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K. Örlogsmanna-Sällskapets högtidsdag
1877 .
.Aminnelsetal. *)

t
Dö<lcn, den obeveklige, har äfven under J et nu
fö rflutna arb etsåret skörelat sina offer bland K. Örlogsmanna-sällskapets medlemmar.
Vi samlas derföre i Llag lVIine Herrar, ej blott rör
att p[uninna oss vfnt kLira y rkes utveckling i dess olika
grenar och sällskapets verksamhet under det år som
nu för:flutit, samt fö r at t glädja oss åt hvad under
detta år möjligen Llifvit gjordt till lyftning och förk ofran af vårt gamla örlogsvap en, utan äfven för att
egna en ö:fiig giirJ åt saknaden och minn et; ty K. Örlogsmanna-sällskapet har att på denna sin högtidsdag
heldaga sig öfver fö rlusten af följande medlemmar,
nemligen:
Utländske ledamoten af K. Örlogsmanna-sällskapet,
öfverst en i k. danska artilleriet, riclJ. af K. Svärdsonlen m. m. Peter Clwistian B ianeo von Bo eck;
Korresponderande ledamoten af K. Örlogsmannasällskap et , f. el. kaptenen vill K. lvf:t flottas konstruktionskår och ridcl. af K. \Vasaoruen Jacob Preclrik
R ingheim;
*) Af sällskapets se kreterare kaptenen och ridd . G. af Trolle.

-2-

H edersledamoten af K. Örlogsmanna-s ällskapet,
chefen för flottans mariningeniör stat, öfverdirektör en
och kommendören af K . \V asaorden m. m. ,Johan Christian August d'Ailly;
Arbetande leelamaten af K. Örlogsmanna-s ällskap et, komm endö rkaptenen af l:a ]:dassen vid flo ttans
permanenta reservstat och ridd. af K. Svärclsonlen
m. m. Adolf Victor Z ethelius,

Peter Christian Bianeo von noeck.
P eter Christian Bianeo von Boeck född es i Danmark den 29 J ann ari 1812, och egna el e sig r edan tidig t åt den militära banan, i det han vicl 14 år s ål der antogs vid artilleri kadettinstitute t i IS::ö11enhamn.
1830 utnämndes han till sekondlöjtnant och antogs
samma år som elev vid högskolan, dm· l1an aflacle afgångsexamen 1834 med vitsor d att hafva bestått examen
bäst af alla de samtida artill erieleverna. Efter att
hafva genomgått de olika befälsgraderna inom artilleriet befordrades von Boeck i September 1867 till öfverste i clanska artilleriet.
von Boeck var en särdeles framstående artilleriofficer, isynnerhet inom artilleriets tekniska område.
Redan som ung officer fick von Boeck förtroendet att
i Sverige vara kontrollant vi el till verkningen af grofva kanoner fUr den danska armens räkning. Detta
uppdrag fo rtfor umler 10 års tid, afbrntet endast under en och annan kortare eller längre mellantid, och
gen om detta sitt långvariga vistande i Sverige förvärfvade von Boeck många vänner äfven hos oss, hvilka säkerligen beklaga förlusten af hans bortgång.
En tid tjenstgjorde von Boeck äfven i Frankrike
i egenskap af kontr ollant vid tillverkningen af lm noner för danska armens räkning, och år 1865 ut-

•. \
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nämndes han till tygmästare vid arsenalen i Köpenhamn. 1861 utkom fr ån try cket en af honom utarbet ad handb ok för kontrollofficer are vid kanonb esigtningar. von Boeck användes äfven vid t id efter annan
för ekommande gevärsbeställn ingar för danska arm ens
r äkning, såsom 1848 i Liittich för att kontrollera en
större beställning af mynnings-ladd ningsgevär till armen; 186G i Amerika för att kontrollera tillverkningen
af r emingtongevär , hvilken modell hade af von Boeck
blifvit förordad . I 1848 och 64 årens kri g deltog von
13oeck, i det förra såso m chef för ett 24-pundigt granat-kanons halfbatteri, och i det sednare såsom tillhö rande artilleristaben vicl fältarm en under artilleriets
chef, generall öjtnant Lii.ttichan. 1868, då den nya härordningen var genomförcl i Danmark, blef von Boeck
chef för tyghusafdelnin gen.
Förutom denna militära verksamhet deltog von
B oech: i många andra förrättningar. Från 1854 till
1863 var han sekreter are i artilleri- och konstruktions-kommissionen, och bl ef sedan såsom chef för tyghusafdelningen ordförancle i samma kommission. Uneler
sista året af sin tjensteticl var han ordförande i kommissionen för den historiska vapensamlinge ns ordnande,
och i den väl utarbetade och mycket upplysande katalogen är elen afdelning som omfattar de grofva kanonerna af honom sjelf sammanskrifven. Han var ordförande i det krigsvetenskap liga sällskapet från 1872
till dess han lemnade sin militära verksamhet. Dessutom tillhörde von Boeck föreningen för "anskaffandet af fria bostäder åt åldrige ", och der han för detta
vackra för etag verkade mycket godt.
Som, enligt danska bestämmelsern a för afskedst agande inom armen, von Boeck i början af innevarande år skulle lemna denmilitära tjensten; men då den
verksamme mannen ännu hade håg och sinne för all·
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männyttiga företag, så antog han förra året regeringens tillbud att öfvertaga kontrollen öfver en anlägg ning på S:t Croix, afsedel att befrämja sockertillverkningen på stället, men här dukade von Boeck under
för de klimatiska förhållandena och slutade sina dagar den 4 December 1876.
Af yttre utmärkelser var von Boeck af sin konung hedrad med Dannebrogsordens kommendörskors
af l:a graden och Dannebrogsmännens hederstecken.
Dessutom var han riclcL af K. Svärelsorden och storkommendör af grekiska frälsareorrlen.
von Boeck hade valt sin maka i Sverige, en dotter af framlidne assessorn i svea hofrätt J ohan lVIo berg och som jemte 5 barn öfverlefva honom, af hvilka en son är officer vid danska lifganlet och en, officer vill danska artilleri et.
Vi sluta här de korta llragen af von Boeeks lefnad med att anföra hvacl vi liist om h onom i en dan sk
tidskrift.
"De kamrater, som hafva följt von Boeck på hans
långa bana inom armen, skola, je m te det cle erinra sig han s
ovanliga yrkesskicldighet, ni t i tj ensten oeh lmman itet mot underhafvancle, säkerligen minnas hans jemna,
öppna sinnelag och trofasb ltjelpsarnhet; dc ::~hola säkerligen ock minnas bans r iittframma språk och uppträdande, genom hvilket framlyste en v~ilvilja mot andra, som härrönle af hans menniskoiil skande sinne, och
som derföre ocksft var lika mot hög som lrLg. "

