 

chef för den öfningseskader, bestående af lO Svenska och 

Norska fartyg, som samlades i Sundet, kryssade i Nord

sjön samt besökte Köpenhamn och Cronstadt. Detta 

var sista gången Nordenskjöld förde befäl och den vackra 

fregattEJn Desiree som då gjorde sin första expedition 

förde hans flagg. 
Efter att flera gånger, på förordnande, ha skött bo

fälhafvande amiralsombetet i Carlskrona, förordnades Nor

denskjöld 1851 att vara befälhafvande amiral, hvilken be

fattning han oafbrutet innehade och med aldrig tröttnande 

omsorg skötte till den l Oktober 1858. Samma år den 2 

Februari blef han befordrad till viceamiral. 

Tre Rr derefter 1861, var han nådigst förordnad till 

ordförande i den undersökningskommission i Carlskrona, 

.som fått sig uppdraget att, efter noggrann undersökning 
, 

1 I 

af stationens samtliga segel-Iinieskepp och fregatter, till 

Kongl. Maj:t i underdånighet afgifva detaljeradtutlåtande 

öfver dessa fartygs tillstånd. - Detta var N ordonskjölds 

sista, officiella uppdrag och kort derefter, eller den 10Mars 

1863, erhöll den åldrige på begäran afskod ur rikets 

tjenst efter att hafva varit officer i 55 år, hvaraf mer än 15 

år till sj ö s. 

Sina sista ar framlefde amiral N ordenskjöld på sin egen

dom Spandelstorp i skötet af sin familj, allt fortfarande hy

sande samma lefvande intresse för sjöförsvaret och dess 

angelägenheter, som i yngre år och bereddes honom der 

den glädjen att de sednaste somrarue få emottaga sina 

ännu lefvande bröder, hvilka, veteraner sRsom han, från 

skilda håll kommo att glädja den vördnadsvärde gamle. 

Från sin andra vistelse i England hemförde N orden 

skjöld såsom maka, miss Marget Lindsay, som dock kort der

efter afled, men fann Rtta år derefter åter en maka i fröken 

Augusta Odencrantz, hvilkens bortgång 1870 efter en 

lycklig sammanlefnad sannolikt påskyndade hans från

fälle, som inträffade, såsom vi väl minnas den 16 sistl. 

November kl. l f. m., eller kort efter sedan Örlogsman

na-sällskapets lOO:de årsdag gått till ända. Han sörjes 

af 2 söner och 3 döttrar. 

Hvad amiral Nordenskjöld varit fö·r detta sällskap, der

om kunna hans samtida här frambära talande vittnesbörd 
l 

sliväl de äldre bland oss, som i yngre dagar voro medarbetare 

~ed honom, som ock de, hvilka i sednare år lyssnade 

till hans st~mma, då han ledde våra förhandlingar. 

Det mmnesvärda tal, hvarmed han den 16 Novem

ber 1863 sista gången nedlade sitt ordförandeRkap, bär 

derom nogsamt vittne. 

"Dagen", säger han deri, "framkallar våra varma 

förhoppningar, att Svenska flottan i framtiden, såsom un

der förflutna århundranden, må vara i stånd att medverka 

till vårt lands säkerhet, anseende och förkofran" . 



12 

Och dessa för hoppningar hyste N ordonskjöld till sin 

lefn ads afton, huru m(;rkt det än mEmgen gång såg ut, ty han 

var viss, att deras sanning förr eller sednare skulle bana 

sig fram. 
De åsigtor h rm då uttalade om vårt sjöförsva?·, ut

tryckta i hans afskedsord till detta samfund, torde nu 

bättre än något annat erinra oss om honom. 

"Vi böra. ~flsom alla andra, göra det vapen vi äga sS. 

tidsonligt som möjligt, samt derjemto följa med i de nya 

formerna, icke i fortid öfvergifva det man egor, innan 

man får något annat. 1\fen materiolons upprätthållande 

är ondast hälften af det hela. Sjöfolk är hvad som 

behöfs för en flotta , och tillgången härp fc miiste vara 

till räckli g och naturlig för att hafva framg?l ng. På den 

väl ordnade samm ansättningen af flo ttans personal beror 

till stor del dess krigsduglighet. Uppmärksamhet härpit 

bör således hafva framtiden till mål, men icke ledas af 

dagens hugskott och af det skadliga hushållssystem, 

som förlamar anden, för att spara riksdalern. F lottans 

angelägnaste del är derföre personalen. Ett skepp byg

ges på ett par år, men sjömannen, som skall styra det, 

erfordrar m[tnga år för dt danas. Personalen måste der 

fö re dugliggöras i unga år och vårdas i äldre. Dc kän

slor af belåtenhet och patriotism, som råda inom perso

nalen äro on kraft, som besegrar alla hinder. D et är på 

denna kraft en styrelse måste fästa oafl iitlig uppmärk

samhet, icke endast af hjertats utan af förståndets be

vekelsegrund. Den auglir hela landet, ty sjömf'nnen äro 

landets söner och oskrymtade Yänncr, hvilka ofta blödt 

och ofta lidit nöd, men oförtröttade fullgjort fädernes

landets tjenst och vid alla tillfllllen uppehållit Svenska 

flaggans heder". 

Så tänkte och talade den, hvars varma fosterlands

kärlek och alltid brinnande intresse för sjöförsvaret följ 

de honom i döden. 

-

Hans kärleksfulla och l'änliga bemötande af under

lydande, hans vördnadsbjudande utseende jrmte en na

turlig ädelhet i hela hans personlighet, kunde ej annat 

un slit an på ~Ila, som mod honom kommo i beröring 

och har säkerligen hos mangen qvarlemnat ett oförgät

ligt minne. 

.. För don, som det i dag iilogat att egna minnot af 

Orlogsmanna-sällskapets äldste hedersledamot en skyldig 

gärd af hilgkomst. kan det ej annat än kännas ncdtryc 

kande, att icke ,on större förmåga fa llit pil hans lott.. 

Måtto d0ck do ord hilr blifvit framsagda i all si n 

enkelhet, då de komma från hj ertat, hedra amiral Nor

denskjölds minne ! Måtto män inom sjövapnet träda i hans 

fotspår, lika nitiska och redbara som han, lika varma 

fosterlandsvänner, lika hoppfulla och förhöstande på on 

lyckhg utgång af sjö fö rsvarets angelägenheter, c1.1 skall 

hoppets klara stjerna äfven lysa oss och våra förhopp

ningar till slut hönas mod framgång. 

C. ;r. Hubendiclr. 

E~ trä~on modarbetare till don, hvars lefnad j ag 

nyss sokt skildra, synnerligen under dc år denne skötte 

befälhafvande amimlscmbetet, var den andre af dem, 

hvars bortg:'tng det ålegat mig att i dag för K ongl Ör

logsmanna-sällskapot anmäla - hed01·sledamoten Ccwl 

Jacob Hubencliclc. 

.. .. Född i C ariskrona den 12 N ovembcr 1801 af tyska 

foraldrar, handlanelen C. G. Rubendick från Lanenbur o-

ska staden Rotzeburg och hans hustru Anna ElisabeB1 

Voigt från Hamburg, men sedan 4 års B.lder bosatt i Sl'erio·e 

erhöll H~b~nclick ~är sin uppfostran och undervisni~g: 
larnpad fo r mträde 1 praktiska yrken. Sedan donna skol-
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kurs vid 14 1:\,rs ålder blifvit afslutad, biträdde Rubendick 

sin fader å dennes handelskontor med bokföring och kor

respondens. 

Ar 1817 företogs en resa till Tyskland för att i n5.

gon af sti.iderna L ii beck eller Hamburg söka anställning i det 

yrke, h varåt Rubendick egnat sig, men då denna resa icke 

kröntes med framgll.ng, beslöt han att söka inträde vid 

flottans civibtat, hvarför nödiga kunskaper i latin och mate

matik hos privata lärare inhemtades, så att Rubendick hö

sten 1819 kunde vid Lunds akademi aflägga studentexa

men och påföljande vår kameralexamen. Redan före sin 

afresa till akademien hade han tjenstgjort såsom extra 

ordinarie hos dåvarande öfvArkommissarien, kammarrå

det Hackson, men inträdde vid sin återkomst från aka

demien såsom extra kanslist vid befälhafvande amiralens 

kansli 1820, der han sedermera äfvensom i flottans öfri

aa embetsverk tid efter annan beklädde de flesta der 
ö 

förekommande tjenstebefattningar. Så blef han 1825 

kanslist 1826 kammarförvandt, 1829 förordnad som kam-
' . 

rerar0, 1831 kompaniskrifvare vid 1:a Blekings och 

Östgöta kompanier, 1832 sjömiliskommissarie, då blott 

31 år gammal, hvilket förordnande räckte med olika 

mellantider till 18371 då han erhöll nådig fullmakt derå. 

1840 erhöll Rubendick nådigt förordnande såsom öfver

kommissarie jemte föredragande i amiraliteis-krigsmanskas

san, å hvilka befattningar han erhöll nådig fullmakt 1849, 

samt fortfor att sköta dem intill sin död, som inträffade 

den 26 sist!. F ebruari efter en tjenstetid af 51 år, och 

vid en ålder af 71 år. 

Hans sista förtroendeuppdrag var såsom ledamot i 

den komitee, som ISGG fick sig uppdraget att utarbeta 

Förslag till nytt reglemente för styrelsen och ekono

mien. 
Genom denna långa och bepröfvade tjenstemannabaua 

hade Rubendick förvärfvat en ovanlig känned om om flot-

-
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tans ekonomiska ärenden, hvilka han med nit och sam

vetsgrannhet skötte. Stort och rättvist anseende för red

~arhet och pålitlighet gjorde att han derjemte ofta an

litades ~ned en mängd kommunala uppdrag. 

I VIss mån konservativ i detta ords vackra betydelse, 

~.y hans kons er:atism var föreskrifven af den innerligaste 

o~ve~tygelse, giCk han sin väg orubbligt fram utan af

Vlkmngar till målet. - Förenande mycken bildning med 

stor gästfrihet och välvillighet emot alla, samlade han 

snart en stor vänkrets ikring sig, hvilken jemte hans 

efterlefvande, en son och tvenne döttrar, nu sörja honom, 

Hans maka, Charlotta Sjöbohm af!ed redan 1850. 

I Kong!. Örlogs manna-sälskapet invald till arbetan 

de ledamot 1840, har han verksamt s ås om sådan bidra

git, dels genom författade artiklar, dels genom att under 

2:ne år. på eg:n b~kostnad utgifva Tidslmft i Sjöväsen

~et.~ hVIlke~ tllllfölJe af missförstånd öfver några deri 

mforde artiklar hade beslutats skola upphöra att . utgif

vas. Men äfven för andra arbeten står flottan i tack

samhe.~sskuld till honom, ty det var han, som åtog sig 

det m~dosamma ~ppdraget att omredigera, d. v. s. så godt 

som SJelf nedslmfva, Bostrams takling. Hvilket arbete 

detta måste hafva kostat en person utom facket, in

ses lätt. 

.. Vid s~tt 25 års jubileum i Kong!. Örlogsmanna

Ballskapet Invaldes han till hedersledamot. 

A~ sin konungs nåd har Rubendick fått mottaga Kong!. 

N ordstJ erne- och W asa-orden. 

Carl Kleman. 

.. Äfven bland sina arbetande ledamöter har KongL 

Orlogsmanua-sällskapet detta år gjort smärtsamma -D·· 
l t . k or. 
us er; IC e blott den !3nskilda vänkretsen derinom , utan 



sållskapet såsom samfund, ty ('n af dess p& sin tid verk 

sammasto ledamöter - Ca,rl Klcmcm - är ej mor. 

Född i Carlskrona den 28 Januari 1820 af lag

mannon och justiticborgmäst:wen J. Kloman och hans 

hustru Anna Sofia vVahlgrcn, den elfte i ordningen af en 

talrik syskonkrets, visade Kloman redan tidigt en ovanlig 

h åg for räkning och l äsning af historiska böcker. 

''Vid fyllda 7 års Klder'', säger K. i sin biografi , 

"sattes j ag uti don s. k. Tyska skolan utan annan fore-

3ående undervisning än den som lemuats mig af min 

mor eller jag sjelf kunnat förskaffa mig. :Mitt vistande 

der blef ej långvarigt, utan öfvcrgick jag snart till pri

vata skolor, der de då brukliga lärometoder hade det 

gemeHsamma felet att oj fråga det ringasto efter om för

ståndet utrocklade sig hos eleven. Min naturliga fallen

het för matematik och historia, hvartill sedan kom främ

mande språk gjorde dock, att jag i dessa ämnen gjorde 

betydliga framsteg, ehuru åtminstone hvad det sednare 

beträffar på origtig vtig, emedan jag endast fick syssel

sätta mig med öfversättningar, uneler dot att gramma

tiken lades helt och hållet åsido Det enda språk, h vars 

grammatik ordentligt afhandlades, eller latin , ansåg jag 

ej vara behöfligt för det yrke jag valt och ville derföre 

ej läsa det - ett beslut som ]ag seelermera bittert 

ångrat". 
Redan 1832 vid 12 års iUcler gjorde K loman sin första 

sjöresa såsom extra kadett på fregatten af Chapman och 

fortfor sedan hvarjc af de påföljande åren, dels såsom 

kadett, dels såsom j ungman och unclerstyrman, att gå 

till sjös på sommarexpeditioner intill 1837 och 1838, då 

Kleman medföljde korvetton Najaden på dess expedition 

till Medclhafvet. 

Sedan Klema n 1836 och 1836 undergatt de olika under

officers-examina tog han 1837 sji1office'rsexamen, lwilka exa

mina alla aflades med mycket beröm, synnerligen den sist-
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nt\mnde, vid bvilken han erhöll det högsta betyg som 

någonsin blifvit gifvet vid läroverket i Carlskrona. 

Under den tid unelervisningen pågick hade Klema n lik

väl tillfälle att genomläsa åtskilliga vetenskapliga arbeten 

och behöfde sällan, till följe af sitt goda hufvud och ett 

förträffligt minne, annat än genomögna de lexor honom 

förelades. 

Aterkommon från expeditionen till 1'Yledelhafvet med 

korvetten Najaelen 1838, fann han sin far vara död, och då 

denne icke ofterlemnade någon förmögenhet. såg Kloman 

sig, liksom sa mången annan, tvungen i och för sin utkomst 

att bogifva sig till kofferdis. Detta var ej i enlighet med 

den plan han fiirut uppgjort att gå till :Marieberg på hö

sten ~ 838, mon då officersutnämningen fördröjdes åter

stod mtet annat val än kofferditjonst. 

Nu följde en tidrymd af 5 år, under hvilken Kloman 

på olika fartyg och i skiljda delar af verlden utbildade 

sina goda anlag för sjöyrket. Han berättar derom föl

jande: 

. "J ag reste först till Stockholm och tog vädning såsom 

JUngman med barkskeppet Gustafva från Gefle . Under 

21 månader följde J. abr:r detta fart'"" 4 mao nade o 

. ; o' ' ' r sasom 
JUngman och sedan så~ om 2:a styrman, och besökte derunder 

Newyork och Hamburg, Återkornmen tr.ll G fl 
· e e som-

maron 1840, skyndade jag mig att söka annan plats och 

antog snart plats på barkskeppet Valet·ia, som skulle gå 

rundGap Horn. - Fartygets destination lockade mig 

att forkasta flera anbud om I :a stynnan 'plats o d 
f t · t> · pa an ra 
ar yg, ]Synnerhet SOUl jn.g sasom 2·a styr· o Tl' 

l · , · man pa r a-
ena hufvudsakliO'en förhyrde' · h f·· . . 

o· . o ö • :s l oc or naVIgenu-
ben och Ja"" salecles v· t· . tt . . . 

ö Iss e, a mm tJenstgönna- myc-
ket skulle ur)ptacrao f d t .. . b 

o' t> a e som sarcleles mtresserade 
mig." 

2 



"Under denna äfventyrliga resa, som på ett besyn

nerligt sätt om v exlade med nöje och de stö~·sta veder

värdigheter man kan blifva utsatt för på SJön, syssel

satte -jag mig flitigt med alla möjliga nautiskt astrono

miska observationer och dessas beräknande efter alla de 

särskilda methoder, som jag redan hade elle_r ku~de för

skaffa mig kännedom om, och förvärfvade m1gdengenom 

stor säkerhet äfven vid de svåraste observationer. En 

1 då J. a o- ville beräkna en Lunardistans efter Bordas 
c ag o • • 'll 
method ihågkom jag ej formeln och som Jag eJ v1 e an-

lita boken, företog jag- mig att sjelf deducera densamma. 