Liksom flere med c1et Ringheimslm namnet egnade
han sig åt flottans tjenst, i t1et han 1822 undergick
den llå varande konstruktions-elevsexamen, samt antogs samma år som elev vid flottans konstruktionskår.
E fter att hafva väl fullgjort de teoretiska och praktiska
f onlringarne för befonlran till officer vidnämnda kår, utnämndes Ringheim år 1833 till sekundlöjtnant vid k.
flottans konstrnldionskil.r. Ringbeim var af !}a turen utrustad me el godt hnfvnd samt framstående håg för studier,
hvilket bevisas cleraf, att han redan vid 20 års ålder,·
s~tsom unclerkonstmktör, bCJs tridcle konstruktions-informationsbefattningen under närmare ett års tid, och 1833
antogs vid högre militär-läroverket å Marieberg, der
han 1835 aflade en hedrande examen uti den för flottans officerare faststäida högre kursen.
År 1863 hade Ringheim avancerat till kapten vid
konstruktions kåren.
Under sin tjensteticl var Ringheim mycket använd
inom sitt yrke, och erhöll ej så få förtroende-uppdrag.
Förutom de mera vanliga befattningarne inom
l;:åren, såsom ofta förekommande virkesbesigtningar
såvLil i Sverige som utomlands, k~mpanichefstjenst,
ledamotskapet i reglementskomite m. m., och hvilka af
Ringheim tid efter annan innehades, blef han 1841
konstruktions-informa tiansofficer vid Carlskrona sta tio n,
hvilken befattning han innehade till 1858; han blef
på egen begäran 1842 kommenderad till Stockholms
station för att derstädes, skild från andra göromål,
omarbeta vissa vid konstruktions-informationsverket
förut begagnade, men i ofullständigt skick varande
l ärokurser; åren 1852 och 53 hade Ringheim förtroendet att, um1er chefens för sjöförsvars-departementet och
sekundchefens för konstruktions-kåren ledning, biträda
vid uppgörandet af förslag till flottans komplettering;
och 1855 kommenderades ban ånyo till Stockholm för

Jacob ·Fretlri k R.ingheim.

Jacob Freurik Ringheim ±\iddes i Carlsb·ona den
27 April 1810. Hans fiiriil1lnu· voro iifverstelöjtnanten ]1-,redr.i.k Ringheim och dennes lmstru Fredrika
Gustafva Cervin.
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att än vidare biträda vill uppgörande t af en ny plan
och nya kostnallsför slager för flottans materiels underhållande m. m. Detta förtroenele-uppdrag afslutades ej förrän under det påföljal1lle <1ret.
1843 kallades Ringh eim att inträda som arbetande ledam ot uti K. Örlogsmanna-sällskapet , hvilket
. år 1860 uppdrog åt honom att, för K. vetenskapsa kademiens räkning, på K. skeppsvarfv et i Carlskl·ona anställa me't eo rologisl;: a- och va t ten h öj ds-o bserva tioner.
D en tiden var det brnldigt att officerare vid konstruktions-k åren emellanåt kommenderades till sjös på
örlogsfartyg en, h varigenom ock dess e officerare erhöllo
en nyttig erfarenhet om <le sjöegenskap er m. m., som
fordras hos ett örlogsfartyg . Ringheim deltog också
i flere sjöexpeditioner: 1837-1838 på fregatten J os efine till l\'[edelhafyet; 1838 11å linieslmppet Prins Oscar; 1854 på skrnflinieskeppet Carl XIV J ohan.
1861 företog Ringheim på egen bekostnad en utländsk resa för att derunder besöka en del marinetablissementer och enskilda fram stående verkstäder, såväl i Frankrike som i England, och derigenom ännu
mera rikta sitt vetande och erfarenhet i yrket.
1862 lemnalle Ringheim Cariskrona sta tio n, hvilken han hittills tillhört och der han haft sin mesta,
verksamhet, samt flyttad e till Stockholms station, vid
hvilken han fått förtroend et att vara konstruktion s-departementsc hef. 1868 lemnacle Ringheim denna befattning, återgick till Calskrona station samt öfverflyttades på indragniugs staten. 1854 utnämndes Ringheim
till rid d. af K. W asaorclen. Han afl.ecl den 13 J an uari innevarande år, efterlemnamle enka och 5 barn,
hvaraf en son, för hvilka han var en öm make och
god fader.
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Johan Christian August d' Ailly.

l
c.

1

l

J ohan Christian August d' Ailly fö ddes i Carlskrona den 22 Juli 1822. Hans för~lldrar voro: Sekunclchefen vid K. l\L flottas konstruktio nskår, öfversten
m. m. d'Ailly samt hans maka, född Christina Strömholm .
lHed r edan tidigt utpräglad håg för det tekniska,
valde elen unge cl'Ally sin faders bana, då han år 1836
efter undergången konstruktions-elevsexamen befordrades till elev vid K. J\:1. flottas konstruktio nskår. Inom
kåren genomgick han de för officersbefordran vid elensamma då gällande fordringar, neml: konstruktör sexamen, som han a:flade 1840, sjöofficersex amen vid Carlskrona station 1841, hvarefter han befordrades till unclerkonstrnk tör, samt konstruktions-officersexamen 1843.
Dessutom tj enstgjorcle han 1841 uneler en sjöexpedition på ångkorvette n Thor fcir att inhemta kännedom
om ångmaskiners sammansättning, samt 1842 å konstruktions-k ontoret i Stockholm såsom ritbiträde, innan
han 1844 befordrades till sekundlöjtn ant vid K. M.
flottas konstruktio nskår.
R edan som ganska ung hedrades d'Ailly med förtroende-upp drag, då han 1846 beordrades att vid Motala verkstad öfvervara tillverkning en af 2·ne ångmaslriner för korvetten Gefle, samt 1847 att i Norrköping
öfvervara besigtningen af ångpannorn a till förenämnda
maskinerier. För att ytterligare rikta sin erfarenhet
och sina kunskap er, erhöll d'Ailly år 1848 på egen begäran trenne års permission för att öfvervara ångmaskiners och ångfartygs byggnad vid Motala verkstad,
men återkallades samma år till tjenstgöring vid Carlskrona station.
År 1858 begärde och erhöll d'Ailly transport som
underlöjtna nt vid flottans mekaniska kår, der ock stör-
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re utsigter till befordran öppnade sig för honom, ty
han blef samma år befordrad till löjtnant och 1864
till lmpte)l vic1 sistnämnda k år .
cl'Ailly, som under tiden blifvit allt mer och mer
använd och erkänd som duglig, nitisk och kunnig, se
vi också efte~· denna ticlpunkt hastigt befordras till
allt högre grader, uneler tlet att allt vigtigare och mera omfattande förtroenden gifvas honom . 1865 hefordras d'Ailly till major vid k. flottans mekaniska k år,
och år 1867, vicl bildandet af den nya mariningeniörstaten, och då flottans konstruktio ns - och mekaniska
kårer inclrogos, blef d' Ailly antagen som direktör vid
den nya staten. Ett ännu högre fö r troemle visades
honom straxt efter, då K . l\I:t samma år utnämnde
d'Ailly till (ifvenlirektö r och chef för k. mariningeniörstaten. Detta förtl·oende had e så mycket större
betyclelse, som det var vid clenna tid flottan börjat inträda i ett nytt skede, hva<1 såväl personalen
som materielen rörde , och de gamla sjögående träfartygen som ock de små skärgårdsfa rty gen måste, i följ el
af omständigh eternas oundvikliga kraf, nu utbytas mot
pansrade sådana, liksom man varit nödsakall att göra
i andra mariner. JYien ett sådant problems lösning
måste alltid blifva svårare i ett lam1 som Sverige med
dess relativt små tillgångar, och der kusternas natur
äfven forurar pansarfarty g inom mycket små dimensioner, med mindre djupgående, men dock kraftigt bestyckade och med tillräcklig hastighet för sitt ändamål.
Var derföre det förtroende som lemnades cl'Ailly
stort, så var clet ock lika svårt som ansvarsfullt .
Innan vi vidare beröra denna den vigtigaste ticlpunkten i cl'Aillys offentliga lif, må vi kasta en blick
på den verksamhet han utöfvat, se<lan han ingick vicl
flottans mekaniska kår. Vi se honom då tjenstgöra

som maskinistofficer nnclcr flera sjöexpeditioner, neml:
på :1ngkorvette n Thor lUlller åtta olika expeditioner ,
samt på ängkorvette rna Gefte och Orädd, samt skruflinieskeppet Stockholm under trenne sådana. Tid efter annan, uneler ordinarie föreståndare ns förhimler,
tjem;tgjorcle han vid k. skeppsvarfv et i Carlskrona , och
hac1e cler tillsynen och ledningen öfver jern- och metall verkstädern a. Han deltog i flera besigtningst urer
mecl kronans fartyg såsom besigtningsofficer; och blef
1853 beordrad att för k sk eppsvarfvet s räkning öfvervara förfärdiga n det af lwpparsmicl en vid I-' esse bo
bruk. 1855 förordnades cl'Ailly till informations-officer i flottans maskinistslw la, samt 1857 till lärare i
ångmashinh ira i det å k. sh eppsvarfvet inrättade sk eppsbyggeri-institutet, samt var dessutom flere år kommenderad som examinator i ångmaskinl ära vid Carlshamns
navigations skola. 1856 tjenstgjorde han som adjungerad ledamot i reglementsk omiten i Stockholm.
År 1862 var ett för cl'Aillys framtida verksamhet vigtigt år, ty det var clå, han på grund af nådigt
uppdrag afr este till Amerika, och der under ledning
af vår frejdade landsman John Ericson gjorde sig hemmastadel med monitorerna s märkvärdig a slm]Jelse, och
året dm·på, efter återkomsten till fäderneslan det , upprättade han på grund af nådiga order ritningar och
förslag till ett striusfartyg af monitors cert, hvilken
blifvit antagen såsom elen lämpligaste typen för våra
sjögående pansarfarty g; och år 1866 plöjcles Östersjöns böljor första gången af Sveriges förste monitor, "John Ericson", uppkallad efter skaparen af denna fart,ygstyp, samt konstruerad och förfärdigad i
Sverige uneler ledning och tillsyn af cl'Ailly .
· Det är från denna tidpunkt som d'Aillys verksamhet når sin högsta utveckling-, och såsom ch ef för