J ag fick äfven snart en formel för sanna distansens ~e

räknande, som tycktes vara mycket beqväm, men Jag 

kunde ej uti den igenkänna Bordas. Vid jemföre1se med 

mina nautiska böcker befanns den äfven vara helt an

norlunda än Bordas, och sedan jag ytterligare försäkrat 

mig om dess rigtighet, använde jag den sedermera al~

tid vid dessa beräkningar, emedan den var mycket Vl

«are än någon af dem jag förut kände till. Det var na

~urligt att jag gladde mig åt denna upptäckt och såg 

mig redan i andanom rygtbar såsom uppfinna~·e af en 

formel som ganska betydligt förenklade beräkmngen af 

Lunar~bservationer, men det gick mig denna gången 

likasom sednare vid åtskilliga tillfuJlen. En annan hade 

redan påfunnit samma formel, hvi1ket jag. emedlertid 

e· fick veta förrän 1843 vid min återkomst t1ll fädernes

l~ndet, då jag, uti den under min frånvaro utgifna läro

boken i navigations-vetenskapen af E. G. af Klint" fann 

:Miss 'raylor ~ppgifven såsom den der uppfunnit denna 

formel. J ag såg mig sålunda förekommen, men tröstade 

mig med, att jag omedveten af hennes upptäckt kommit 

till samma tesultat. '' 
"Några år sednare gick dEJt mig ungefär på s_amma 

sätt, då jag kom på den t~nken att o bestämma long1~uden 

genom samtidigt tag·na höJder af manen och en fixst.1erna 
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Denna metod hade redan för lång tid tillbaka varit känd, 

men råkat i glömska, sannolikt af det skäl, att La Caille, 

som försökte den på sin resa till Goda Hoppsudden på 

1750-talet, förklarade densamma underlägsen T_;unar-distaus

metoden. Okunnig om detta förhållande utarbetade jag 

fullkomligt theorien för denna, i min tanka, nya metod 

och sände afskrifter deraf till professor Selander m. fl. 

J ag fick då veta, att metoden ej var ny, men dll. Se

lander förklarade, att ingen förut utvecklat den så full

ständigt, tillstyrkte han mig att publicera densamma, 

hvilket ock gjordes i "Tidskrift i Sjöväsendet". Mina 

förhoppningar om ära och belöningar blefvo emellertid 

ännu en gäng gäckade, såväl som för så många andra, 

som vid första inträdet på vetenskapens fält, då de lyc

kas att sjelfva påfinna något som äl' nytt för dem, tro 

att det äfvon mgste vara nytt för alla andra.'~ 

"Min färd på Valeria var rik på besvärligheter och 

mödor af alla tänkbara slag och ifölje deraf äfven sär

deles lärorik i nautiskt hänseende. Efter ett längre vi

stande på kusten af Chili anträdde vi aterresan till Eng

land och ankommo till Swansea i medlet af Februari 1842. 

Vi hade knappast ankrat förrän 1 :e styrman på briggen 

Jttlie från Gefle, som låg segelklar för att afgå till Chili, 

infann sig om bord och gjorde mig tillbud om byte af 

platsen, emedan han åstundade komma hem för att mot

taga eget befäl. Tillbudet var lockande då jag visste 

att det var ett utmärkt godt och välseglande fartyg samt 

en bra befälhafvare, men så var det äfven många be

tänkligheter dervid, såsom att genast åtel' företaga en så 

lång sjöresa, då man icke på 5 1/
2 

månaders tid satt 

foten i land, hvadan jag befarade att blifva angripen af 

skjörbju g. Emellertid lät jag öfvertala mig, och redan 

på 3:e dagen efter ankomsten till Swansea befann jag 

mig åter till segels. Ett godt fartyg, bra kapten, godt 

bord och ett angenämt sällskap uti den familj , som hyrt 
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fartyget för öfverrosan till Ohili, gjorde denna resa till 

en af de behagligaste jag varit med om. På utresan 

anlöptes Rio Janeiro och Santos och passagen rund Cap 

Horn gick särdeles väl. I Valparaisa afslutades frakt 

på England och, efter att hafva intagit last på åtskilliga 

ställen, lenmade vi Chili julafton 1842. Seglingen gick 

lyckligt ända till p \ höjden af Azoriska öarne, der vi 

öfverföllos af en häftig orkan, som bortblåste alla seglen, 

tog bramstängerna öfverbord, bräckte svåra stängerna, 

tlamt gjorde att fartyget sprang svårt läck, s& att vi uti 

18 dygn, som åtcrstodo oss, innan vi hunno hamn, snart 

sagdt måste bära fartyget på våra armar. Hvar och en 

sjöman kan tänka sig det arbete vi måste uthärda för 

att kunna hålla ett 204 lästers fartyg läns, då det läckte 

::2 tum i timm en. Det lyckades emedlertid och vi in

konmJO till P lymouth, der fartyget upphalades på bädd 

för att repareras. Till följe af underrättelser ifrån hem

met anträdde jag hemresan oc,h i slutet af lVIaj 1843 

återsåg jag Oarlskrona efter 5 lirs frånvaro". 

Aterkommen till Oarlskrona blef K le man under 2:no 

på hvarandra följ anlie år kommenderad på de s. k. fjorton

huggarnc, korvetterna Najaelen och Ccwlskrona, ti111VIedel 

haf,.et su mt sedermera 1845 pft linieskeppet Fäderneslan

det å Oarlsk rona redd och samma höst å briggen Två 

Bröder till F inland, der fartyget tvingades att öfvervintra 

i Helsingfors 1846 förordnad sftsom informations-officer 

i flottans styrmansskola, bibehöll han donna befattning 

til 1859, der hans utmärkta kunskaper i navigation och 

astronomi fann en gagnande verksamhet. 

En så kunskapsrik och erfaren officer öuskade hvarje 

chef få på sitt fartyg, och K loman var också kommen

derad hYarj e af de påföljande li ren till och med 18541 

då han, efter hemkomsten från expeditionen med fre

gatten Desiree, blef beordrad att afresa till Danmark för 

att inhemta kännedom om det derstädes inrättade "Rädd-
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ningsvasen för skeppsbrutne", ~varefter han 1855 blef 

förordnad att hafva inseende v1d upprättande af räclcl

ninys-stationM' på rikets k~ster, hvill~ en befattn~ng han 
sedermera i egenskap af m spektör, mn ohade till 1870 

års slut., och hvaröfver han årligen insände rapporter, af 

hvilka kan synas, hvilka vackra resultater denna men

niskovänliga inrättning, från början af dess stiftelse 

lemnat. 
Men Klemans sjökommenderingar hade derför ej 

upphört. Sekond å ängkorvetten Orädd 1858, blef han 

1860 chef å korvetten Svalan och 1862 å k orvetten Orädd, 

samt slutligen 1865 chef å åugkorvetten Gefle på dess 

expedition till Valparaisa genom _Magellanska sundet, då 

han hade glädjen återse de farvatten , der han tillbringat 

så mycket af sin utbildningstid som sjöman. - I "Tid

skrift i Sjöväsendet" har han meddelat sina reseantecknin

gar från denna expedition, hvilka utan tvifvel lästs med 

nöje, ty Kleman egde en lätt och underhållande stil. 

Under sin tjenstetid hade Kleman dessutom åtskil

liga andra förtroendeuppdrag, hvaribland s&som ledamot 

i komiten för undersökning af "segel-linieskoppens och 

fregatternas tillstånd", i korniten för "uppgörande affär

slag till ändamålsenligare ordnande af bildningen till sjö

officer" m. m. 
1848 kallad till ledamot inom Kongl. Örlogsmanna

sällskapet var han ända intill sednare år föredragande i 

4:e Vetenskapsklassen, samt har riktat sällskapets tidskrift 

med många bidrag af sin hand. Kong!. krigsvetenskaps

akademien hedrade honom ock med kallelse till le
damut. 

På sednare &r syntes den förr så verksamma man

nens kraft bruten, och han var ej mer som förr; det in

gående året hade ej hunnit l:Jngt på sin bana, förrän 

Kleman den 4 Februari afled, djupt sörjd af sin maka, 

Augusta Grahm, och 6 barn, hvaraf 3:ne med hans 
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första hustru, Fredrique Kindgren, som afled efter 4 års 
äktenskap. 

Såsom yttre utmärkelsetecken har Kleman af sin 

Konungs nåd fått emottaga riddaretecknen af K. Svärds
orden och N . St. Olafs·orden. 

Samuel Mörck. 

Hvem är som ej ibland oss minnes den 20 Novem

ber sistl idet år och den djupa förstämning som genom

gick vårt samhälle, när underrättelsen som en löpeld 

spridde sig, att öfverfältläkaren :Mörck plötsligt ryckts 

ifrån en talrik familj, en vidsträckt verkningskrets och 

ett samhälle, som räknade honom för en af sina pryd
nader. 

Vi sågo ju honom här kort förut i vår krets, dit 

hans strängt upptRgna tid mera sällan lät honom inträda, 

med lifligt deltagande den gången omfatta dagens ämne: 

Hvad vigt och betydelse har sjövapnet för vårt lands 

försvar? ej anande då, att en vigtigare fråga -lifvets -

af honom snart skulle finna sin lösning. 
Man~ har så svårt att försona sig med en sådan 

skickelse, som afbryter en bana, bYars lefnadsuppgift 

kan sägas hafva varit meclrnennislcors väl och dock bör 

vår saknad finna en tillfredsställelse vid den tanken, att 

för hans forskande ande, som tidigare blifvit frigjord 

ur stoftets band, nu blifvit uppenbaradt det rätta ljuset. 

Hans lefnadsuppgift var rnedmenniskors väl och en 

kort återblick på hans lefnadsöden skall bevisa sa:min

gen häraf. 
Öfverfältläkaren och riddaren John Sam~tel Mörck 

föddes i Carlskrona den 20 December 1815 af arbet

samma och i sin samhällsställning inteilegenta föräldrar. 

Padren, metallgjutaremästaren vid kronovarfvet Peter 
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h d . Maro·areta Sontrem, dotter af kam -
Mörek oc mo ren ,.., . . 

od t h stiftamtskrifvaren Bendrx Sontrem r Bor-
rnarra e oc d "ll 

l\,r·· k först var bosatt men öfverflytta e t1 
gen der '.Lorc , 
K .. , enhamn, lwarifrån han sökte sig till kongl. flottans 

ba?dtverksstat. Oaktadt skicklighet, arbetsamhet -~ch 
flit, delade han bandtverkarens ofta för:komm~ude o~e, 
att hvad som af lönen kunde afläggas 8J var trllrackhgt 

för besparingar, helst ibland bans 3_:ne söner, 2:ne egna

de sig åt studier och embetsmannah~vet. 
Den unge .John Samuel genomgrek Carlskro~a skola, 

ofta efter sin egen utsago kämpande med fatbgdomen 

och behofvet, men en lätt fattningsförmåga, en brinnande 

lust att förvärfva kunskap och en outtröttlig flit förskaf

fade honom sina lärares ynnest och medmenniskors väl

vilja och efter sluta~ skolgång blef ha~ student i_ Lund 
vid 18 års ålder. Ater begynte pröfnmgarnes trd och 

den unge studenten måste söka att genom egot arbete 

förvärfva det nödvändiga för ernåendet af det föresatta 

målet. Nog lycklig· att genom oförtrutet arbete hafva 

förvärfvat sig grundliga kunskaper, kunde han genom 
att titaga sig andras unden isning uppehålla sig sj elf vid 

akademien, der han aflade filosofie doktors -examen 1838. 

Efter någon tvekan i valet af lefnadsyrke bestämde 

han sig för läkareyrket och blef medecine canelidat 1841 
samt licentiat 1843. Samma år blef han t. f. bataljons

läkare vid vV endes artilleri -regemente med station i 
Landskrona och erhöll denna tjenst på ordinarie stat 

1844. Under en del af denna tid vistades han i Stock

holm fiir att aflägga sin cbirurgiska examen och bestred 

unrl0r samma tid amanuens-tjensten vid Serafimer-lasaret

tets chirurgiska afdelning. Utnämnd till bataljonsläkare 

vid Kronobergs regemente · 1846, blef' han 1848 förflyt

tad till Carlskrona, der han efter några år bl e f l :e ba

taljonsläkare och 1855 öfverfältläkare. Såsom uppbörds

läkare deltog han i flera öfningsexpeditioner med flottan s 
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fartyg och tjenstgjorde 1851 såsom biträdande chirurg å 

Franska fregatten Gomer under en öfningsexpedition i 

.M"edelhafvet, efter hvilken expeditions slut han samma 

år, med understöd af ett militärläkarc-stipendium, företog 

en vetenskaplig resa till Tyskland, Frankrike, England 

och Danmark, hvarundor tiden isynnerhet egnades åt 

studier i Paris och London, samt specielt åt iakttagelser 

i Toulon, Portsmouth och Köpenhamn, rörande till sjö· 

krigstjensten hörande angelägenheter. 

Under hans tj cmstotid som öfverfältläkaro vid sta

tionen har flottans nya sjukhus blifvit uppbygdt och ord

nadt efter den nya tidens fordringar, och torde den skep

nad det nu företer efter sitt omfång och med afseende på 

den verksamhot det är afsedt, att utöfva , kunna mäta sig 

med hvilken som helst af de ändamålsenligaste sjuk

vårdstaHer i utlandet. Till förberedande af denna ny

bygnad företog öfverfältläkare :Mörck med understöd af 

allmänna medel 1859 en rosa tlll "\Vien, Prag och Ber

lin för att göra sig bekant med hvad den nyare tidens 

erfarenhot samlat vid organiseraodet af dessa ställens 

berömda sjukvårdsanstaltor. Af trycket har han utgifvit 

rapport om sin l 851 företagna resa, innefattande helso

vården Yid främmande mariner och 1853 "Anmärkningar 

rörande flottans helsovård och förändrad organisation af 

densamma". Äfven "Tidskrift i Sjöväsondet" har han 

riktat med smärre uppsatser. 

llfcn utom den magtpåliggande, trägna verksamhet 

hans tjcnsteåligganden såsom läkare pll.kallade, hade 

Mörck dock tid öfrig för flera kommunala värf och an· 

förtrodda uppdrag. Så tillhörde han en längre tid stads

fullm äktige och var derjemte landstingsman. Han var 

inspektor för härvarande elementarläroverk och ord~ö

rande i Bildnings-Cirkeln, hvilken han med synnorhgt 

intresse omfattade och derigenom hos densamma in

gjöt sin egen inneboende kärlek till upplysning och ve-

t d R tt den nu ensam i riket efter en 25 årig till-an e, sn a 
varo lefver mod oförminskad kraft, i motsats till de mån

ga, som då de först kommo till lif, uppstodo i skiljda 

delar i landet. Samma brinnande håg att sprida upp

l sning förmådde honom ock att i vårt samhälle hålla po

p~lära föreläsningar i kemi m. fl.. ämnen. 

Att yttre utmärkelser skulle belöna en sådan verk

samhet var naturligt. Mörck erhöll riddarevärdigheten 

af Kong L W a.sa-orden 1860 och N ordstjorue-orden 1863 

Åtnjutande sina medborgares aktning och tillgifven

het, förhöjdes hans lycka af en trofast maka, Rosalie 

Charlotta Borlander, som med 6 efterlefvande barn nu 

sörjer honom. 



:Föredrag i Artilleri. *) 

«L'A.rtillerie demem·e le puissant auxiliaire 

et le soutien indispansable de l'Eperon» ! 
G;·ivel 

År 1864 sk re f en framstående fransysk sjöofficer: 

"Rammen skall snart rivalisera med kanonen och blifva 

ett högst vigtigt vapen vid försvaret af vll.ra kuster". 

För hvar och en, som fö ljt de få , men talande sjökrigs

händelser der stäfven blifvit använd såsom vapen, samt 

den rigtning dessa händelser gifvit åt krigsfartygens kon

struktion, måste det äfven framstå klart, ej blott att den

na supposition under ett sjökri g i våra tider snart skulle 

realiseras, utan till och med att stäfven, eller rammen, 

måste komma att intaga en högst vigtig plats bland de 

elementer, som skola afgöra en nutida' sjöstrid. 
Likväl - och ehuru kanonen alltid skall komma 

att spela en framstående, om ocksii underordnad, roll 

bredvid rammen - kunna under ett sjökrigs omvexlan

de händelser, vare sig att dess hufvudsld\deplats blifver 

kusten eller öppna sjön, många omständigheter inträffa, 

som skola omkasta detta förhållande och ännu andra, 

hvilkas resultat uteslutande måste blifva beroende af ar

tilleriet, och kommer anfallsminan en dag att ingå siisom 

ett väsendtligt vapen vid armeringen af alla fartyg, så 

blifver faran af allt närmande i och för ramning sll. stor 

å ömse sidor, att man väl kan antaga att kanonen dll., 

om icke förr, skall intaga sin gamla position såsom stri

dens enda afgörare. lVIen i hvilken dager man än be

traktar hvarje nytt och kraftigt förstör elseverktyg, så 

framgår dock alltid att det ännu för vinnande af m linget 

vigtigt ändamål under ett sjökrig, återstår ett vidt fält 

för artilleriets utveckling. 

·'-') Af fåredmgt\nden i 2:a velenskap~ldassen, löjtnant Ekelöf. 
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Den oerhörda utveckling, som under de sista åren kom

mit såväl kanonen, som all för dess skötande nödvändi

ga materiel till del, visar äfven i h vad mån fackmän gjort 

afseende på detta antagande, på samma gäng som den 

framter hvilken hög grad af verksamhet arti lleristen der

under ådagalagt. Det gifves ej heller någon klass af 

kanoner, från de minsta till de största kalibrar, som ic

ke erhållit sin beskärda del af denna verksamhet, ty på 

samma gång som pansarets växande tjocklek och styrka 

påkallat förökad storlek och kraft hos de för dess ge

nomträngning ämnade kalibrarne, hafva äfven anspråken 

vuxit pa ökad skottvidd och träffsäkerhet hos båt- och 

landstigningskanonen, samt på dessa egenskaper, jemte 

förökad sprängkraft af granaten hos de mediumkalibrar 
. ' 

som mom de flesta nationers flottor alltjemt betraktas 

sll.som ett vid allt för många tillfällen oumbärlio-t bihan ()' 
'Il o o 

h pansarbrytaren, för att förkastas. 