.,
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flottans mariningeniörstat har han förvärfvat sig ett
högt aktadt namn, ej blott som en särdeles nitisk och
framstaende man i sitt yrke, utan ock som en human
och välvillig chef mot sina underordnade.
Ej nog med monitorerna, Sverige behöfde äfven
mindre pansarfartyg, mera lämpliga som stridsfartyg
i våra skärgårdar, och d'Ailly erhöll uppch-ag att konstru~ra dy lika. .Afven här tillämpade han monitorprincipen, en IJrincip, som då den först utfördes, ansilgs
oeh ännu anses af mången såsom den mest fullkomliga.
1863 var cl'Ailly beordrad att vara ledamot i en,
af svenska, norska och danska officerare sammansatt
komite för behandling af vissa tekniska frågor inom
sjövapnet.
Förutom hans trägna göromål såsom chef för mar:ningeniörstaten, och de med denna chefsbefattning
förenade konstruktionsarbete n, hade äfven d'Ailly andra uppdrag. Bland annat upprättade han förslag
till elt nytt skeppsmätnings-reglemente i nära öfverensstämmelse med det engelska internationela. År 1871
reste han på nildigt up1Jdrag i vetenskapligt ändamål
till norska marinetablissement et i Horten, och år 1875
till England och Frankrike.
Efter af öfverdirektör d'Ailly uppgjorda konstruktionsritningar äro ej mindre än sexton af flottans fartyg byggda, neml.: monitorerna J olm Ericson, Thordön,
Tir:fing och Loke (alla sjögående); pansarbåtarne Sköld,
Fenris, Hilclur 7 Gerda, Ulf, Björn, Berserk, Sölve och
Folke; opansrade, korvetten Saga, skeppsgossebriggen
Falken och minfartyget Ran. Af örige af honom gjorda konstruktioner må nämnas, ritning till en saxkran
för k. skeppsvarfvet i Stockholm samt ett kursur, hvilket af honom sjelf inventerades år 1tl54, och som utvisar den väg ett fartyg verkligen framgår, derigenom
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att det angifver alla girar eller afvikelser ur kursen,
och tiderna då dessa ot;a rum.
Af yttre utmärkelser hade d'Ai!ly erhållit : kommendörsgraden af K. W asaorden, riddaregradema af
K. N orclstjemeorden, K norska S:t Olafsorden och
K. ryska S:t Stanislaiordens 2 klass med krona, samt
kommenclörsgraclen af 2:a klassen af K. danska Dannebrogsorden. 1858 invaldes d'Ailly till arbetande
ledamot af K. Örlogsmanna-sällsk apet samt 1866 till
ledamot i 2:a klassen af K iuigsvetenskaps-aka demien.
Från barnaåren hade han lärt sig att älska flottan, och denna sin barndomskärlek var han trogen intill döden; ty oaktadt tillbud att mottaga privata befattningar med större inkomster, qvarblef han likväl
i flottans tjenst, egnande densamma odelad t sina krafter och omsorger.
Slutligen, sedan el' Ailly från slutet af föregående
året varit fängslad vid sjukbädden, afled han elen 17
Augusti innevarande år.
1850 ingick el'Ailly äktenskap med Augusta Charlotta Bli:im , som nu jemte trenne söner och en dotter
djupt E>örja förlusten af elen bortgångne ömme maken
och fadern.
Men cl'Ailly sörjes och saknas äfven af många andra, af unclerlydande, kamrater och många vänner- för
hans trofasta, tilldragande väsende och välvilja, samt
öppna och ärliga uppträclamle när så erfordrades - och
ej mindre af flottans personal i allmänhet, såväl för
dessa egenskaper, som ock för hans städse ådagalagda
nit, kunskaper och erfarenhet.