Då d~et likväl är der:tna sednare kanon klass, h vartill 

man för . närvarande kan räkna hvarje reffiad pjes af 7 

t~ms kahber och derutöfver, hvars skapande ach utveck

ling mest sysselsatt sednare tiders arti'llerister och hvars 

fullkomnandB snart sagt blifvit en internationeJ sträfvan, 

genom det allmänna intresse den alltjemt pågående stri

d~n emellan, kanonen och pansaret väckt, må någua ord 

har yttras om dess nuvarande ståndpunkt inom olika 

länder, såsom äfven i viss mån betecknande artilleriets 
allmänna ståndpunkt inom dessa. 

Vända vi oss då först till England, så kan dess mest 

anmärkningsvärda artilletistiska; händelse under året an

ses vara "födelsen''._ af dess första 12-inch 35-tons kanon 

eller den på ironi kallade "Woolwich-Infant". D en va; 

äm~ad ~ill bestyckning å tomfartyget "Devastation'"och 

ansags L pansarbrytand-Gl kraft, såväl som i andra egen-

D
skaper, skola öfverträffa hvarje då existerande kanon 

e första :t.. "k d orso en me densamma nedsatte dock snart 
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dessa förhoppningar, men den förtidiga olyckan som 
träffade denna för öfrigt kraftiga pjes, har gifvit ett ser
skildt intresse åt dess korta historia. 

35-tons pjesen föreslogs redan 1869 i Amiralitetet, 
men dess "byggande" beslöts icke förr än 1870 i :M:aj, då 
det enligt kontraktet hette, att den inre tuben skulle 
bestå af Firths stål, tempereradt i olja, samt resten af 
kanonen af smidjern. Konstruktionen skulle blifva !en
ligt Frazers system och dess yttre dimensioner i Eng. 
mått: längd, 16 fot 3 inches och yttre diameter 56 inches. 
Loppet 11,6-inches i diameter eller 12-inches öfver reffiorna, 
samt 16215-inches, eller 14 kaliber i längd. Reffiingen 
enligt W oolwich-svstemet, med ~ refflor af 1,5-inch bredd 
samt 0,2-inch djup. Refflornas stigning, jemnt tilltagan
de ifrån O i kammaren till ett hvarf på 40 kaliber, hvil
ket dock sednare ändrades till l på 35. Den föreslagna 
laddningen var 120 pounds och projektilen 700 pounds. 
Beräknad vigt 35 tons 7 centner och bakvigt 1 1

/ 2 centner. 
Kostnaden, om den tillverkades i W oolwich, anslogs till 
L . 2472 st. 

Samtidigt erbjödo sig äfven Armstrong och Wit
worth, att leverera h vardera en dylik kanon; den förra 
för ett pris af L. 3500 st. och den sednare, som föreslog 
att använda sitt "compressed-when-fl.uid-steel", samt sin 
polygonreffli:ng, med uniform stigning af ett hvarf pit 
18 1/ 3 kaliber, samt 750 lbs projektil med 117 lbs krut
laddning för ett pris af L. 7000 st. Den af artilleri
och sjöofficerare bestående kommittee, som skulle pröfva 
förslaget, beslöt sig för W oolwich, der kanonen tillver
kades, eller för att använda det Engelska uttrycket, 
byggdes under loppet af åren 1870-71. Hela kanonen 
ansågs vara en förbättring afFrazer-systemet. Dess ma
teriel var den bästa och tillverkningen ansågs utförd 
med yttersta omsorg. Dess profskjutning börjades med 
75 lbs laddning Pebble-krut, samt fortsattes med ömsom 
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Pebble och Belgiskt krut, samt olika laddningar af 110 
till 130 lbs och tyngsta projektil, till dess kanonen, :fter 
68 skott befanns hafva erhållit en 12-inch lång: spncka 
i bottenreffian, 20 inches framför stötbotten och efter yt
terligare 5, eller summa 73 skott var den inre tuben i 
sin bakre del så skadad af sprickor och urbränningar, 
att skjutningen måste upphöra och kanonen återsän
das till W oolwich för att erhålla en ny tub insatt för en 
kostnad af L. 700 st. Under skjutningen uppmättes 
trycket med "crushers", placerade såväl i kanonens kam
mare och fänghål - antändningen skedde medelst elek
tricitet från mynningen - som i projektilens botten. 
lVIed 120 lbs krutladdning erhölls härunder, bland andra, 
följande initialhastigheter och tryck Engebka fot och tons: 

Initialhastighet 
T-r-y-c-k 

i 
Eng. fot . 

l f>inghålet l projektilen stötbotten 

tons tons tons 

1366 46,8 35,2 45,4 
1360 G6,o 42,13 53,2 

l 1334 

l 
44,6 34,2 

l 
4G,s 

l 1334 37,6 27,o 3 ~),6 

Dessa ojemna och stundom ofantliga tryck, hvilkas 
åverkan å don inre tuben gåfvo anledning till de skador 
denna erhöll, tillskrifva Engelska artillerister uteslutan
de projektilens ojomna gång i loppet, hvarpå man äfven 
t~ott sig finna bevis uti den ojer22na afnötning och stuk
~nn~· man funnit afskjutna projektilers knappar äga, samt 
1 Sista hand den för en mynningskanon som denna 
olär_npliga, Fransyska reffiingen, med den knastring af 
proJektilerna som häraf följer. 

I Tyskland hafva nyligen försök företagits med en 
12-zoll (30,5 cm) kanon emot pansar. I brist på pålitliga 
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upplysningar om denna skjutnings resultater må det en
dast nämnas att denna pjes, som väger 36 tons, redan 
under föregående experimentcr afskjutit sin projektil af 
712 sv. % (303 kilogr.) vigt med en initialhastighet af 
142& sv. fot ( = 423 meter). 

Då den tillökning i kraft, som de jemförelsevis svaga, 
hos oss och i Holiand adopterade kanonerna af det s. k. 
Svensk-Franska systemet, numer erhållit, hufvudsakligen 
är att tillskrifva ett lämpligare krut, torde krutfrågan 
med nitgra ord förtjena vidröras innan vi öfvergå till 
sjelfva kanonerna. 

Det var nästan samtidigt med adopterandet i Eng
land af deras nuvarande medium-kalibrar, som man bör
jade finna att de vanliga, finkorniga, hastiga krutslagen 
voro alltför våldsamma i förhållande till grofva pjesers 
förmåga att upptaga och fortplanta den vid skottlossnin
gen uppstående vibreringen, på samma gång som man 
fann att langsammare krut gifver projektilen större ha
stighet emot ett lägre, eller rättare mera fördeladt tryck 
i kanalen. Ty genom att använda ett långsamt förbrin
nande krut utvecklas i början mindre såväl hetta som 
tryck, men som man funnit att värmeutvecklingen är 
mindre, då initialtrycket uppkommer, så återstår så 
mycket mera deraf för expansif verkan. Häraf följer 
att ett långsamt krut är svagare i början men star
kare sedermera, och ehuru den totala gasqvantiteten är 
densamma, samt trycket icke så stort på någon punkt, 
så torde likväl det summariska trycket längs hela loppet 
vara lika med det, som utvecklas af ett hastigare och 
farligare krut. 

N u har erfarenheten visat att det ligger i vår magt 
att variera hastigheten såväl af krutets antändning, som 
af dess förbränning. Små korn förbrinna hastigt, men 
som deras mellanrum äfven äro små, antändas de icke 
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sil. · fort. fltora krutkorn brinna långsamt, men till
låta hastig antändning. Dessutom är kornens form ett 
annat element att taga i betraktande, men ett af änuu 

t .. e v1• o-t är deras tät het, eller specifika vigt; ty om s orr o 

kornet är poröst, så tränger lågan ej blott in emellan 
kornen, utan också uti deras massa. 

Den hastigaste förbränning erhålles sålunda genom 
att hos kornen förena en v.iss storlek och form med en 
viss egentlig :vigt och om man vill moderera förbrinnin
gens hastighet så måste man icke blott öka kornens 
storlek, utan äfven deras täthet, isynnerhet för svåra ka
noner. hvilkas stora laddningar alltid åstadkomma ett be
tydligt tryck. Hvad man vinner genom att sålunda 
reglera krutkornens storlek och täthet, är den största 
möjliga hastighet hos projektilen i förening med minsta 
frestning på p j esan. Detta förhållande uppnås likväl 
icke genom samma vilko1· för alla klassers skjutvapen. 
En liten projektil rör sig hastigt och upphäfver frest
ningen i ett än större f::irhållande. En tung projektil 
rör sig deremot icke blott liingsamt, men äfven en ha
stig rörelse af densamma upphäfver icke frestningen i 
samma förhållande, emedan krutkolonnen är längre i en 
stor än i en liten kanon. För handvapen måste man 
följaktligen allt fortfarande använda finkornigt krut, men 
för grofva kanoner, grafkornigt och det är efter dessa 
grun~er som alla de mer eller mindre skiljaktiga, grof
kormga krutsorter uppkommit, hvilka nu nästan öfverallt 
blifvit antagne för grofva pjeser, alltifrån 5 tums kalibern 
och uppåt. 

I Rysslat..d och Preussen, eller i allmänhet för 
Kruppska kanoner användes prismatiskt krut. I Eng
land, och af Armstrongs-systemets egare föredrages det 
s. k. FuLble-krutet och för det Svensl{-Franska syste
mets kanoner har det Pebble-krutet liknande Bel()'iska 
13 a. 16 m.m. krutet, blifvit hos oss adopterad t. nenn~ 
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krutsort, hittills endast tillverkad vid ett enskildt krut

bruk i B elgien, är beredd af fuktigt kornkrut, som pres

sas till kakor, hvilka sönderslås till irreguliert kubiska 

korn af 13 till 16 m.m. sida. Kornon äro svagt polerade. 

Krutets egentliga vigt = 1,7G8 och dess pris på fabriks

orten, kärlet inberäknadt, är omkring 61 Rdr pr centner. 

Under ärets lopp hafva åtskilliga profskjutningar 

företagits i Sverige med sll.väl dylikt Belgiskt krut, som 

andra krutsortcr, h varibland sådana som blifvit på försök 

tillverkade vid Åkers krutbruk, med det Belgiska krutet 

till modell. Följande tabell angifver medeltalen af några 

af de högsta initialhastigheterna med motsvarande tryck 

som under dessa skjutningar t vid Finspang) erhållits 

med vS.ra 24 cm och 27 cm kanoner. 

Med '24 cm kanon och 22 cm karch~scliarneter, samt ~ttan 

förladdning. 

Krutsort. l 
La~dn.\Proj; vigtl In.-~ast. !Gas!ryrk, 

l l l l l l 
'fil T6 fot . atmosf:r.

1 

venskt, stamp. roguliert 
, 

" 
nr e g. 

s 
B elgiskt 13 a 16 cm .... 

" 
, . ... 

56,5 
60 
60 

63 5 

301 1338 
342 1309 
240 1314 

" 
1329 

1010 
1080 
1425 
1380 

l 
l 
l 

Med 27 cm kanonen, 35 cm karclttsdiarneter och utan 

{öt·laddning. 

l 
La~1cln . IProj1_.vigtlln .. h1. ast.IGas~·yr·k 

Krutsort. 
'ii 'f(, fot. atmosf:r. 

Belgiskt 1 3f16 cm .... . ... j 85 508 1302 1980 

l Pebble powder .. . . .... . 
1 

, , 1288 1820 

Svenskt C . .M. 1, c .. ... : 90 , 1306 1830 

D e här erhållna initialhastighetorna uppmilttes med 

Navez·Leurs och Leboulange's apparater och gastrycket 

mod "the crusher gaugc", inskrufvad i tätringsskrufven. 

För jemförelsos skull afskjöts vid samma tillfälle 

med 27 cm kanonen äfven några skott mod F ranskt Ri

pault-krut, (en liknande krutsort mod den, för hvilkon 

kanonen varit ursprungligen konstruerad), samt lindriga

ste lacldning<mJOthod . Mod massiv kula, 84,6 'U) krut, 

kardusdiameter = :23 cm och hel förladdning erhöll;:; der

vid, emot ett tryck af 2170 atmosferer, endast 108-; fots 

initialhastighet ·- d. v. s. ett högre tryck än det, aom 

erhållits emot den bästainitialhastighet med Belgiskt krut, 

men on mindre initialhastighet än med det svagaste af 

de andra vid skjutningen am'ända krutsorterna. 

Detta sista resultat, J·emfördt med de fiireo·ående Yi-
~~ ' 

sar tydligast i huru stor grad krutets beskaffenkot in-

verkar p8. skjutningens resultater, h vi l kr.. , h vad viir 24 cm 

kanon beträffar, väl ännu kunna betydligt förbättras utan 

skada för kanonen genom t. ex. ökad laddniu cr samt nå-
o ' 

got ökad kardusdiameter. Ty det är icke allenast otvif-

velaktigt att pjesen mod säkerhet kan uthärda ett ännu 

högre tryck i kammaren, utan det anses till och med 

önskvärdt att i någon mån kunna öka detsamma i denna 

kanonens starkaste del, om man derigenom kan vinna en 

minskning af trycket längre fram i loppet, hvar est Ju 

nya, grafkorniga krutslagen utan tvifvel förlägga en större 

del ucraf~ än lwau som kan vara tjenligt för pjoson. 

I huru hög grad initialhastigheten på detta sätt, med 

tryckmii.tarcns uppgifter till kon troll, kan ökas, torde 

likväl knappast kunna bestämmas på annat än expcri

montul väg, p& grund af det osäkra förh!llbnde som bör

jar existera emellan gastryck och initialhastighet, s:'l. snart 

denna sednare öfverstigor 1300 fot. f_,ikaledes äro &sig

torna olika om pl\litligheten af tryckm ätarens uppgifter. 

3 



"The committee on ExplosiYcs" yttrar i detta afseende: 

Af Rodmans experimenter med hans "pressure gauge'', 

måste man betvifla, att tryckmätaren alltid Yisar det 

yerkliga trycket. Den synes endast tillkännagifva lokala 

tryck, hvilka äro större alltsom platsen för deras verkan 

aflägsnar sig från laddningens antändnings-punkt; större 

vid kammarens sidor än i kanonens kärnlinie och 

större när "crushern" är placerad pil. något afståed från 

loppet, äu då den sitter i detsammas plan och detta i sådan 

grad, att dess uppgifter vid några tillfällen varit dubbelt 

sfL stora som kronoskopets. Såsom exempel härpå 

nämner komiten, att i en 8-inch kanon mod "I-L L. G_

powdor" angaf crushern, då den satt nära loppet, att tryck 

af 22 1
/ , ton, men placerad på något afst:'ind dm·ifrån, 

40 tons tryck pr qv.tum. 

Dei torde vara på grund såvi:Ll af detta oj emna och 

i hela loppet utbredda tryck, som af Frankrikes, i jem

förelse med vårt, mindre goda kanonjern , som man i 

detta land börjat experimentera med att förstärka sina 

kanonor moddelst en stål tu b i loppets främre del. En 

annan i .B"'rankrike, åtmiust•me expcrimentvis, företagen 

modifikation af deras nu gi:Lllande kanonsystem, består 

uti en förfLudrad rcffiing, med sålmllad sjclflorcering till 

mål, h' arigeuom den för såväl kanonens lopp, som 

för projektilhastigheten menliga gasutströmningen kring 

projektilen till stor del förekommes, på samma gång 

som den äfven på initialhastigheten menligt inver

kande, paraboliske reffiingen måste försvinna. - Dess

utom anses kanonen, tillfölj e af dess breda men grun

da refflor, samt smala bommar, hvilket i viss grad 

gifvcr den karaktär af slätborrad, härigenom vinna i 

styrka. Projektilerna fö rse~ i stället för knappar, med 

tvenne starkt fästade ringar af mjuk koppar, af hvilka 

den frä mres uppgift endast är att stödja projektilen emot 

bommarne, und er det att den bakre, so m har större dia-

meter, vid skottlossningen forcc'ra" 1n i refHorn a och gifver 

projektil en dess rotation. 

Fråga lärer också vara om att i stället för !lrn i Frank 

rike hittills ?rukliga tätringen, använda den vicl K rupps sy

stem brukhga s. k. Broadwell-ringen. D enna , hvnrs 

yttre form skulle kunna sägas närmast likna dt afhuggrt, 

sferiskt segment, har sin plats i kammaren ~ bakre och 

för ddta ändamål utvidgnde dd, i h vilken den är genom 

slipning noggrant inpassad. Emot stötbotten uh-ido-ar 

sig ringens gods, sa mt slutar med en inåt böjd fic~- 1 8 , 
hvars bakre plan stadnar sil långt bakom stötbottens 

läge, att ringen vid kammarens stängning lindrig't iu

tryckc-s. I detta plan äro trenne cirkelformiga ka11al er 

urt~~na, ~\· illms ändam ål är att upptaga och afkyla dit 

möJhgen mträngande krutgas. Vid sko ttlossnino·en nt

vidgas ringen af gastrycket, samt trycker då såv~l em•)t 

stötbotten , som emot kammarens sidor, lwarigenom tät

ning erhiLlles. 

Med god inslipning t ä ter Broadweil-ringen und or 

ett stort au tal sko tt utan att behöfva uttagas ur kanon en och 

vid i. Essen gjorda fiirsök med en 28 cm Kruppkanon, 

funktiOnerade ringen tillfredsställande under 400 skott 

n ta n att man be höfde vidtaga någon af de vid dessa ka

no:wr eljest vanliga åtgiLrder med underlag af messings

skJfvor och dylik t. 

En för Danska regeringen vid Finspong tillvl'rkarl 

22 cm kanon enligt detta system är för närvarande un

der profskjutning, hvars resnitater man icke utan stö rsta 

intresse kan emotse 

Under det nya, reffiade kanoner uppstått öfverallt, 

har man äfven m ån genstädes vari t betänkt på att genom 

uppreffling af äldre, shLtborrade pjeser, draga nytta af 

de stora upplag sådana som ännu belamra de flesta länders 

arsenaler. Utom i England, hvarest man på mindre o be

pansrade fartyg börjat utbyta äldre Armstrongkanoner 
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emot, enligt Fallisers system tuberaclo u c h upprefflade, 

gamla slätloppskanoner, har man äfven i N orgo l.Jiirjat 

arbeta med framgång i samma rigtning med det resul

tat, att flera äldre, 7 tums bombkanoner redan blifvit 

tuberado och uppreffiade enligt Fallisers system, hvarvid 

man likväl vidtagit elen förändringen att don inre tuben, 

eller -kärnan förfärdigas af Lessemerjorn (från Sandviken) 

i stället för Ooils. 1\Iecl en nyligen till granatkanon så

lunda förändrad 7-tums bombkanon, lwilken tuLerad 

hade f>'' 32 kaliber, och vägde omkring 8000 '[[ har hit

tills skjutits: 
med 10 'fllacldn. Norskt styckekrut 0.,75 'fl granat l GO skott 

, 15 :' , , 100 'it projektil 55 , 

,, 18 " " " 100 " ,, 5 , 
eller · Summa 220 skott, 

utan att tuben eller kanonen för öfrigt Yid derpå föl

jande, noggrann besigtning och kalibrering befanns i nå

gon grad hafva lidit deraf. På grund af dessa resultat 

i afseende på pjesrns hållbarhet, i:iro äfven förslag upp

gjorda, att ej blott tubera andra äldre bomb- och rundkule

kanoner af samma och större kaliber, utan äfven att en

ligt detta system, antingen användt i sin helhet, eller 

modifieraclt, tillverka nya och pansarbrytande kanoner af 

stor kaliber. 
Förändringen af en 7 tums bombkanon, till 5 1f1 

t ums P a lliserkanon med kärna af bcssemerj e m belöper 

sig i Norge till omkring 600 Sp. d. 

De uppgifter man i brochyrer och tidskrifter m·hål

ler om utländska kanoners Yerlmingskraft, äro väl ej i 

allmänhet att sätta full tillit till, i synnerhet som för

fattarue i de flesta fall föredraga att någ·ot höja förträff

ligheten af sitt eget lands produkter af detta slag. Öf

verstelöjtnant Eschenbacher i Österrikiska artilleriet, för-

37 

fattare till en detta år offentliggjord och ganska iunc

}J illlsrik Leskrifning af modernt artilleri, torde icke vara 

något undantag härifrån, men i brist v å andra uppgifter, 

samt under antagande att hans äro do bästa som för 

närvarande finnas att tillgå, är materielen till följande 

jemförelsetabUl emellan några af nutidens kraftigaste lm

nonor till en del hämtad ur hans arbete. Don ~ir fijr 

beqvämlighets skull uppgjord i Franska miitt och vigtor, 

samt projektilernas lefvando kraft Lcrälmad i kilogram

meter pr cm af deras omkrets enligt den vanliga Engel-

ska furmein P. \-2 der 
2g. n. 2 R.' 

P = projektilens Yigt i kilograrnm. 

v - , in.-hast. i meter, 

R - , · radio i m,m., samt 

g - tyngdkraftens acceleration = 9,803 meter. 

De Svenska kanonernas initialhastigheter äro de 

högsta hittills vid Finspong erh!lilna *) och för fullstän

digande af jemförelsen äro äfven pjesernas vigter och 

prisförhållanden upptagna**) 

'1') Sedan detta sln·ef.~ har med 24 cm kanonen vid Finspang er

hållits initi:tlh astigheter af emellan 1370 och 1390 fot emot ett tryck 

so m understigit 2000 atmosfcrer. Dessa högst tillfredsstiillande re

sultat li ro hllf\·uclsakligcn aU tilbkrifn1 ett liimpligt krut och ett för

bättradt ladclningssiitt. 

<t,<i>) Sum nyare nppgiftor om deL Franska artilleriet icke stått fi.irc . 

draganden 1ill bnds, lln dem Eschenbacher uppgifver (hiimtude ur 

Gadaud), framstå dessa kanoner här såwm mindre kraftiga, iin hvnct 

de i sjP]fya verket nu torde kunuu a.nsos vara, sechn nytt krut och 

nytt lutldnings-siitt blifYit iifveu af U'nmsmiinncn antagne . 
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'För jcmfurelse i afseende ptL do olika kanonernas 

verkan emot pansarplåt, är Tab. l uppgjord. Kurfvor

na visa för 4 olika di stanser projektilernas lcfvande kraft 

i dynamoder, bcr~llmadc enligt ofvannärnndc grunder. "') 

Sednare pansarskjutningar konstatera ~ifveu i ail 

mänhet dessa beräknade uppgifter. 

Vid Shoeburyness genomskjut:3 18l58, på 51 J fots 

distans Plymouth Breakwater-kassematten af 1::-inch lm

nonen. Kassemattens bepansring bestod al' 3 till hvar

andra sammanbultade 5 iuch plJ.tar, eller summa U,s~ 

d. t- jern, utan backning. 

Vid ett annat försök blef en 10-incb l8 ,55 d t.) plåt 

genomskjuten af 8-inch kanonen . 

Vid Berlinerförsöken 18G8 genomskjöt 23,5 cm (9,2G 

zoll J Krupp kanonen på 21ö0 fots distans en pausartafia 

af 6,9 d. t. (20,31 cm) pHl.t, förstärkt m .cd j ernspant, samt 

8,1 d. t. träbackning och don s. k. långa, 20,9 cm (8;2a 

zoll) , kruppkanonens genumträngningsförm:'l.ga af samma 

mål sträckte sig till 1530 sv. fot. 

I Ryssland blef 18G9, vid \Vollkow, Horcules-taflans 

9-inch plåt med betydligt kraftöfverskott,. på 2:)50 fots 

distans genomskjuten af Krupps 27,9 cm (Il zoll) kanon 

och i Holland, vid Scheveningen. blef, 1869, en dylik 

tafl.as 8-inch (6,81 d. t.) plåt, jemte 10 d. t. backning med 

skinn, gcJ,omskjuten af en vid Finspang tillverkad 24 cm 

kanon af det Svensk-Franska systemet, furst pil, GOO fots 

och sedan p8. 1112 fots distans. Projektilvigten var 14,1 

kilogrammer (33D R), laddningen af Prismatiskt krut 2-! 

kilogramm er c56,4 ii) 0ch kardusdiamotem var 22 cm, 

Hel förladdning begagnades och V 4.5 m. var 1251 fot 

Vid det sistnämnda skottet, som var d'irekt träff, gick 

·:i>) Vid jcmförelse med '1\tb. II k:-w det uugefiirligft f<irh:Ul:tuckt 

emellan eu obftckad, solid pansttrpli'tt :1f en viss tjocklek och en. 

vis8 kalibor sålunda med lätthet öfverskåchs. 



projektilen igenom pnnsar, teak och skinn på ett ställe 

der taflan var fullkomligt oskadad, rikochetterade bak

om taflan och kunde ej litorfinnas. Hll.let i taflans rygg 

Yar l 1
/ 2 fot i diameter. 

Vid ett föregu ondc skott under samma skjutning in

träffade det i V<-'rkligheten, under drabbning, kanske oj 

silllsynta förhlillandct att kulan, som genom felaktig 

rigtning rikochcttorado framför taflan, träffade med sin 

axel i 26° vinkel mot taflans normal. Kulan, som var 

kokillhärdad af ~henskt lmnonjern, genomgick pansar och 

teak, samt fastn ade i skinnet, der den återfanns fullkom

ligt hel, utan on spricka. Detta är ett af de mlinga bo

vis man har p~t do Svenska kanonjamsprojektilernas öf· 

vorlägsna styrka. 

D on fiirloden sommar i England verkställda pan

sarskjutningen med den nyssnämnde 3:5 tons kanonen är 

dock bland do märkligaste nyare ex periment i den viigon. 

Pansartflflan, benämnd .AJ. 33, var densamma,- som förut 

blifvit genomskjuten af 25-tons kauonen. Den bestod då 

af en yttre 8-inch plåt, samt on 5 inch plåt, emellan 

hvilka låg ett 6-inch teak-lager. ö-inch 1Jåten var bac

kad mod li-inch teak, till h;-ilket innerst ,-ar fäs tadt ett 

l 
1

/ 2 inch skinn. För alt öka taftans ogenomtrllngligbet 

mot donna nya kanon , hade clousamma nu blifvit förstärkt 

mod en 4-inch plåt, som med ett melbmum af 4-inches 

placerados framför 8-inch plliten. Knnom'n placerados på 

220 fots afstlind frun tafbn. 

Det fdrsta skottet skjöts med sprängladelad Palliser· 

projektil, väganrlo 7UO lbs. Projektilen inträngde helt 

och håll et i taflan, men fastnade der, utan att öppna 

skinnet. Det andra skottet skjöts med en dylik, ehuru 

oladdad Pallisor-projcktil. Don frtlmro 4 -inch plåten, 

som vid det första skottet blof rubbad ur sitt higo, låg 

nu n~i.si.an platt elllot 8-inch pli\ton. Pr<ljoktilen genom

trilagde taflan , dock sft att dess cylindriska del bleffast-

sittande, under dot att. dess huf'vud lossrycHo.s och lil'lt 

och hållet genomgick skinnet. Detta är de11 s töt'.-;tn ge 

nomträngning af pansar som blifvit tippnådd i lDngland. 

H vad som vid detta experiment v-äckte on synnerlig upp

märksamhet var det förhållandet att projektilen med 

större lätthet inträngde i taflan sedan 4-inch plåteu kom

mit i kontakt med denna, än i det första skottet, då ett 

mellanrum åtskiljde de främre plåtarna, In11an villare 

resnitater dragas af denna omstäudighot totdo doek kan

ske böra tagas i betraktande, att en spränglatlJud pro

jektils kn~vacl oftast intritffar förT ii.n proj ektileu till fullo 

hunnit intränga i taflan , hvilkot om pansaret har stor 

styrka, är ett hinder för dess vidare gilng. 

Ett sednare experiment af oj mindre intresse, uem

ligen Glatton-Hotspur skjutningen, skall framdeles be

röras vid frågan om pansaret. Af do fakta, som här äro 

omnämnde, synes emellertid framgli, att 36 tons kano

nen, nutidens kanske kraftigaste pjes, nätt och jemt skju

ter igenom ett 15 d. t. pansar och detta pli mycket kort 

distans, men att samma kanon likväl bör på 14 a 1600 

fots distans kunna genomskjuta flera ställen af en De

vastations torn, h >'il k et för närvarande antaglig-en rep re· 

senterar den starkaste bopansring till sjös; vidare att alla 

här nämn do pjeser af 23 cm kalibor och dorutöfver kunna 

pli 1,000 fots distans genomtränga elen bekanta Herku

lestaflan, och al la i likhot mod denna sammansatte skepps

sidor; samt slutligen att 16 cm kalibern ännu kan a:
1
ses 

vara verksam emot 5 d. t. obackad pansar. 

En till sjös, kanske mera än i land, vigtig egenskap 

hos en kanon, är dess hållbarhet emot sprängning, eme

dan en ombord sprungen kanon ej sa lätt kan ersättas 

med en ny. I detta afseende har man följ andel ehmu 

äfven här främmande uppgifter, att tillgä. 

Enligt kapten .l\'Iajencli'es "Englisch g-uns Utlll furiegn 



42 

critics" hafvrt m•dmmämndo nntal ' V uolwich-kanoner utA 
härdat följande antal skott utan att skadas. 

Af 7 -inch kali l>. har med G p j e ser sl;:jutits 656 a 1729 skott. 

s- , , ,, 2 ,1 408 a 433 , 

D-
" " '' ] i)-

" '' " 

9 
" 2 l l 

370 o. 1107 

1G3 a 534 
" 11-

" " " 
2 " 

119 a 304 , 

12- , , , 2 , 200 a 2ö2 , 

Ett ich ringa antal fall, dor pj eser blifvit skadade 

under skjutning vi sar dock, att man ej af hvarje kanon 

enligt detta system, kan vänta den åstundade uthållig

hoten . 

.B'ör 10-inch kanonen iir det tillåtna skottantald mell 

hi>gsta laddning tillsvidare bestfim dt till 500 och för 12-

inch kanonen till 260. Exporimont i Ryssland och 

Preussen med Armstrongs-kanoner hafva, såsom kändt, 

icke Jedt till gynnsamma resultat. I Berlin sprang 18G8 

en sildan efter 299 skott, hvaraf 271 med högsta ladd

mng. 

Enligt Eschenbacher hafva med Kruppkanonerskju· 

tits följande antal skott med högs ta laddningar. 

lJ{ed 8,2;;-.<:oll (20,.9 rm) kalibern 

I Ryssland 72D, 650. 

I Prcnssen G38, 655. 
lllcd 8,75 zoll (22, 8 r· tn) kalibern 

l Belgien, 222. 

. JJ1ed 9,27 zoll (23,5 cm) kalibern 

I Essen (för Ryssland) 825. 

I Preussen 466. Vid 662:a skottet kreverade en granat 

i kanonen hvilket skadade loppet. 

I Österrike 115. 

Med 11 .zoll (27,9 cm) kalibern 

I Essen (f'ör Ryss land) 400. 

Don Lekanta sprängningen af en Kruppkanon vid Krnw 

stadt, visar dock,.; orsak erna till donsamma må hafva va-

rit hvilka sorn heldst, att icke ens detta. så biigl- pns~
de fab rikat, är ofelbart. 

~'abcll öfver antal skott, skjutna med nti g-ra kanoner 

af det Franska systemet: 

lG cm kalibern, 807 skott1 hvaraf 522 med 45 kilogr. 

projektil och 7,5 kilogr.laddn. vanligt krut. 

I!) cm 
" 

24 cm 
" 

" " 

" " 
" " 
" " 

" " 

Kanonen tjenstbar. 

7G8 skott, hvaraf 71 <'1 med G:) kilogT. 

projektil och 22,5 kilogr. laddning ra n Ii g t 
krut. J{anonen tjonstbar. 

401 skott, med 14-± kilogr. kula, noll 2-± 

kilogr. laddning vanligt krut samt för

laddning. Kanonen tjen si,bar. 

567 skott med 144 kilogr. kula, 20 a 24 

kilogr. ladclning och förladdning. Kano-

nen tjenstbar. 

500, med d.o d: o d:o. Kanonen tjenstl>ar. 

360, med d:o d:o d:o. Kanonen tjenstbar. 

100 skott med 144 kilogr. projektil och 

24 kilogr. krutfödaddning. Karduselia

meter 231.5 m.m. Kanonen tjcnstbar. 

1000 skott, hvaraf 235 med 20 kilogr. krut 

och 144 kilogr. projektil, samt 7G5 med 24 

kilogr. krut och 144 kilogr, projektil. 

Efter dessa 1000 skott hade kanonen li

dit mycket genom urbränning, men an

sågs, om behöf!igt, ännu kmma användas . 

11 , 515 skott, hvaraf 71 med 2-4 kilogr. van

ligt krut och 144 kilogr. kula, samt 444 

med samma laddning "Pouder Bouchet." 

Tvenne kanoner af denna kaliber hafva srJrnnoit 
·- ö ' 

den ena efter 261 skott, hvaraf 118 med 24 kilogr. krut 

och 144 kilogl'. projektil, samt den andra efter 220 skott 

med olika laddningar, krutsorter och laddnings-sätt. Bå

da dessa pjeser hafva sprnn(jit på oxp0rimontal-fältet 



samt under ovnuliga fö rhållanden. Ingen k n non ttf dettG 
systt~m li.i.rer hafva sprungit ombord ollor eljest under nor~ 

mala fiirhi\ llamlen i Prankriko-

I Holl and. h a r med on i Finspohg tillverkad 24 cm 

kanon skjutits 330 skott med 144 kilogt. projektil, samt 

ladJuiJJgflr med olika krutsorter af 20- 26 kilogr. vigt 

och med eller utan förladdningar1 uhm att kanonen tagit 

skada. 
I Sver[gc har med den efter U0 skottet skadade 24 cm 

kanonen skjutits tillsammans 16{) sk ott, med mass1v 

kula (undantagande 2 skott) sam t i allm Linhet högsta 

laddning, olika laddningsmethoder och olika krutsorter, 

utan att sprickan märkbart ökats och slutligen har med 

den nu under profskjutning varande 27 cm pjesen, r edan 

skjutits 121 sko tt med massiv kula och olika laddningar, 

bland hvilka likväl en del med sercleles svaga krutsorter 

och tryck. 

Kanonens träffsäk€rhot och skjuthastighot äro tv enne 

andra egenskaper af högsta värde, att känna för bedöman

de , såväl af ett batteris ordnande, som af dess styrka. 

Följande tabell visar förMllandet i afseonde pil träff

säkerbet emell an en Krupp- och en Armstrongs-kanon, 

båda af 23,5 cm kaliber. 

l 

l 
'Ii 160 "io t rulfar J 

l t::J 
C5"' '"' Distans lJeltvfva ett i 

i 
Kanon. 

'< 8; 
Laddn. i horiz. mål af 

~ ::r. 

l 
.q ~----

o a:f fot . l liingd l bredd 

" i fot. 