Adolf Victor Zethelins.
Adolf Victor Zethelius föddes i Stockholm den lO
,Januari 1818. Hans föräldrar voro linkramhandlaren
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Eric Adolf Zethelius samt ummes malm Eva JHagclalena
Wijklnnd. Den unge Zethelius genomgick en hård,
men lärorik praktisk, skola till sjös, innan han erhöll
utnämning till officer vid flottan; ty reclan vid 13 års
ålder lät han förhyra sig på ett svenskt handelsfartyg,
hvilket gjorde resor mellan Stockholm och Brasilien,
och det är först efter fyra års inhemtad praktik på
ham1clsfartyg, som llcn unge Zethelius år 1837 såsom
extra kadett gör sin första expedition på örlogsfartyg.
1838 aflägger Zethelius sin sjöofficersexamen vicl K.
krigsakademien vid Cal'lberg, hvilket den tiden var
tillåtet utan att hafva som kaelett genomgått denna
liiroanstalt.
JJien för sådana ynglingar, hvilka ej varit kadetter vid krigsakaclemien, följde sällan officersutnämningen straxt efter officersexamon, utan måste de vanligen åter till sjös på handelsflottans fartyg, uneler afvaktan på den efterlängtade officersutnämningen. Men
för somlige lät den angenäma underrättelsen vänta på
sig mycket länge under det andras förhoppningar
blefvo för alltid svikna. Zethelius var just ej af
de gynnade i detta afseencle; ty först efter trenne
års ytterligare gjorda färder på handelsfartyg, utnämnes
han 1842 t ill sekundlöjtnant vicl K. JYI. flotta .
Flottan lmmle elen tiden ej gifva sina unga sjöofficerare hvarken den nödtorftiga utkomsten eller elen
behöfliga praktiska utveckligen. De, som ej haL1e några egna tillgångar, gjorde derföre klokast uti att aflägga dm~ gyllne uniformen för några år, påtaga sjömanskavajen, samt på handelsfartyg söka den utkomst och
den praktik som flottan ej mäktade gifva. Så gjorde
~lfven Zethelius; ty uml er nära trenne års tid efter
ofilcersutnämningen var han befälhafvare på ett svenskt
handelsfartyg, samt gjorde resor på Nordamerika, Bra silien och Ostindien. Genom dessa mångåriga sj öre-
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sor var ock Zethelins blifven en framstående praktisk
SJoman. Med år 1845 börjar han sin första tjenstgöring
till sjös som officer på svenskt örlogsfartyg, samt är
under de följande åren utkommenclerad på flottans far tyg. Unde1· tvenne vintrar, åren 1848- 50 är han
chef på k postj akten "Postiljon/i , som befordrade posten mellan Y stad och Stralsund. 1850 befordras han
till premierlöjtnant, och är äfven umler de derpå närmast följande sju åren kommenderad, dels å flottans
fartyg i egenskap af medkommem1erac1 officer och chef
på mindre fartyg, uels är han, efter erhållen permission, uneler flere år befälharvare å svenska ångfartyget ccArvika ", och gör dermed resor mellan staden
af samma namn och Göteborg.
Htir vilja vi begagna tillfället att anföra en händelse som inträffalie med ångb;Uen Arvika uneler det
Zethelius var dess befiilhafvare, och ln-ilken bevisar hvad
vi förut anfört det Zethclius var en framståencle praktisk sj Lim an.
Den 8 N ovcmber 1856 , då Zet helius me el ångbåten yar p<"L Yilg från Göteborg, intrtUfade på aftonen,
uneler svårt yrväder och oaktadt alla försigtighets mått, att fartyget törnade mell eua siclan mot en bank
så att l1ct kantrmle. 1\Ieclelst båtar frtm Jaml riiå<lades passagerare och besiittning; men dess befi:ilhafvare
satt qvar p:'t fartyget, som nu var vrak, liggande till
största delen under vattnet emlast med ett hörn af
babords reling derofvan. Besättningen, som blifvit
bergall, erhöll af honom order att landvägen begifva
sig t ill Trollhättan och hemta en större pråm. Innan
kl. 9 på aftonen, under köld och yrväder, låg pråmen
till stöttning mot fartyget, l~:ettingar voro fönla i
lam1 till en holme och der fastgjonla, för att himh·a
fartyget, som hängde på banken, att stiirta utåt. Det
var nemligen 21 fo t djupt vid fartygets yttre sida.
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Det lösa af däckslasten bergades äfven samma afton.
Under fortfarande köld och stormigt väder, med lånta
kläder åt sig och besättning, fo rtfor han att berga last och fartygseffekter samt anskaffa materialier för fartygets resning och upptag-ning. Efter en
egen uttänkt plan, så sinnrik, att det ej behöfdes större
lyftkraft än till några och fyrtio skeppund, restes slutligen fartyget, så att st ormpumpning med handkraft
kunde företagas; fartyget bergades och Zethelius kunde,
utan vidare hj elp, med det samma oskadadt till skrof
och maskin återvända till Gö teb org.
1857 mottager Zethelius under ekipage-mästarebefattningen vid Carlskrona station; blir 1858 befordrad
till kaptenlöjtnant, samt tj enstgör 1859 och 60 so m sekond ombord å korvetten Najaden uneler en expedition till lYiedelhafvet. Efter att under sin tJ' ensto·örinO'
b
"'
som underekipage-mästa re, uneler längre och kortare
perioder äfven hafva bestriclt ekipagemästare-befattningen vid stationen, befordras Zethelins 1863 till k apten
vid K. M. flotta, och är som sådan tvenne gånger k om menderad som chef på flottans fartyg : 1865 å ängkorvetten "Orädrl" i ändamål att bispringa svenska bankfiskare
vid norska kusten, samt 1866 på öfningsfartygen för
skeppsgossar.
1863 beordras han att tj enstgöra under chefen för fortifikationen, för vidtagande af åtgärder till
försvarets förstärkande å rikets kust er, och år 1864
anstäld som arb etschef vid byggandet af stängselflottor
för spärrning af inloppen till Carlskrona.
Under det amerikanska inbördeskriget hade man
vid hamnars och farleders försvar, användt undervattensminor, hvilka ansågos hafva gjort mera förödels e
bland krigsfartygen än fi endens kulor och bomber, och
man hade efter kriget, äfven hos oss, börjat fasta eh
viss uppmärksamh et på lämpligheten att använda

'"'