Krupp ~ ~l~ 3488 GG.s 3,3 ..... J*'" 
Armstrong 20 , ..... ~o 4605 11 9,() 3,8 .... C't-- C;;~ 

Krupp ~ o 
""~ 

7586 158,1 7,1 
Armstrong· 40 ~ 

,..,,.... 
8364 201,7 G,3 ...... 

K rupp 
,.... ,_.o 

11664 1135,1 11,2 - o - (1q 

Armstrong 7Q (Jq 
O!;"' 

ll ,J2G 111 8,6 lG,s :-: S,'"O 
Krupp ---- ~~· HiG27 ! 00,0 21 ,o 
Armstrong n o l a 16419 '-tJö,o 3H,G 

l l 

'r rLlff::;äkorhets- förhrd Iamlot om ollan en A nnstrongs 

8-in ch (20,3 cm) och en Fransysk 10,4 cm sjökanon. 

Kanon. 

Armstr. m. l. 

Fr. b. l. 
Armstr. m. l. 
Fr. b. l. 
Armstr. m. l. 
Fr. b. l. 
Arrnstr. m. l. 
Fr. b. l. 

Projektil
vigt. Laddning. 

Di:;taus 
l 

fo t. 

2307 

" 3447 

" G9D8 

" 11418 

" 

l 

50°[0 träffar 
hPhöfva ett 

horiz. lllill nf 
- li.llgcl 1 b1:echi 
--Iföt:- -

1 

l 

l 58,3 2,o J 

l1 RG.a 3.s 
i ~G,6 i ?· r; 
1

Ia7,7 1 l), :j 

1! 33,1
1 

2,s / 
1142,5 j u,4 

1

Ig?,6 10,2 
]; );),5 :24,7 

Af detta framstår Kl'Llppkanonen såsom bäst och den 

Franska stisom sämst i afseende på träffstlkerhot. D etta 

den Pranska pjesens underlägsenhet måste t ill skrif\'as dt'ss 

låga proj ektilhastighet, då dessa exporimont företogas

ett num er otvifveb ktigt ändrad t förhållande, sedan såväl 

i Frankrike, som i Sverige och Holland nämnde kano

ners initialhastighet uppdrifvits med omkring 20 procent. 

Af de skjutningar pti kort distans som gjorts såväl i 

Holland so m Sverige framgår åtminstone t,ycl ligt att träff

säkerh(~ton af det S; onsk-Pranska systemets kanonor 

minsfsngt icke undorstiger A rmstrongs-kanoneus. *) Dock 

torde ingen kunna förn eka önskvärdheten af experiment 

här hemma af den utsträckning, att detta antogande 

mätte kunna konstateras äfvon med siffror, för att icke 

tala om den rika skörd af erfarenhot - deribland ma-

'') .:Revue Maritime & Colonial» yttrar i anledning af beskjutnin

gen af vVnxholm förli d0n sommar: «On peut comparer, au point de 

vue de la justesse de tir, ces expcrienccs a ccllcs J e «Glatton •; l 'a

vantage n 'cst pas du eote du nt~vire anglais» . . 
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toriol fiir Leböfliga skjattahellcr ·~ som gr.nom sådana 

oxpcri ment skulle emfts. 

Ett fullt tillgodogörande af donna de reffiado kano

neruns öfverltigsua träffsLlkerlJCt möter liln,äl ännu allt

jomt, liksom tillföreno, stora :wårighcter till sjös, till

följe af den ständigt rörliga plattform å hvilken pju

serna stru·. Denna svårighet, förökad som den alltid 

blifvor genom Je uneler en sjöstrid ständigt vexlande di

stanserna, kan oj heller någonsin fullständigt försvinna 

ombord, äfven umler Jo most gynnsamma förhållanden 

såsom då målet är stilla , distansen känd och fartygets 

rördser de minsta möjliga, rncn tilltager, såsom det kan 

se~ nf nedannämnde experiment, i hög grad med en äf

ven obe tydligt växanJe sjö, isynnerhet då omständighe

terna icke tilHH.a att fartyg• !t placeras i sådant förhål

lande till sjön, att dess röreber blifva minskaJe eller 

åtminstone regelbundna, lwilket oftast måste inträffa då 

en viss kurs måste styras under skjutning, eller då far

tygets konstruktion ej tillåter kanonernas rigtande obe

roende af fartygets egen rigtning. 

En med ett af Engelska kanalflottans fartyg under 

mycket gynnsamma omständigl1etcr företagen skjutning 

emot taflor pr, 2"100 till 3GOO fots distans, lemnade till 

resultat 2:"> bommar af 208 skjutna skott, hvarvid med 

"bom" enligt Amiralitetets-order menades blott s;ldana 

skott som icke skulle hafva träffat ett fartyg af Hercules 

storlek. Detta gifver ett medeltal af 88°/0 träffar på ett 

fartyg af Herkules-typen. 

Vid en annan skjutning som företogs i Vigo-bay 

under ej fullt så gynnsamma omständigheter, emedan den 

skedde under gång i öppen sjö, blefvo resultaten dock 

olika, oaktadt distansen, som hölls omkring 3000 fot, 

kunde genom förut gjorda observationer med lätthet be

stämmas. Mil.lot va r en klippa af GOO fots längd och 

oO fots h iijd, eller af tvtl. gånger l'tl. stor liingLl och fyra 

gånger så stor höjd som en ordinär pausarfi-egatt. Snabb

skjutning skull e fiirel"!as med gocl rigtning och hvarjo 

doltagancle fartyg nek skjuta under 5 minuters tid. Härun

der skjöt "Hcrcules" (14 kan .) 17 skott,afhvilkal0träf

fade, ''Oaptain" (G kan.) skjöt l J skott mL"d 4 träffar 

och "Monarch" (7 kan.) 12 skott med 9 trfifl'ar. Ett stilla

liggande fnrtyg af ":Monarch's" storlek &yoes s:llunda, enligt 

ungefärlig beräkning, under dessa förhnlland en skola haf

va blifvit trliffadt i skrofvot, :3 gånger af "Hercules" , en 

gång af "Oaptain" och tro gfmger af "Monarch", ell er med 

andra ord, att omkring li) Ofo af "Hercul es'", 9 ° f ~ af "Cap

tains" o c h 19 % af "Monarchs" skott skulle hafva tr~iffnt, 

hvilket åter gifver ett medeltal af omkring 9 u 10 Ufo 

träffar pil. 3000 fots känd distans i vackert ,-ädcr, men 

öppen sjö. 

I Ryssland har man vid skjutning under gång med 

medelfart (4--G knop) emot ta fia af '16 fots längd och 

18 fots hiijd på 6 a 7 kabellängder erhållit ett medel

tal af 86 °( 0 träffar och i Italien har man under normala 

förhållanden på 5 a G kabellängders distans erhållit 70% 

träffar. 

Vid alla tillfällen beror emellertid god skjutning i för

sta hand på ett rigtigt uppskattande af dis tansen till målet 

men äfven dennes bedömande genom ögonmått erbjuder 

större svårigheter till sjös än på land, och i synnerhet då 

distansen öfYerstiger 1000, eller l 500 fot. Då dessutom den 

till sjös förr tnecl fördel använda methoden, att med känne

dom om resningens höjd på det fi endtliga fartyget be

räkna dis tansen, måste anses vara ofullständig på samma 

gång som tacklingame försvunnit, eller, då sådana fin

nas, till följe af d e många olika typer och proportioner 

hvari dessa förekomma på nutidens krigsfartyg, så står man 

för det närvarande nästan utan något medel till sjös 
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att snabbt och mr.d säkerhet bedöma sina distanser, med 

undantag af don gamla mothoclon, genom profskott, fijr 

h vilket ändamål man äfvon å do flesta frommande natio

nors fart.yg finn or mindre, men långskjutande kanonor 

monterade i portar å öfre dädc 

En likv~il i sednare tider ofta och med fördel an

vänd method, att utan kännedom om det fiendtliga må

lets dimensioner bestimma dess afstånd, är den s. k. 

horisontmetho Lle n. Dm1 bestur uti att ifrån någon upp

hi>jd punkt om bord mäta vinkeln emellan målets vatten

Iinie och den dorofvan synliga horisonten, hvarigcnom 

mon i en på förhand uppgjord tabell kan, emot den 

uppm ii tta vinkeln och observatorns höjd öfver vattnet 

susom argument, finna distansen till målet. 

Denna tabell beräknns enligt följande grunder: Om 

E ; A BO föreställer 

hafsytan; A, ob

servatorns plats 

på dist. AB öf-

vor densamma; 

AE en horiscntcl linic dragen ifrån observatorn och 

paralell med n:tttenytan; O den synbara horisonten och 

D målets vattonlinie sil tir, vinkeln BAD = 90° --

( OAE + CAD), af h vilka vinkeln OAE = huriz. dal· 

nitw och DAC = cl L'll mätta Yinkoln 
· o 

I triangeln BAD l<::änner man då vinkeln A och 

sidan AB, hvaraf DB ( = distansen) = AB tang. A. 

.J ord ytans rundning, sil väl som elen terrestra rcfrak

tionon ta~as vid methodens till ämpning för detta ändamål 

icke i betraktande. 

Med fri horisont kan man likväl med donsa mma 

från en höjd af 100 fot öfver vattnet med ganska stor 

noggrannhet bestämma distanser ända upp till 18 a 20000 

fot, utan att den mätta Yinkeln understiger 7' och ifrån 

ett monitorstorn, o:n ögats höjd Lir t. ex. lG fot, blifver 

vinkeln för 9400 fots distans dock icke mindre än 2' 10" 

till hvilkens noggranna mätande icke många sekunder 

torde behöfva åtgå för en någorlunda van observatör. 

För att denna method skall vara tillämplig fordras 

emellertid, utom klar horisont, en god observator; men 

som det är antagligt att sådana personer, som blifvit upp

fostrade till sextantens bruk, hafva allt annat att göra 

under drabbning, än att mäta distanser, så behöfves en 

method, som, med tillhörande instrument, kan skötas af 

hvilkon intelligent och pålitlig person ombord, som helst. 

Kapten N o lan i Engelska artilleriet har, med detta 

mål för ögonen, uppfunnit en distans-mätare (NoJans 

range-fin der). Hans method, tillämplig så vU] om bord, 

som i land, är i korthet följ ande. En bas bestäm

mes ungefärligen vinkelrätt emot den blifvande sigtlinien 

och uppmätes. Med för änclamiilet konstruerade pejl

sleifvor mätes, vid h vardera af basens båda ändar, vinkeln 

emellan målet och en punkt utmärkt på motsatta ändans 

instrument. Instrumenten afläsas, hvarefter de basens 

längd och de mätta vinklame motsvarande siffertalen upp

sökas på en enkel räknemaskin af trä, då den sökta 

distansen erhålles. Basens längd bör variera emellan GO 

och 120 fot, och om mätningen sker frän ett fartyg, så 

bör detta efter ögonmått läggas så, att de vid dess än

dar mätta vinklarna blifva emellan 80° och 100". 

Pörsök med detta instrum ent i England hafva gif

vit på 

1180 yards 
1320 
3350 
3660 

" 
" 

distans 

" 
" 

15 yards fel i den mätta distansen, 
8 

" " 13 
" " 

" " 5 , " 
Distansernas sökande tog ifrån l 1j

1 
till 3 1 /~ minut 

hvardera. Af omkring 50 "gunners'', som instruerades 

häri, behöfde ingen längre tid än 10 minuter för metho

dens inlärande. 



Beträffande snabbskjutning, så torde bland t>vårare 

kanoner ingen hafva uppnått större hastighet häri, än 

Armstrongs 11 O rr b. l. kanon, med h vilken vid ett till

fälle skjutits 50 skott pil 21 minuter, eller l skott på 

42 sekunder. I ordning dernäst synes W oolwich-kano

neil , med dess i England brukliga lavettage, böra ställas. 

Med en 9-inch pjes skjöts vid Shoeburyness emot rörlig 

tafla med en ) hastighet af ett skott på 45 sekunder till 

1 minut 17 sekunder. .Med 12-in ch-kanonen har man 

uppnittt en skjuthastighet af ett skott på l minut 39 

sekunder, och vid den förr nämnde prisskjutningen i 

Viga bay, förlidet år, beräknades medeltalet af de olika 

fartygens skjuthastighet till ett skott på l minut 42 se

kunder , hvarvid skjuthastigheten med Monarchs och Oap

tains 25 tons kanoner var ett skott på 3 a 4 minuter. 

Med en 22,9 cm Kruppkanon och 8 mans betjening 

har det skjutits lO skott på 15 minuter, eller i medeltal ett 

skott på 1 1/ 2 minut. Don Italienska24 cm kanonen med sin 

kustlavett skjuter ett skott på 3 minuter och med den 

Fransyska 24 cm kanonen skjutes i don brukliga skepps

lavetten, om den skötes af vandt folk, 15 skott i timmen 

ell er l skott på 4 minuter. 

De många olika lavettsystem, som, alla i ändamål att 

med. största möjliga lätthet och säkerhet, samt med minsta 

möjliga antal manskap kunna servera nutidens grofva kano

ner, tid efter annan uppkommit, utgöra numer ett studium 

för sig, men mä dock här i korthet vidröras. 

Kursörlavetten, af jern, men mer eller mindre sam

mansatt, mer eller mindre folk besparande, samt mer eller 

mindre dyrbar, är fortfarande "en vogue" till bruk för gröfre 

bredsidekana ner, samt på alla öppna batterier. I fasta kase

matter, såsom i de Engelska batterierna Rupert, Hotspur 

m. fl . är kursören fästad till den vridbara plattform, hvarmed 

sidorigtningen verkställes och som då kallas för vändskif

va, samt kan anses utgöra en öfvergång till det rörliga 

.. 

f> l 

tornsystemet. Beträffande detta sednare gäller i Eng

land, Holland, Preussen, Danmark och numer äfven i 

Ryssland det Ooleska, der tornet genomtränger det öfre 

. däck, eller en derpå uppförd kassemattbyggnad, till un 

dervarande platform eller däck, på h vilket dess bas upp

bäres af rullar - och i Sverige, Norge och Amerika det 

Ericsonska, der tornets tyngd uppbäres dels af öfre däck 

och dels af en privat. Det förra systemet åtfö lj es van

ligen af följande fördelar, som det sednare i allmänhet 

saknar, nemligen: att tornet med lätthet kan vrid'ls så

väl i sjö som i stillvatten; att tomets ömtåligaste del, 

dess bas, är skyddad af skeppssidans pansar, eller af den 

kasemattlika byggnad som morändels omgifver tornets 

nedre del å fartyg med Ooleska torn; att under alla för

hållanden en lätt och fri kommunikati on medgifves emel

lan trossdäck och kanonerna; att kanonernas rigtning 

verkställas öfvor torntaket, hvarest riktinstrum enter äro 

placerade och hvarigonom kanonkommendören sålunda 

tillåtes att oberoende af tornets vridning uppsöka sitt 

mål , innan han rigtar kanonen, samt slutligen, att tornets 

vridning ej utes lutande är beroende af ånga, utan äfven 

kan verkställas med handkraft. Den andra af dessa 

egensk~per, eller tornbasens skyddande meddeist pausar, 

synes hkväl kunna åstadkommas äfven med torn af Eric

sons system, genom anbringande uJ glacis, såsom t. ex. 

på Svenska monitorn Loke. 

. En lämplig method att upptaga kanonens rek yl, har 

l alla tider utgjort ett oftersträf1'adt mål för lav~ttkon
st~uktörers arbeten. För kursör-kanoner synes denna 

fraga numer löst på ett ganska tillfredsställande sätt rre-
. f o 

nom 111 örande af s. k. hydmuliska hämmare, i sttiliet 

för förr brukliga friktions-inrättningar. Den hydrauliska 

rekylhämmaren är mycket enkel till sin ko1~stru ldion 

samt sjelfverkancle. Den består af en j orncylinder mecl 

piston och kanna, hvilken , i England, hvarifrån upp-



finningen härstammar, l1ar 8,04 inches diameter, samt 

fyra bål, bvarigonom den cylindern ifyllda ' :ätskan kan 

passera, då pistonen röres. Cylindern fästes till kanonens 

kursör, eller plattform med 2 band, samt är förs:dd 

med tvenne kranar, en för fyllning och en för aftappmng. 

Pistonstången är förenad med lavetten, hvilkens uppslag

ning vid rol,ylen förekommes genom on serskild inrät~

ning Cylinden .. har samma 'dime1:sion01: för alla kal~

brar.. Den enda shiljaktigheten hgger 1 storleken af pl

stonens hå1. När kanonen rekylerar, drager den pisto

nen med sig, hvilken då röner motstånd af vätskan, som 

måste forcera sig igenom hålen, på kvilkas storlek re

k Jens häftigbet sålunda beror. Vid kanonens tillbords

s:ttning är pistoneRs rörelse 'långsam och bindms ~erför~ 
icke af den genom hålen återflytande vätskan, bv1lken 1 

vårt klimat måste utgöras af något ämne, som ick~ fry

ser. Denna sortens rekylhäromare är i Sverige tilläm

pad på en vid Finspong under arbet~ varande försölda

vett .af jern för landt-artilleriets räkmng. 

Moncrieffs motvigt- och Hydropneumatiska lavetter, 

medelst hvilka kanonen vid skottlossningen sänkes om

kring 10 fot, för att efter laddningen åter sättas till bords, 

med tillhj elp af den magasineraJ.e rekylkraften, äro redan 

förut beskrifne inför sällskapet. Af det förra slaget, som 

mera lämpar sig för lancltbatterier, äro redan ett stort an

tal i bruk i England och våra alltid vakna. grannnar, 

Norrmännen, hafva äfven nyligen förskaffat s1g en dy hk 

lavett och denned rättigheten att sjelfva till verka flera. 

Det sednare, eller hydrapneumatiska systemet, är ~f Mon

crieff ämnadt för skeppsbruk, men några expenmen~er 

dermed hafva likväl ännu ej försports Pansarets till

växande tjocklok och tyngd torde väl dock innan kort 

1åkalla tillp·ipandet af detta, eller något li~nande systern 

~fven ombord, för att med mindre höjd 1 pansar, men 

genom kanonens sänkning emellan skotten, likväl knnna 

gifva åt denne ett behöfligt skydd. '' ) 

Vi hafva hittills endast sysselsatt oss med don ho

risontela elden, eller skjutningen. lHen allt ifrån det 

striden emellan kanoner och I) ansar toO' sin bör]· an bar 
b • ' 

det äfven arbetats på höjande af dea vertika la eller kast-

eldens precision och kmft. Införandet af reffiade mör

sare och haubitser bafva lenmat fcirvånande goda l'esul

tat i detta afseonde -- resultat, som vid ett framtida krig 

torde blifva af största inflytande. 

Beträffande den grad wf träffsäkerhet man kan upp

nå med detta vapen, har dot visat sig att halfva antalet 

bomber kunna med en kastvidd af 3970 fot träffa ott 

horisontelt mål af 55,5 fots längd och G,s fots- brodd~ 

samt med 11740 fots kastvidd ett mål af ~50 fots längd 

och 38,2 fots bredd. I hvad grad bepansringen af däck 

kan behöfva ökas, för att emotstå spetsbombers '' erkan, 

utgör till en del ändamålet med i England nr1 pågående 

experiment med detta vapen. Det säkra är emellertid 

att försvaret funnit ett fruktansvärdt vapen i den reffia

de mörsaren, hvilkens användande t. ex. å kustbatterier, 

h varifrån alla distanser redan på förband kunna vara nog 

grannt uppmätta, i hög grad måste försvåra en fiendt

lig flottas operationer i närheten, eller dess försök att for

cera en deraf bestruken passage. 

Det var för blott få år sedan, som man betviftade 

möjligheten af att åstadkomma en pansarsida, stark nog 

att emotstå projektilen från en llO pundig Ar,tJstrongs

kanon. N u hör man likväl ofta den lisigten uttalas, a-tt 

pansar ej blott existerar, såväl till sjös, som i land, 

' ') glt fartyg €nligt denna ]Jr in eip liircr för niinam nde vam nu 

der byggnad i gngland. 



mägtigt och med kraftöfvcrskott cmotstil. det modorna ar

tilleriets kraftigaste projektiler, utan stämmor höjas till 

och med af fackmän, för att uttrycka ett tvifvel, huruvida 

ens den r,kade kraften af framtidens artilleri skall kunna 

ändra detta förh ålla1;de. Att visa i lwilken grad dessa 

stttser öfvorensstämma med det verkliga förhiillandet, der

ifrån måste jag här afstå, då ick e ens fackmän äro eni

ga härutinnan. Niigra data rörande pftnsarots historia, 

samt dess sednare formor torde dock möjligen, tillsam 

mans med här redan omnämnda fakta, k unna lända till 

ledning för den, som vill skapa sig eget omdöme i detta 

afseendo. 

De första förslag till bepansring utgingo 1812 från 

Stevens i Amerika, men hans förslag kommo icke till 

utförande. Derpå föreslog öfverste Paixhans 182 1 att 

man bord e bekläda kustbatterier med jern och 1827 lät 

general Fort emot en mur i Woolwich uppställa jorn

stänger af l 1
/ 3 el. t. tj ocklok. M en denna bepansring be

fanns icke ens emotstå en 24 7l rundkula på 900 alnars 

distans oeh till samma resultat kom man några år sed

nare i Metz, der liknande experim onter blifvit utförda. 

1854 fick slutligen Stevens, som undortiden förnyat sina 

försök rörande j ernets motstånd, anbud att bygga ett be

pansrad t fartyg efter egen plan, det pR sin tid så myc

ket omtalade "Stevens battery". 

Capten Cavalli, känd hos oss såsom inventor af don 

första grofva, refflacle baklad d ni ngskanonen, hade redan 

184G insett nödvändighetP-n af att emot det kraftiga medel 

anfallet funnit i hans uppfinning, gifva försvaret en mot

svarande fördel samt gaf förslag till bepansring af ett bat

teri i Genua med gjutjernscylindrar. Under en serie af 

experimenter som fij lj de härpå, s~Yäl i England som an

norstädes, fann man dock nlltjomt att gjutjernet icke 

lemnade skydd emot den tidens proj ektiler. På jernet 

följde stftl och derp§, smidt jern af Petin & Gaudet, 
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hvilken uppfinning betraktades såsom en stor framgån g. 

.lVlen man experimenterade icke allenast med plåtar. Ett 

slags vinkeljern, eller V-sys tem var hinge en vogue i 

England och man gjorde taflor kläelda med detta pansar
1 

det ena lagret utanpå den andra, af ända till 8 1j
2 

d. t. 

tjocklek, men resultaten blefvo likaful lt otillfredsställan

de och man började för en tid öfvergif\'a tanken på be

pansring med jeru. D e materialier man ti llgrep i stället, 

såsom segelduk, ylle, trä, siden, kautschuk och bomull 

m. fl.,- än använda för sig sjelfva, och än i fören ing med 

J. ern - hade dock lika liten frambaånO', då 186 l i En"'land 
Q , ' t) L ' 

den följd af €xperirn enter började, som under ledning af 

en dertill utsedd komite, fortsatts ända till närvarande 

tid med den vigtiga frågans lös ning till mul. Det är 

hufvudsakligen på resultaten af denna komites m·be

ten, som konstruktionen af nutidens mägtiga pansarfar

tyg blifvit grundad, och sfLsom en direkt följ d af be

pansringens gradvis växande styrka, som de olika sy

stem af nutida, kraftiga kanonr;r uppstått 

De länge vacklan de åsigterna om huruvida företrädet 

bord e gifvas åt laminerad eller solid plåt, stadgades 18G6 

vid Shoeburyness med det förra systemets nederlag, ty 

man fann att ju fastare och ju hårda re en pansarvägg 

gj ordes desto större motstånd er b j öd elen-samma emot 

spetskul or. 

D en af en eller två tums plåtar sammansatta, lami

ne rade pansarväggen ägde icke dessa egenskaper, lwar

före densamrna endast förb!ef ogenomtränglig för rund

kulor, emot hvilka projrktiler denna konstruktion äfven 

uteslutande kan sägas hafva varit ämnad af Amerika

name, h vilka med oförklarlig ihärdighet ända i våra dagar 

uppträdt som densammas beskyddare. 

Härpå fö ljande experiment med solid plåt visade 

emellertid snart, att hamrad p l å t var underlågsen \'al sad 

sådan och den allmänna asigten har äfyen allt framgent 
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varit den, att Lästa pansarplåt erhålles af godt, segt 

smidj ern af stor elasticitet. P å samma g:'l ng pansaret 

kom till användning börj ade man äfven tänka på trä

backning bakom densamma. Ma n trodde sig finna att 

träbackning gaf plåten ökad styrka. Vidare exporimen

ter i detta afseende visade dock snart att träbackning, 

derest densamma icke nnvändes i förening med horison

teJa jcrn fiirstärknin gar, såsom t . ex. i Engelska flottans 

"Hercules" och "Bellerophon", blott i ringa grad för

stärkte plåten; ty mr~ n fann att en projektil, som genom

trlingde plåten obackad, äfven gick igenom en af endast 

trä backad plåt af samma tjock le k. Träbackningen har 

likväl befunnits vara af stor nytta, emedan den bidra

ger att fördela stöten, och att döda vibreringen som upp

står vid projektilens anslng. Den stoppar dessutom splint 

och skyddar en del förbindninga r. 

Den bästa form af träbackning tyekos vara den, i 

hvilkcn träet är förenadt med starka, horisonteJa vin

kel j ern., Jwilka nå fram till pH\teu , samt äro fästade till 

ett inre skinn, eller en kontraplåt af jem. Detta gifver 

stadga lit systemet, samt hjc lper plåten att emotstä ge

nomträngning. Det inre skin net gör backningen mera 

kompakt, samt bindrar i betydlig grad splint att intränga 

i skeppet. Vidare har man funnit, att jern bygd a far

tyg, hvilkns backning iir sammamatt af kompakt ek, eller 

teak, (•r uj ud a mera mot.ståncl än pit samma sHtt bepans

rade träfartyg. Å Engelska skepp försäkras pansaret 

med bultar, hvilkas yttre ändar haf,~a koniska, i plåten 

infällda hufvnden. De ime ändarue gå igenom skinnet, 

samt äro försäkrade medelst påskrufvade muttrar. Sam

ma method anvilndcs äfven i S; erig.c, med flera länd er. 

Det har äfven ansetts såsom fördelakt{gt, att i plåten 

o·ifva bultarue nft[)'ot spelrum, hvilket fvlles med en buss-
;:, o ' • 

ning af något ela stiskt träslag, samt att lägga kautschuk-

dynor emellan muttrarue och skinn et. 

I Frankrike fästes pansaret med s. k. träskru fvar, 

bvilka äro groft gängauc, skrufvas in i träet oeh äro 

u ta n muttrar. 

Till sin sam ma nsättning har den s. k . Hcrculcs

taflan länge varit ansedrl såsom den starkasto och s~som 

sådan föreko mmit pä skjutbanorn e sfiväl i I!Jngland som 

i Ryssland, Holland oeh Prenssen. Ehnru systemet fiir 

dess sammansättning n·dan undergått moclifiL>tioner, har 

detsamma likväl haft stort inflytanJ e på konstru ktionen 

af alla sednare. pansarbyggnader, för l11·ilka densamma 

kan anses ligga till grund. 'l'aflans ufre del är bddädd 

med 7,7 d. t. ( = 9 inch) och dess nedre de l mod 6,8 d. t. 

(8-inch) jernplåt, samt har bakom dessa båda plåtar en 

kompakt backning, bestående af: 10,26 d. t . (12-inch) teak 

placerad horisontelt och delad af 4 st. hori sonteJa vin

keljernplåtar, ställda på kant. Denna backning stödjes 

mot ett skinn af 3
/ 5 d. t. (3/,-inch) plåt. 

D etta allt är försäkradt till ett jornspant-systom af 

8,55 d. t. (10-inch ) djup , med en vertikal t eak-backning 

emellan spanten, sa mt derbakom tvenne lager af hori

soutel teak, af 15,4 d. t. ( l8-inch) d j up, som omslutes 

af 6 d. t. (7-inch) j eruspant. I nnanför allt detta har det 

vanliga skinnet sin plats . 

Tafla:1s plåtar äro fö rsäkrade mod bultar af 2,52 d. t. 

(:3-inch) diameter och dess totala tjocklek, (u n dantagande 

7-inch spanten) är upp till 43,8 d. t. och nedtill 40,4 d. t. 

N u mera är dock icke denna taflas plåttjockl ek den 

största. Några af dc nya Engelska tornskeppen och ram

marna hafva pansar af 9,4 d. t . till i 0,2 d. t. tjocklek och 

förslag äro färdiga till fartyg med lf> ,4 d. t. till 17,1 d. t. 

plåtar. 

Hvad sjelfva jornbepansringen beträffar så kan 

det tjockaste flytande pa nsar f. n. anses rep resenteras 

af monitorn Loke, hvilkens tornfront, sam mnnsatt af 

flot·u. plåtar mod olika tjock lek af från 1 ,G till 3,85 d . t. har en 



total-tjocklek af 15 .. 06 J. t; och kan af flora skäl ti ll sin 

styrka jornföras med solid plåt af samma tjocklek -

samt af pansarbåten ".Hilllur(', hvilken har en tornfront 

af 14,1 d. t. jorn med träbackning och skinn 

D et i Ryssland under nybyggnad varande tornskep

pet "Peter den store'' är ämnadt att, till skydd för 

sina 4 kanoner, förses med ett pansar af 12 d. t. jorn

tjockl ek. 
:B'dgan om fö reträdet af solid ytplåt, eller af sådan, 

sammamatt af 2 tunnare plåtar, med samrna total-tjock 

lek, men åtskiljda af ett trä111ellanL.\gg, samt förstärkta 

med backniug, har redan vid Shoeburynt'Ss blifvit prak

ti skt l öst~ till för mån för det förstnärnnle slaget, som 

derför äfven blifvit adopteradt för "Devastatio1>s" be

pansring. Detta fartyg har sålund a fått en bepansring 

af 11,97 d. t. massiva, valsade pl B.tar, med st::nk träback

ning och jornförstärkningar enligt "Hercules"-systemet. 

Vid tillverkning af all plåt måste största afseende 

fästas vid, att den använlla metallen äger största möjliga 

seghet samt att vällningen bJif,·er fullkomlig. Ju renare 

och bättre jernet är, desto större seghet och styrka synes 

detsamma äga. Orenlighet och frommande ämnen tyc

kas hårdna metallen oeh göra den skör. Närv aron af 

mer än 2 °/0 kol anses derföre vara skadlig. Som alla 

plåtar af betydligare tjocklek tillverkas geno m samman

stäilning och valsning af tunnare sådana, ligger svårig

h eten vid vällningen uti plåtames likformiga upphettan

de uti vällugncn. Vid "Atlas \V orks" öfvervinnes denna 

svhighet derigenom, att emellan de olika plåtlagren in

föres ett an.tal kuber af starkt carboniseradt j ern, hvilk a 

sålunda åtskilja de serskilda plåtarne och möjliggöra ett 

likformigt spridande af ugnens hetta genom hela syste

met. Alltefter som temperaturen i ugnen stiger, så 

smälta kubema, lwareftor den slutliga f"iireniHgen af plii

tame fullbord as emellan valsar. I Engelska regeringens 
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verkstäder vid \ Voolwich och Obatham nppltettas pl åtanw 

till vallning vid förbränning af krcosot-olje-gas. 

Vid Englands, för det närvarande mest i ropet va

rande pl iitfabrik , Oylops-W orks vid Sheffield, valsas plåtar 

af 8 
3/4 d. t. tj ocklek. Den främre delen af dessa renom

merade pl iitar består af smidt jern, den bakre af stål. 

Teorier, som blifvit uppställda med pansarförsökens 

resultater till grund lär oss att temligen noga beräkna 

olika projektilers kraft att genomtränga pansar., såväl 

som pansarets förmåga att emotstå projektiler. :B'öljan· 

dc tabell, beräknad med Nobles form el: i. = 235 41 s1 
d~r S = den kända plåtens tjocklek i metres, ~isar i 
kilogrammeter pr cm af projektilens omkrets, eller i s. k. 

dynamoder, den kraft en spetsskula behöfver för att 

nätt och jemt genomtränga solida, oJ.!ackade, pansar

plåtar. 

Plåt:tjocklek l 
l tiTt. 

235, 11 8 1 'Pliit:tjocklck l 
1 rm. 235,11 8° 

l 0.02354 20 0,41640 
5 o;58852 22 11 ,39384 

10 1,35410 :?4 13,G5!JG1 
12 3,38990 26 14,7 1312 

l 

l 14 <1,61403 2G 15,91371 
l Hi fi,02649 30 21,186()0 l l 
l 18 7 ,G2729 32 24,10598 

I vidfogade tabHi, .M. II, synas nämnde förhållanden 

grafiskt framställda med Helie's och Nobles beräkningar 

till grund. 

J\IIotståndet emot spetskulors 

de nu existerande pansarfartygs 

dessa beräkningar : 

anslagskraft hos följan · 

sidor, blifvcr d;~ enliot o 
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Kön. \Vilhelm· 20,32! 45,72 j 9,1300 

Devastation / {:3o. __ 5o! 4:1,7212 1 ,soo 
'l'hunderer J 35,5ojl 45,72 2~,580 
Lokes tornfront 44,6 -- 4()1
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2,149 5,539 
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1,030 2,090 7,120 

2,149 7,44 9 
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l 1030 , 4,000 i~~-.filO 
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Ett för pa!1Sarets målsmän vigtigt experiment var 

besk j utningon af "Glattous" torn vid Purtland don 5 Juli 

förliden sommar. Andamålet med J etsamma var a t t ut

röna ett rörligt torns förmåga att upptaga tunga projek

tilers anslag, med afseonde på maskineriet för dess vrid

ning och dessutom att undersöka huruvida tornet skulle 

fastkilas om eu proj ektil inträngde nära fureningen 

emellan tornot och dess g1acis-pl åt. "Glattons" torn

front består af en solid 12-inch pl<h, 15-ineh ekbackning 

samt dubbelt sk inn. "Hotspur", hvars armering bostår 

af on 2!) tons kanon, förtöjdes på 600 fots distans, sam t 

afskjöt tvenne 600 pundiga, ulaliclade projektiler mot 

"Glattons" torn, för att icke h;ga med i r~Ll;:ningL: n ett skott, 

som giek öfver tornet.*) Det för~ ta skottet, som \·a r ämnad t 

att träffa tornets öfre del, för att verka med betydlig

bäfarmskraft på torn basen, träffade några tum under sigt-

*) Detta misslyckade skoLt torde i förstn hand bij ra t.illskrifvas 

E ogelsmäm1en8, nll pr ccisionsskj utniug fijr.'Yåmllllc, rig linr:Htniug på 

torn taket. 

hr 

il l 

pnnHen, på ett ställe der t\·Pnne plåtar voro förenade 

samt inträngde om kring 20 tum och fastnade i backnin

gen. Den ö f re plåten lyftes några tum ur si t t läge, ett 

bulthufvad drefs in i tornet och det öfre skinnet öppna

de sig något. Tornet vreds med lätthet efter skottet. 