Hi-

und ervattensminor vid våra skärgårdars försvar. Zethelius, r edan länge känd för en särdeles arbet sam,
duglig och nitisk personlighet , och som, vid sida n af
sin trägna tjenstgöring och många sjöresor, do ck medhunnit att inom det fysiska och mekaniska området,
för hvilket han hade framstående anlag, göra en hel
del experimenter och på dem grundade inventioner,
blef af flottans öfver styrelse ansedd som lämplig att
öfvertaga ledningen af de 1mdersökningar och försök
med undervattensminor, hvilka man hos oss ernade
anställa. 1867 er höll han detta uppdrag, efter att
år et förut, på grund af nådig befallning, i Englaml öfvervarit de af kaptenen i Förenta statern as flotta Maury
anstälda försök mecl undervattensminor.
År 1866, vid flottans s. k. "delning ", blef han
placer acl på k skärgårdsartilleriet som öfverstelöjtnant. 1867 mottog han ekipagemästare- och sty rmanschefsbefattningarne vid k. skärgårdsartilleriet s station
i Stocl :holm.
Om man un<lantager en del tilWllliga befattni ngar, såsom tyg mästare-, varfsehefs- och stationsbefäl],afvaretjensterna, hvilka ticl efter annan af Z ethelins
bestredos, var från sistnämnda tidpunkt hans lmfvndsakligaste tjenst <lock tagen i anspråk med minväsendets ordnande och utveckling. Åren 1867, 68 och 69
hade Zethelius uppdrag att efter eget gocltfinnm1de
verkställa sprängningsförsök i Carlskrona med minor
mot slopade linieskepp en Carl XIII, Dristighet en och
fregatten Desiree. 1870 utnämndes han till chef för
k. skärgårdsartilleriet s sjö min eafdelning, samt blef
samma år beordrad att såsom ledamot deltaga i en
k~mite, hvilken ~ade att behanula frågor rörande sjömmeväsen det. Aren 1871-74 är Zethelius kommenderad chef för en afdelning fartyg för att i Stockh olms
skärgård anställa öfningar med sjöminemateriel samt
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inöfning af dy kare. 1872 beordrades han att vara chef för det då inrättade mindepart ementet vid
Stockholms st at ion; och som sådan har Zethelius
visat sig mycket verksam vid vår minmat er iels ordnande.
Vid sammanslagningen af Hottans båda afdelningar, blef han 1874 placerad som kommendörkapten
aL 1:a kl. vid k. fl ottan, och året clerpå öfverflyttades
han, på egen begäran, t ill flottans per manenta r eser vst at , bibehållande sin befattning som chef för mindepartementet.
D enna befattning aflemnade han höst en 1876. E fter att som vald öfverrevisor hafva delt agit i innevarande års r evision af am:tskrigsmanskassan, slutade
elen verksamme mannen sina dagar i S!;ockholm den
20 sistlidne Sept ember.
1859 kallades Zethelius t ill arbetande ledamot af
K. Örlogsmanna-sällskapet, samt 1869 till ledamot i 2:a
klassen af K . Krigsvetenskap s-almdemien. Af y t tre ntmärh:elser hade kommendörkapten Zethelins: Riddarteckn en af K . Svänlsor den, af K . norska St. Ola.fsor den, af K . danska Dannebrogsor<len, samt af preussiska kronaordens 3:e klass. Zethelius efterlemnar maka,
J ohann a Sofia Hildegar d Hjor t sl!erg, samt en son, J ohan ·
Arvitl, löjtnant vid k. fo r tifikatione n, af hYilka den
bortgångne maken och fadren djupt sörj es.
Ej blott att Zethelius om sig förvärfvat namnet
att vara en framstående praktisk sjöofficer samt i hög
grad nitisk och a rbet sam, har han äfven på uppfinningam es område blifvit känd.
R edan 1855 började han sina experimenter att,
me delst en hy draulisk maskin, framdrifva fartyg och
båtar, och efter flera å1·s arl!et en h~lrm ecl, uttog han
innevarande år pat ent på en dylik maskin, hvilken
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anses hafva flere fö rdelar framför andra utomlands
efter samma princip konstruerade.
1859 konstruerade han en Låtfirningsapparat hvilkcn på våra q!'logsfartyg varit använd.
Äfve n inom minväsendet hafva af honom åtskilliga konstrukt ioner blifvit gjonla.
F lere af honorn gjorda up psatser i t illskrifter och
t irlningar hafva fö ranledt mången af honom framst äld
god tank es utförande, och cle visa at t Zet helius förstod att pft ett öfvertygancle sätt fram ställa sina t ankar.
Zethelius var för alla so m kände honom en hedersman, flärdfri t ill sitt väsen, vänlig och välvillig
mot alla, och när någon gång lynnets jemnvigt st ördes, var detta mera att förlikna vid ett lätt moln på
en i öfrigt klar och ren himmel. Säker t är att Zethelius salmas af många såväl inom som utom J-lottan.
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l:o. Jllarinin geniörd cpartcm eutet.
a) Fa ·rtvgsbyggnadc;-afdelningcn.