Det andra skottut rigtades emot tornets furening m<~d 

glacis'en samt träffade der det var ämrwdt. Projektilen 

tog först i glacis-plåtens öfverkant, gled längs d~ n sam rna 

och inträngde 1,5-iuehes i torn pan saret. G lacis-plåteu 

befanns bräckt i flera rigtuingar, fl ensplåten vid torn. 

basen genomträngd, och proj ektilen hade med spetsen 

inträngt i baelmingen. Tornet bef::u1us likväl fullt vridbart 

efter experi rnentet och ·'G latton" gick segrande ur 

striden, men röster hafva sedan dess höjts för ett för

nyande af densamma med iakttagande af några förändrin. 

gar i programm et, h varigenom tornet skulle kunna utsät

tas för ännu hårdare slag och dess mokanis!ner för hår

dare frestning. 

Ett slags motstycke till detta experiment, var, ehuru 

det här var frågan om att utröua hållbarhoten af en abe

pansrad granitmur, den skjutning som hos oss nästan 

samtidigt företogs ifrön pansarbåten "Hildur" emot W ax

halm s fästning. 

Skjutningen börjades af "Hildur", som på GOO fots 

distans emot den bestämda punkten afskjöt 3 skott med 

sin 24 cm kanon, massiv kula och 56,5 '$ laddning Bel

giskt krut. 

Den till skottafia utsedda delen af fästningsmuren 

hade 7 fots total-tjocklek, hvaraf det yttersta lagret, af 

l 
1

/ 2 fots tjocklek, bestod af en granitkoppmur oeh det 

inre af en 3 fot tjock tegelmur. Mellanrummet var fylldt 

med ett cement af murbruk och stenskärfvor. 

l sta skottet: Projektilen inträngde med sin spets 

4,55 fot djupt i muren oeh fastnade, öppnande en irre-
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gulier fördjupning nf 2.4 futs hiijd och 2 fots brodd i 

dagen. Omkring fördjupningen belägne granitstenar och 

murfogar yoro helt och håll et oskadade, så att inga rem

nor förmärktes med undanta g af en knappt märkbar ut

backning och spricka å den inre tegelmuren. 

2:dra skottet: Projektilen träflade i venstra kanten af 

fördjupnin gen !efter don förra projektilen. inträngde några 

tum Jjupt i den sednares botten, samt återstudsad!", syn barli

gen oskadad, på mnrken. Skott!Jålet befans utvidgadt 

till 4,35 fots höjd och 4,G fots bredd i dagen. mnrens 

insirla mou1 inåtböjd och det innersta tegelskieldet 

rubbad t. 

3:dje skottet: ProjeHilen träffade tätt invid den först 

afskjutno, qvarsittande projektilen , tillbakadref denna åt 

hålets front, genomträngde llterstoden af muren, som 

hufvud~akligen bestod af ttJgel, genomgick ett derinnan· 

för varande rum, tvenne tegelstensmurar och en kamin, 

samt n terstudsade slutligen från den ll1re ryggmuren, 

synbart oskadad. 

Af dessa skott har man dragit do slutledningar, att 

en dylik mur kan genomskjutas i trenne skott af en 

massiv 24 cm spetskula på GOO fots distans, dft alla skot

ten, såsom här skedde, träffa helt nära samrna punkt; att 

en solid granitmur af qvadersten , mod samma tjocklek, 

måste äga oj emförligt större motståndsförmåga än elen 

nu beskjutne af blandade materialier; samt att denna 

motståndsförrn åga tilltager i samma förhållande som fo

"'arnos antal minskas och stenblockens storlek ökns. 
n 

För uppskattning af den beskjutne murens rela

tiva motståndskraft har man anfört 18G9 års l'ansarskjut

ning vid Finspong, der on 24 cm kanon med motsvara n

de krutladdning och massiv projektil på samma distans 

genomskjöt en af l ,66 d. t. lameller sammansatt pansar

tafia af 10 d. t. tjocklek, jemte en 27 fot bakom taflan 

., 

placerad, 2 fot tjock timmon~igg, hYareftcT pro j oktilen 

iutriingdo G 1/ 2 fot i den bakomliggande, här synnerligen 

hårda sandmarken. 

Uneler iakttagande af det intresse, hvarm ed emeller

tid ej blott våm egn a, utan äfvon frommand e fackmän 

omfattat detta, likväl i sig sjelf ganska obetydliga ex

periment, är det s\'årt att undertrycka en förhoppning 

det en icke mineho vigtig del af våra sjöfästningar än 

deras murade kasematter, nemligcn de flyttbara , bepans

rade och sv?trt bestyckade kaponicre r, som våra pansar

båtar och monitorer roprcscntora, iifven innan kort måtte 

blifva underkastade ett dylikt, ehuru något mera i en

ligh et med Glatton - Hotspur program mot, verkställd t 

prof. Förutom många, utan tvifvel intressanta erfaren

hetsrön i afseonde på do Ericsonska tornens ofta ifrå

gasatta lätthet att komma i olag till vridbarhet, portar 

m. m., skulle genom ett sådant experiment äfven mången 

lärdom kunna inhämtas rörande styrkan af vårt bopans

ringssystem och derigenom den ofta framställda, men 

alltj emt obesvarade frågan "Pansar eller icke pansar" 

föras ett steg närmare sin lösning. Denna fråga , i an

dra länder uteslutande behandlad af fackmän, men hvars 

besvarande blifvit hos oss, så att säga, om händertaget 

af landet sjelft, syn es, såväl på grund af denna omstän

dighet, som derigenorn, att hela planen för vB.rt sjöförsvars 

tidsenliga ordnande måste anses deraf bero, just hos oss 

fordra en sådan praktisk behandling. 

Vid betraktandet af såväl den tyngd som ett effektiv

pansar redan n u äger, je m te de svårigheter, som framställa 

sig för att i jemnbrecld med kanonen s stigande kraft 

kunna, äfven med bepansringens inskränkande till ett 

fartygs mest ömtåliga partier, ytterligare öka dess tjock

lek, som den med artilleriets vidare utveckling otvif

velaktigt inträffade, gradvisa minskningen äfven af så

dana bepansrade partiers utsträckning till en slutligen 
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fiirsvinnande litenhet låter -- n!'ven med uteslutande af alla 

ekonomiska betänkligheter - den fr!lgan lätt framställa 

sig, huruvida icko all bepansring till sjös med ens obor

de försvinna. Men, å andra sidan, tala ännu manga 

ornstllndigheter för pn nsarets bibehållande, såsom t. ex. 

kortheten af äfven de kraftigaste kanonurs pansarbrytan

de porte, utanför hvilken s!lluuda ett svagt pansar knn 

lernna skvdd under det att ett obepansradt fartyg - , 
kan sättas ur stridbart skick ptL nästan hvad distans och 

med hvilkon kanon som heldst; den af förr nämnde 

skäl så rincra sannolikheten af träffar under en sjustrid; 
- o 

d(•u ännu mindre sannolikbeten af perpendikulära pro

jektilanslag och sist, men ej minst, det förhållandet, att 

bos alla de nationer, som mera än vi af omständigheterna 

tvingas att hålla sina krigsredskap i ständig ordning, 

ännu ingen sådan pors•m vågat uppträda och förkasta 

pansaret, på hvars skuldror ansvaret för de möj liga följ 

derna skulle kunna falla. 

(Fortsättn.) 

----
~-------

(Insänd t. ) 

Om Matroskåren. 

Ändam&iet med denna kår, sådant det angifves i 2G 

§ l m om. af Reglemente för Styrelsen och Förvaltningen 

vid SjOförsvarets stationer, är att utgöra stamtrupp för 

flottans bemanning, samt tillika att dana skickliga och 

pålitliga förhandskarlar och underofficerare. Enligt sam

ma reglementes 28:de {:i, kompletteras matroskåren från 

skeppsgossekåren och, ehuru reglementet derjemte med

gifver, att ynglingar och sjömän, utan att förut hafva till

hört skeppsgossekåren, må kunna vinna inträde vid ma

troskåren, så har detta, mig veterligen, icke förekommit, 

och torde, så länge matroskåren kan rekryteras med dem 

som varit skeppsgossar, och hvilka, såsom sådana, er

hållit en utmärkt vård, uppfostran och öfning i yrkets 

fordringar, neppeligen andre än desse blifva i matroskåren 

upptagne. .Matrosens uppfostran kan således anses börja 

med hans antagning till skeppsgosse och hans högsta 

uppgift vara att blifva underofficer vid flottan. 

Då likväl alla icke kunna hinna till underofficers

platser, hvartill fordras särskilda anlag och förmåga att 

föra befäl samt aflagda examina, och institutionens än

dam ål icke heller är eller bör uteslutande vara att dana 

underofficerare, &å komma många att förblifva matroser; 

och det är bland desse som flottan sk:ill bafva erfarne 

och pålitliga förhandskarlar ombord och vid arbetena på 

varfvet. 

Af ofvanstående torde framgå, att u nderofficerssta

te~na, matroskåren och skeppsgossekåren höra tillsam-

5 
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t ··ra ett sammanhänO"ande helt, hvaruti de sär-man u go b • 

skilda delarue böra harmoniskt ingå och harmoms~t ut-
vecklas för att det hela skall nöjaktigt uppfylla sm be
shimmelse. - Hvad de olika delarnes storlek beträffar, 
så är denna ytterst beroende af omfånget af flottans ma
teriel, och, om de, med hänsyn härtill, för närvar~nde 
kunna till sina dimensioner anses väl mots~ara bebo vet~ 
s11 torde deremot åtskilligt vara att önska l afse.cnde ~a 
hvarje särskild dels ställning vid flottan och de föresknf-

ter hvaraf denna beror. 

J ag vill först ett ögonblick uppehålla mig vid skepps
gosseinstitutionen, denna matroskårens vagga. Hvar och 

b ft tillfälle och g)· ort sig mödan att taga reda en, som a ... 
å denna institution, måste erkänna att densamma l na-

~tan alla afseenelen på ett för såväl flottan som för de.m, 
hvilh lyckas att få tillhöra skeppsgossekåren, högs~ till
fredsställande sätt uppfyller sin bestämmelse. Redu~h~ner 
och rinO"a afgång inom underofficersstaterna, som l forsta 
h and rn: dfört ett ofördelaktigt stillastående inom matros-

k o har såsom fölJ" d deraf, äfven förorsakat, att skepps-aren, , . o -'d 
• 1 llt1'd kunnat upptagas 1 matroskaren v1 gossarne lCt{e a 

den tid de dertill varit färdiga och bordtur ske~psgosse-
kåren utskrifvas. Visserligen har skeppsgossekarens be
stämmelse i sednare tider äfven blifvit att .k.~m_rlettera 
k 

· 1 o och för en del skeppsgossar, 1 ofngt kom-anomer {aren , . 
petente att karlskrifvas, men för h vilka p_lats 1Cke . fun-
nits i matroskåren, har varit tillfälle att ~hfva kanon~el:er, 
men för den ställning och den tj enstgön~g, som hlttlllS 

't d l·o rs blef poJ'ken hvarken t1ll lynne eller van enna ,a , . .. 
öfriga egenskaper utvecklad. Hans.. öns~an, nar han 
sökte blifva skeppsgosse, var att goras tlll matros och 
man får derföre icke undra på, att han i allmänhet med 

motvilj a velat blifva kanonier. 

., 
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Då skeppsgosse-institutionen icke borde behålla in
dividerna sedan de redan blifvit karlar, sit föreskrefs i 
1871 års förnyade reglemente för skeppsgossekåren, att 
skeppsgosse, som vid uppnåtida 20 år icke ännu kunnat 
utskrifvas till matros- eller kanonierkåren, skall afskedas; 
och månget väl uppfostradt ämne till en god matros har 
till följe af donna föreskrift gått från flottan. Enligt 
mitt för m enande är detta en o bostridlig misshushållning 
å statens sida. Att flottan , sedan den med möda och 
kostnad under 5 a 7 års tid uppfostrat en pojke, i afsigt 
att göra honom till en för sin tjcnst duglig man, helt 
enkelt kastar honom ifrån sig, kan icke vara med vapnets 
intresse förenadt; och tvifvelaktigt t~Hde vara, huruvida 
det är fördelaktigt för pojken, som, vid antagningen i 
skeppsgossekåren, så att säga, utstakat sin framtida verk
samhet, att vid uppnådda 20 år kao;tas ur spåret och 
nödgas söka sig ett nytt. Bättre torde kanske vara att 
föreskrifva att skeppsgosse, som, iföljd af brist på yppad 
vakans inom matroskårerna, icke kunnat före 20 års ål
der ur skeppsgossekåren utskrifvas, skall likväl vid den
na ålder, såsom jungman öfver stat i endera kåren in
sättas under samma vilkor, som för de å stat varande, 
men att ett lika antal skeppsgosseplatser hållas obesatte, 
som motsvara sålunda öfver stat tillsatte jungmän. 

Jag öfvergår nu till matroskåren. 
Väl karlskrifven och inkommen i denna kår och 

medveten om att det tillhör honom sjelf, att utan den 
omsorgsfullare ledning, som han rönt såsom skeppsgosse, 
mi taga sig fram genom lifvet, riktar mången jungman 
redan ifrån inträdet i kåren sin sträfvau åt att vinna 
kompetens till undcrofficersbefordran. I cke sällan med
födda, goda naturanlag samt den omsorgsfulla vård och 
uppfostran, han redan såsom skeppsgosse åtnjutit, utgöra 
en god grund för dessa sträfvanden, hvilka äfven så till 
vida fortfarande gynnas af institutionerna, att en och 
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hvar i mån af utrymme och efter aBagda föreskrifna 

)l'ak~iska prof, tillåtes att bogagna kostnadsfri nndorvis

!1ing i flottans underbofälsskolor. Samtidigt fortsättes 

under årligen förekommande sjoexpeditioner, i exercis

skolan och vid arbetena å varfvet don praktiska utbild

ningen, som redan uneler skeppsgossetiden icke obetyd

ligt avancerat; och do t är icke ovanligt att finna jung

män, som, efter att Lafva tillhört kåren 5 a G år, äro 

kompetente till underofficersbefordran och skulle säkert 

vara det bättre i afseondo å praktisk skicklighet, om ut

sigterna till något så när snar befordran funnes ; men 

uts-igterna härtill äro mörka och aBägsna; efter allt lä

sande och huru skicklig och pålitlig han än är., så för

blifver han dock ännu jungman med en otillräcklig af

löning; åren förg:"t, ambitionen, som i ungdomsåren var 

liflig och stark, slappnar och fara är att den icke red~n 

efterträdts af slöhet, då ändtligen en chance yppas t1ll 

bättre ställning. 

Hvad åter beträffar dem, som naturen icke gynnat 

med de gåfvor, som fordras för att hinna underofficers-

platser utan som skola qvarstadna i kåren och, såsom 
' . 

matroser och förhandsmän, fortfarande göra flottan tJenst, 

så är deras lott änn u sämre. F ör dessa finnas icke den 

aflägsnaste utsigt att i denna tjenst vinna en något så 

när betryggande ställning, utan tvärtom befara de, att, 

efter att hafva i kronans tj enst offrat sina bästa krafter 

och efter att genom ett godt arbete hafva lyckats vinna 

det högsta m~U som i denna tjenst för dem står att vin

na, då krafterna förminskas blifva 11edflyttade eller afske

dade och nästan nödsakade att tigga. 

Ett gammalt Engelskt råd säger: "Look at your 

sons fortune and educate him for it·•. Ett för hvarje 

samhällsklass i sanning godt, praktiskt och efterföljans

värdt råd. Vid här ifrågavarande klass eller den s. k. 
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m·betskiasson eger det tilbmplighet både i den menin g· 

det tir skrifvet och gifvet och äfvon i omvänd mening, 

som J· a"' på Svenska skulle vilJ·a åtoro·ifm med: " ·rag· 
. o . b 

i botraktande den uppfostran , ni gifvit er son och se 

till att han beredes on densamma motsvarande ställ

ning i lifvet". 

Hvar menniska i vår praktiska verld har den be

rättigade uppfattning, att god uppfostran och förvärfvadt 

vetande, samvetsgrannt tillämpadt, hör meclföm motsva

rande större ekonomiska fördelar framför deras, som icke 

lyckats häraf blifva drlaktigo; och det synes mig som 

donna uppfattning vore most l.icrättigad inom arbetsldas

sen, der det stora flertalet hvarkon får Rynne rlig vård 

eller vetande. Efter denna uppfat tning torde matrosen, 

då han samvetsgraunt uppfyllor sina pligto r, kunna hysa 

rättmätiga anspråk på en i ekonomiskt hänseende bättre 

eller åtminstone lika god ställning som i.ifrige arbetare, 

kvilka intet fått lära. l\Ien hans ställning lir sLlmro: -

icke buttn,, än cbgakarleus. 

Härvicl har staten, såsom målsman, icke handlat 

efter det citerade rB.det. som jag likväl tror i:i t' ganska 

beaktansv~lrdt, och ett fortsatt ringaktande af detsamma 

kau blifva för flottan kännbart. 