Anförande i K. Örlogsmanna-sällskapet på
dess högtidsdag den 15 November 1877. *)
Då jag vid ordföra ndeskap ets nedlägg and e förlidet år, för att fullgöra föreskr iften i våra stadgar ,
t~ll Eder mina Herrar yttrade några ord rörande tilldragelserna inom sjövapn et umler det då sednast för flutna året, anmärk tes dervid att fartygsm:::,tericlen
under denna period icke erhållit någon väsencltlig tillväxt, enär far tygens antal endast ökats med en ångkranprå m och en mindre minbttt.
I dag, då jag nu går att fullgöra sam ma skyldighet, och såsom ämne för mitt korta föredrao· an o
håller att få lerona en samman fattad redogörelse för
verksam heten inom härvara nde varf, är resn1ta tet af
denna verksam het mera i ögonen fa11ande, ~in ln·aJ
förhålla ndet var förlidet år.
J'ag uteslute r ur denn a redogör else specificeran det af sådane mindre arbeten , som årligen återkom ma
i och för underhå llet af fartyg och båtar samt hns
och byggna der, likasom docknin gar och smärr e reparationer, hvilka, med vederbö rligt tillstånd , fått fö r
enskildas räkning verkstä llas i följd af grundst ötningar eller samman stötning ar fartyg emellan, och anför
blott de hufvucls aldigas te nybygg nads- oeh reparat ioJl Sarbeten samt nytillvel'kninga r ell er större reparat io ner, som vid de s~Lrshlcl ta departe menten utförts.
'-'·) Af ordf'limnd e n, vi ce amiralen m. m . C. A . Suodi11, vid pre siciii nedläggan d e.

:Nybyggnaden af ångkorv etteH Saga, hvilken för
ett år sedan befans spantsa tt, med inlagda däcksba lkar, har så fortgåt t att fartyget den 12 dennes sattes
i S.J 011. Ångmaskin och pam~or, tillverkaLle vicll\1otn.la
- mekaniska verksta d, äro umle1· insättll ing, och ];:orv et ten är anbefalcl att vara Idar till ex1Jedition nästa vår.
Nybygg naden af skeppsgossebrig gen F alken, till
hviH::en köl och stäfvar r es tes den 28 August i 1876,
afslutacles så tidigt i våras att briggen kunde utrusta s
till öfningsexpeclitionen med skeppsg ossar sistlidne
sommar .
Nybygg naden af kanonb åten Disa afslutacles innevaramle höst; och har kanonb;'\.ten derefter i Englancl afhemt at den der af Sir vV. Ar mstrong tillverk ade hydraul iska lavetten till dess 9 ,24 tums kanon, samt
är för närvara nde ut e på försöks -expedition.
Nybygg naden af kanonb åtame Verclandi och
Shtlcl har påbörja ts och fo r tgått så att V erdandi till
större delen är bordlagd; och Slmlcls köl, stäfvar och
spant äro tillarbetacle, äfvensom en del träarbe ten
för dem äro utförda.
Reparat ionen af monitor erna Thordön och 'I'irfmg,
samt deras fö rseende med glacis omkring tornen , hvil·
ket arbete varit uppskjutet till följd af j ornarbe tena
å linieske ppet Försigt igheten s botten i och för minförsök, men återbeg yntes förl iden höst seelan minförsöken
afslutat s, har så beclrifvits att elen förstnäm nda monitorn anmäld es klar i Augusti och den sistnäm nda i
Septem ber månad detta år.
Repara tion och förändr ing af fregatte n EHgenie
till korvett , hvilket arbete började s elen 9 August i
1876, afslutacles så tidigt på våren i år att korvett en
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den 24 April uttogs ur dockan , och den 14 Maj utlade från varfvet för att utgå l)å anbefald expedition.
Slopning en af linieBll:eppet Ji'ö,r sigtighcten , hvilket
skepp i detta ändamål intogs i nya do ckansinr esvajnin gs rum den 21 Septemb er förlid et år, afslutade s så tilligt
på våren . att den i dockan ~'H 5 stående korvetten
Eugenie kunde den 24 April derifrån uttagas.
Reparati on och förämlrin g af kanonbå ten Elenclas lavett till dess 9,24 tum s kan on, hvillren an senliga och till sällande förändrin g börjatles förl.i<l en hö st ,
afslntades i medlet af April.
b)

H~t sbyggnads-a{delninge11.

E xe,·cishHsets nybyggn ad har blifvit afsluta<l och
full ständig inreJ.ning deraf verl<:stäl J, så att huse t nn
. del vis blifvit till begagnan de upplåtet .
Reparati on och föränllrin g af f. d. ucfälha{va nde
amiralen s kansl·i ; detta arb ete, som börjades i 1\Iaj månad dett a år, har så fol'tgått att inflyttni ng i ny a lmRet r edan t agit sin början; och tor de arb etet i sin helhet afslutas vid nästa års ingång.
För~indring af gamla s niekarc-ve d ·staden till lokal
för mindcpartementet, hvilken föriindrin g tog sin hörjan i Juni månad, afslntacles i Augu sti då inflyttni ngen egde rum.
Nya ve?·kstacls-uyggnadens inrednin g har under året
fortg ått; en mindre tillbyggn ad vid norra gafYeln bar
utförts för erhålland e af k opparsl agare-verkstad; port~
öppningen på östra längan åt sjön har blifvit utvidgad ,
samt afl öpningsb äddarne fullborda de, smidesug nam e
uppmura de, samt planerin g och stensättn ing om kring
byggnacl en verkstäld , och jornvägs spår nedlagila till
nya kranen .
I sammanh ang med förändrin gen af f. Ll. befiilhafvande amiralen s kansli fortgår planerin g af kasern-

-

21-

gånlen och dess förse ende med stän gsel , bestl\ende af
ett jernstak et på stenfot.
2:o.