D Pn vård och öfning, som staten med kostnad egnat 

åt skeppsgossen och den ännu oerfarne jungmannen, den 

duglighot som derigenom skapats hos matrosen, men 

som af staten så Htgt uppskattas, erbjucle.s nu alla dagat· 

åt den enskilde, som härpå sätter högre värde. 

Sålunda hafva efter egen önskan 14 man 1871, 4() 

man 1872 och detta år redan l!) man lemnat matros · 

kåren; och genomgår man listan på dosse, så. skall man 

finna att do erfarnasto och intelligentaste , .~om naturligt

vis hlttast finn:1 fördelaktiga anstiillniug:11' nmh,Jrd ,,rh i 

land, hafva öf\-c rgifvit: flottrtn ~ tjcn ~ t . 
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Vilja vi behålla våra matroser, vilja. vi skörd~ ~~~

sten af hvad vi offrat, så må vi ock se t1ll att VI valJa 

medlen, för att den skall blifva vår, och kraftigaste 

medlet är att utan dröjsmilJ betrygga matrosens nuva

rande och framtida ekonomiska ställning. 

Målet skall då vinnas och vi skola i flottans matros

kår hafva både en god stamtrupp och pålitlige förhands

män, samt ur denna elitldh med lätthet kunna till under

officerare välja unga, lifaktiga och intelligenta ämnen. 
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strödda underrättelser från främmande mariner. 

Förenta Staternas sjöförsvar. 

Den Österrikiska "Armee-Zeitung" meddelar följan

de, rörande Förenta Staternas sjöförsvar: 

De politiska förvexlingar, hvartill såväl Kuba- som 

Alabama-frågorna gifvit anledning, har föranledt oss att 

kasta en blick på de sjöförsvars krafter, h varmed N ord· 

Amerikanarne ämnat understödja sina fordrir.gar. 

Om man betraktar de stora upplag af vapen och 

ammunition , som för närvarande finnas depon erade i sta

ternas olika militäl'-depoter, så är man frestad att tro, det 

detta land måste vara väl förberedt att möta hvarje po_ 

litisk eventualitet. Vid närmare undersökning finnor 

man dock att dessa förberedelser äro så godt som inga. 

Så består t. ex. större delen af det magasinerade krutet 

af qvarlefvor från sista kriget, hvilka antagligen ej legat 

till sig sedan dess. Af vapen finnes on myckenhet, 

men de fl esta äro af gammal modell och underhaltig be

skaffenhet. D e flesta kanonerna, eller ett antal af om

kring 300 stycken, äro Parrotskanoner af 30 till100 pun

dig kaliber. De äfrigR äro sliitborrado, samt utgöras af 

3 st. 20 tums, 12 st. 15 tums, 28 st. 9 tums, 97 st. 8 

tums, samt 100 st. bombkanoner. Af handvapen finnes, 

utom ett antal af huggare och revolvers, endast 2000 

remingtongevär. 

Allt sedan sista kriget har knappast n fl got blifvit 

gjordt för att underhålla och komplettera landets för

svarskrafter och bästa beviset härpit lemnar flottans till

stånd, såsom det kan synas af nedanstående. 

På varfvet vid Brooklyn stå tre ofullbordade fartyg, 

på hvilkas färdigbyggande man icke arbetat allt sedan 

krigets slut. Dessa fartyg, som alla tillhöra l:sta klas-
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sen, äro "Java" och "New-York", hvardcra på 2490 tons, 

samt pansarfartyget "Colossus~~ på 2127 tons. Detta sed

nare för hvars fullbordande ett år anses behöfva åtgå, 
l 

är konstrueradt att bestyckas med 10 grofva kanoner. 

De två förstnämnde anses kunna fullbordas på kortare 

tid, om penningar beviljas för ändamil.let. 

Den stora reduktion af sjökrigsmateriel, som ägde 

rum vid krigets slut, är väl bekant. Hvad som återstår 

befinner sig dock nu, med undantag af de fartyg som 

äro i aktiv tjenst på frommande stationer, i ett allt utom 

lysande skick. I staternas olika hamnar hafva följande 

fartyg legat länge för att repareras, utan att något nämn

värdt blifvit gjordt vid dem: "Minnesota", 2912 tons, 

45 kan. i "'l'ennessee", 2135 tons, 23 kan.; "Florida", 

2135 tons, 25 kan. i "Hartford", 2000 tons, 18 kan.; 

"Roanoke" (pansarfartyg) 2260 tons, 18 kan., "Oanan

daigua", 965 tons, 10 kan. i "Iroquois", G95 tons, 6 kan.; 

"Portsmouth", 846 tons, 15 kan.: samt. slutligen trans

portfartygen "Guard" och "Supply". 

Bland alla dessa fartyg är "Canandaigua" nästan det 

enda :-:om 1efinncs i tjenstbart skick och som kan rustas 

inom JO dagar. Äfven "Hartford" och "Portsmouth" 

anses ännu kunna hålla sjön. I händelse af krig skulle 

man ej kunna vänta sig någon hj~lp från arse~alerna så

vida icke kongrossen bestäm mer s1g fur botydhga anslag 

till desamma, men äfven i detta fall måste man otaga 

tidsfrågan med i beräkningen. Förutsatt att man salun

da ägde fullt upp med folk och penningar, så skulle 

dock "Canandaigua" och "Portsmouth" vara de enda 

fartyg, som kunde rustas på mindre tid än en månad 

och detta sednare endast sB.som segelfartyg och under de 

mest gynsamma omständigheter, så skulle ~ ~ånader åt

ga att klargöra "Dictator", som befinner s1g 1 New-L~~l

don, samt ytterligare 8 fartyg Dessa föga lugnande for

hftllanden hafvn förmått N ew.Yorktidningen "The \Vorld" 

"' 
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att framställa denna fråga : H vad skulle \'i göra i den 

händelse krig blefve plötsligen furklaradt? 

Amerika egcr visserligen en ganska fruktansvärd 

krigsmaskin i "Stevens battery", men ehuru kulen till 

densamma sträcktes redan 1840, är fartyget knappast 

ännu färdigt. Det tyckes nästan löjligt, att såsom skäl 

för dessa ändlösa ombyggnader antaga de oupphörliga 

förändringar nutidens sjiikrigsrnatericl är und erkastad , ty 

detta flytande batteri har nu i 32 B-r, gång efter annan, 

blifvit ::\terflyttadt till verkstadon för att erhålla nya, tids

enliga förbättringar. Det synes sELsom Amurikanarne 

:;ålunda hadu ganska allvarliga skäl att tro det sjukrigs

konsten skulle fur en längre tid komma att blifva sti lla
stående. 

Stcvens batteri är bygdt af bästa ek samt bordlagdt 

med teak. Det har f> tums pansar, är försedt med en 

massiv jernramm, samt bcstyckadt med 4 st 500 pun

diga Rodmans- och 3 st 2ö0 pundiga Parrots-kanoner. 

I kompetente personers ögon tyckes detsam ma iifven i 

sitt 11uvarande skick vara en ganska aktningsvärd krigs

maskin , men äfven om den uppfyllor alla de anspråk 

man fästat vid densamma, är det icke desto mindre 

sant att den Amerikanska örlogsflottan ingalunda har 

några betydliga stridskrafter och att vid dc konflikter 

hvaraf den för ej längesedan ' 'ar hotad., man svårligen 

skulle hafva kunnat tala om handling. 

'rill dessa meddelanden anse vi det lämpligt att bi

foga nflgra uppgifter ur den officiella årsberättelsen om 

Förenta Staternas flotta , utgifven den l sist!. .T uli. 

Denna flotta räknade då 1G76 aktive officerare och 

civile tjcnstcmän af officers rang; 19\J midshipmen och 

ingcniur-clcvor, samt 17000 underofficerare och sjömlin . 

Autalet fartyg af alla lda~ser voro 178, Lland hvil

ka 8U ubepansmdc, [)l bepansrad e u ch 28 LogsorMtar 
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pontoner m. m. 54 fartyg yoro i tjenstgöring, men pau
sarfartygen med några få undantag afrustade och 4 nu
der byggnad. Flertalet af fartygen bygdes under kriget 
och af underhaltig materiel. 7 af de abepansrade farty
gen voro ofullbordade, 11 under reparation på olika 
varf, 28 afrustade, 4 stäide till skolafdelningens disposi
tion uch de öfriga använda såsom kaserner, sjukskepp, 

magasiner m. m. 

Danska pansarfartyget "Odin". 

Detta fartyg, som till sin konstruktion är något olika 
med sina föregångare, började byggas 1870 i November 
samt fullbordades oaktadt fördröjd leverans af pansarplåt 
från England på den relativt korta tiden af tvii år. Far
tygets dimensioner äro: längd 230, bredd 4 7 och största 
djup 15 1/l danska fot. Det är bestyckadt med 4 st. 
lO-tums, 19 tons kanoner, som äro placerade i en på 
däck uppförd kasematt. så att de kunna skjuta i alla 
rigtningar. Samma kasematt innesluter äfven maskinens 
och pannornas öfre delar. Skrofvet är bepansradt med 8 
tums plåt, hvilken uppåt och nedlit tunnar af till 5 tum. 
Kasematten har 7 tums pansar och däcket en stark 
jernbeklädnad. Skrofvet är deladt af vattentäta skott 
placerade sil. att de bilda talrika celler, hvarigenom in
trängande vatten anses kunna hejdas genom den sam
manpressade luften. I förstäfven har fartyget en stål
sporre af 6 fots längd och mera än en fots godstjock
lek, hvilken har sin plats inne i fartyget, till dess den
samma skall användas för ramning, dii den kan ut
sättas. 

Maskinen, pil 2500 indikerade hästkrafter är kon
struerad af Burmeister och Veni i Köpenhamn, samt 
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gifver fartyget, som har två skrufvar, en fart af 13 
knop. 

"Odins" totalkostnad uppgår till 1,600,000 Danska 
riksdaler. 

"Hydra". 

"Hydra", den fjerde af de för ramning konstruerade 
tornfartyg hvilkas byggande beslöts 1870 i England, har 
nu giitt af stapeln i Clyde och anländt till Devonport. 
Liksom hennes systerskepp, "Cerberus" och "M:agdala" 
är "Hydra" hufvudsakligen ämnad för kust- och hamn
försvar, och sålunda, med några få uudantag, af samma 
konstruktion som dessa. Detta fartyg har ringa djupgå
ende och är utan tackling. Dess däck ligger endast 3 
fot 6 d. t. öfver vattnet, hvilket likväl icke bindrar det
samma friin att utan fara kunna operera i öppna sjön. 
"Hydra" är hvad Engelsmännen kalla en "breast-work
monitor", d. v. s. en parapet-lik byggnad af 1 1

/ 2 d. t . 
jernpl~t med backning af teak är uppförd pil. däck och 
omgifver styrinrättningen, samt en del af fartygets och 
tornans maskiner. Tornen äro placerade vid para
petens främre och aktre ändar, öfver hvilka de höja sig 
omkring 7 fot. D o äro vridbara och enligt Coles 
system. 

Enda tillträdet till fartygets inre är genom luckorna 
pil. parapetens däck, eller på manöverdäcket, som har ::;in 
plats omkring 9 fot öfver parapetens, och utgör förbin
delsen emellan tornen. 

Under vanliga förhil.llanden styres och manövreras 
fartyget fril.n däck, men detta låter sig äfven göra inom 
parapeten om så befinnes nödigt. I denna händelse fin-
nes plats för befälhafvaren eller lotsen i ett bopansradt 
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torn , som skjuter upp linda till 15 fot öfver parapeten, 

och som tir försed t med syn hål. 

Tornl'U äro förfärdigade af två tjocklekar 3/
8 

tums 

plåt, samt bepansrade med plåtar af 7 'i~ och 8 3/, d. t. 

tjocklek med D d. t. tcakbackning. H varje torn har 2 st. 

18 tons kauoner. Tornen kunna manövreras såväl mod 

maskin som för hand. 

Fartyget tager 280 tons kol, med hvilket förråd det 

kan hålla sjön i 14 dagar. Dess drifkraft utgöres af 2 

af hvarandra oberoende skrufvar. D ess rnaskiner äro af 

det s. k "compound system" oeh fartygets högsta fart 

11 knop. 

b 
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Sannnandrag af l{ongl. Dref, Förordningar, General

order m. m., utgångna från l{ongl. Sjöföt·svars
Departementet. 

År 187il (Kongl. Bre!). 

Jan. d. 18. Angående en komit6 fur uppglirande af furslag till Ileg

lemente fur tjenst.guringen och hushållningen nntler sju

expeditioner. 

S. d. Kommendören m. m. Thomson förritttar generalmönstring 

med 3:dje distriktet af flottans båtsmanshålL 

År 1873. (Generalorder.) 

Jan. d. 2. Att tekniska byrån, försUirkt med öfverdirektören för 

mariningeniörstaten m. m. J. C. A. d 'Ailly, skall granska 

och snarast möjligt inkomma med utlåtande öfver för

slagsritningar till en af ingeniiiren Svensson konstruerad, 

sjögående, opansrad kanonbåt. 

» d. 4. Att den 11ktra af korvetten «Thors» 7 tums bombkano

ner skall utgå ur korvettens bestyckning. 

» rL 8. Angående bildandet af en siirskild ekonomistat inom sjö

vapnets militiirpersonal. 

» d. 9. Att å sjövapnets fartyg skall hiidanefter såsom lotsgös 

begagnas den hittills vanliga örlogsgösen, omgifven af 

helt hvit kant, hvars bredd, vid stående liket och mot

svarande kortsida, utgör en femtedel af gösens hela 

längd, samt vid gösens långsidor en femtedel af gösens 

hela höjd. 

» d. 17. Att löjtnanten vid skUrgårdsartilleriet B. J. A. Lidman 

erhållit tre (3) års tjenstledighet från och med den 1 

niiPtkommande Februari, för att ingit i Franska Hepu

hlikens örlogstj enst. 

» d. 18. Tillåtelse för öfverstcn vid kong!. flottans mekaniska kår 

öfver stat m. m. grefve A. E. von Rosen att emottaga 
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och biim kommendursiecknct af Kongl. Grekiska Frtil

sare-orden. 

Jan. d. 25. Angående tillsilttande af en komite för uppgörande af 

förslag till nytt reglemente för tjeustgöringen samt hus

hållningen och redogörelsen under sjöexpeditioner. 

Komitens ordförande iir: öfverstelöjtnanten vid skär

gårdsartilleriet frih. l3. O. Stackelberg, och öfriga leda

möter: majoren vid skärgårds:ntilleriet m. m. C. P . Vir

gin, kommendörkaptenen af 2:a kl. vid flo ttan m. m. 

J. U. G. Ameen och kommendörkaptenen af d:o d:o 

frih. F. W. von Otter. 

d. 31. På derom tillkiinnagifven önskan, entledigas kaptenen 

vid kong!. flottan m. m. G. af Trolie från sin innehaf

vande kadett-officersbestilllning vid kong!. sjökrigsskolan 

från och med den l nästkommande Maj. 

Febr. d. 4. Kaptenen vid skärgårdsartilleriet F. S. Malmberg bevil

jas l månads. tjenstledighet från och med den l näst

kommande Mars, för att i enskilta ärenden vistas ut

rikes. 

, el. 11. Att sjövapnets officerare, som kommenderas till tjanst

göring i Stockholm, derstädes begagna unelervisning eller 

tjenstgöra vid något af statens militär-läroverk, bergs

skolan eller dylikt, skola, sitväl vid ankomsten till, som 

vid afresan från hufvudstaden, anmäla sig hos kommen

danten på Skeppsholmen, samt vid ankomsten tillkiinna

gifva huruvida de önska att vid skärgärdsartilleriets sta

tion uppbära sina löneförmåner for den tid, som de i 

hufvudstaden vistas. 

d. 12. Att t. f. mariningeniören J. L. Frykholm ställes till För

valtningens af Sjöärendena förfogande för att afresa till 

Birkenhead och der besigtiga en för kronans riikning 

beställd lyftkran. 

d. 18. Löjtnanten vid Flottan J. A· Ekelöf skall, från och med 

den l nästkommande Maj, tillsvidare tjenstgöra som ka

dettofficer vid kongl. sjökrigsskolan. 

~ d. 19. Tillåtelse for löjtnanten vid flottan J. Hägg att emottaga 

och bära riddaretecknet af Kongl. Danska Dannebrogs-

orden. 

h 

F ebr. d. 21. Kaptenen i skUrgårdsartilleriet C. F. Ekermanu skall af

resa till Köpenhamn för att derstfides i samråd med de 

Danska och Norska Marinofficerare, som må blifva ut

sedda för ändamålet, uppgöra program och kostnadsför

slag till ifrågasatta, för de tre liinderna gemensamma 

sprUngförsök till utrönande af undervattenminors spr1ing

verkan på olika afstånd och djup. 

d. 26. Att sjömätningsfartygen, skonerten «Svalan», ångslnparne 

«Lärkan» och «Tärnan>, jakten «Dow», samt till sjömät

ningsfartyg apterade mörsarefartyget «Eolns», lifvensom 

6 roddbåtar skola klargöras till den l instundande Maj. 
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från Megera's resa; Agincourt, under och efter dess haveri; Den me

teorologiska verksamheten i Förenta staterna; Tillståndet i Algier; 

Pansarflottan; Frågan om af p ansring etc. 
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Sid. 54, rad. l uppifrån står: och, läs: att 

» 63, » 8 nedifrån " effektiv- » effektivt 
» » » 2 » » intrHffade » intrliffande 
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