Vid artillerid epartem entet

äro följan de arbeten utförda:
Åtta st. jern-knr sörlavett er till5",63 bakladdn ingskanoner ny till verkarle.
Fem st. fullständ iga bakladdn ings-mek anismer till
5",63 kanon er tillv erhule.
Fem st. dito delvis tillverka de.
Fyra st. kursörl avet ter af t 6 i för 4",1 kanoner
nygj onla.
Tv<l st. 7 t ums bombkan onlavette r förändra d e för
5' ,n3 kanoner i och för insk.int ning af dylika kauoner .
Sex st. marshall sla vetbr och fyra st. fyrarulla I:ldor förämlra d e för 4", 1 kanoner.
Till verkning af inven tarier för Disa och Urd samt
fiir förändra de besty ckningen å Vanadis och Engenie .
Kulförrå ds-rumm en Iwfva blifvit aminredd a och
omkring 6,500 st. spetspro jektiler emottagn a och inJagcla.
Till varfvet har transpor terats :
Fyra st.
9",24 }_
Tre st.
S",os r r effiade
Elfva st. 5",G3 ( k anoner.
Fj orton st. 4",1 )
Fr,'\.11 Kungsholms fästning har emottagi ts och på
varfvet uppl agts större delen af fästningens gamla besty ckning och projektil er.
F ör den nya skottban an och inskjutni ng af kanoner frfm Getsldir har tillverka ts skjutskä rmar, ställningar m. m., samt en material bod och t elegrafle dning
blifvit uppsatt.
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Vill e 1d pagef lepar temen tct.
Nyby_qgnaclsarbcten .
Till vm·lmingen af brigg en
Falk ens och kanon bliten Disas takli11 gar, segel
och
3:o.

öfriga skepp ar e-inve ntarie- och inven tarie-utredni11gsp
ersedla r har blif vit afslut acl. Störr e delen af kanon
båten
Urds taldin g, segel och öfriga uppbö n1s-in venta
rie- och
inven tarie- ut rednin gsper sedlar , äfven som en stor del
se ·
gel, taklin g, block, kabla r m. m. for k orvet ten Saga,
samt
en del segel och in venta rie-ut rednin gsp ersel11ar för
lmnon M t en Venla ndi , hafva hlifvi t nytill verka de.
Fön'in drat k orvett en E11genies taklin g.
Komp lettera t och ionln ingstä lt efter exp editio ner
de
f rån stationen utgån gne och återko mne fartyg ens
shepparcu pp bör dor.
För öfrigt verks tält åtskil liga arb et en för exercishus ets gymn astik- app arat. för sjukh uset, provi antma
-·
gasin et , beldäc1nadsförråd et, kaser nerna och sjöfi:is
tningamc; iul yftat monit orern a Th ordön s och T'irfin gs
torn;
intag et kan onbitten Blen! las k anon, maski neriet
i kanonbå ten D isa samt maski ndela r å korvetten
Saga;
transp ortera t kanon er, maski ndela r och annat
gods
från jemv ägssta tionen och stadens skepp sbro till
vadvet; verks tält 45 fö rhaln ingar af fartyg samt docka
t
och fö rm astat åtskil liga fartyg.
F ör att kunna utföra dessa betydli~a arbet en, har
det varit nöc1väm1igt att öka arb et sperso nalen utöfv
er
den vanli gct; och har denn a t illökn ing hufvu dsald
igast
verk s t~ilts på det sät t, att en entrep
renör anska ffats,
hvilk en åtagit sig större timme rmans arbete n medel
st
en af honom sjelf anska ffad arbet sstyrk a, som stund
om
uppgå tt t ill oml;:ring 80 man, hvillm, under kasta
de
krigsl y clnacl, varit i krona ns hus inrym da, men a.f
entrepre nören sj elf aflöna de och vill arbete na efter sedda
.
Till en gansk a betyd lig grad har ock arbets tiden,
utMv er den reglem entera de, hlifvi t utsträ ckt, såväl
före
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påring ningen om morg narue som efter afring ninge
n på
aftnar ne, jemvä l uneler elen mörk a årstid en, sedan
genom gasly sning ens utviclgni11g på vadv et såclant
blif. vit möjli gt vic1 de större arb etspas tema äfven utom
de
e(J'ent
liga verks tädern a.
b

D en t illväx t fl ottan s fartyg smate riel under detta
åe vunni t, dels genom arb etena pit egna varf och
dels
genom de me<l enskil de verks täller lwntr aheracle
arbe ten, utgör : nya f'artyg:
ångko r vetten Saga,
kanon båten Disa,
dito
Unl,
minfa rtyget Ran,
skepp sgossebrig gen Falke n.
I fjenstu art stånd åtc rb~·agte f cwtyg :
monit orn Tltorrlön,
dito
1'i·r fing,
korvetten Ettgen ie.
Tillvä x ten af artille rimate riel 1:id denna statio
n
utgör·:

32 st. reffl.acle kanon er,
6,792 st , spetsp rojekt iler
samt nya lavet ter till de å ofvan berör da fartyg placerade artille ripjes er.

-

An för and e
Kongl. Öl'log smann a-säll slmp et å flcss Högtid ~ dag
den 15 Noye mber 1877.
J emlik t Kongl. Örlog smann a-säll skapets stadg ar
får jag anför a följ ande r örand e hvad som seclna st
inträffa t inom artillerivete nskap en med särsk ildt fästad
~
afseen de på sj öartilleriet .
Fordr ingar ne nu för tirlen på ett för edrag i artilleri äro ofta r ätt stor a och kunna bed15mas både
till
qvalit et och qvant itet. Med qvalit eten menas att fö
redraganelen skall medd ela alla nyhet er uti ämne t, helst
så nya att de ännn ej influtit n ti tidnin gar och tidskrift er. Qvan titete n återig en bör vara myck et stor,
och innefa tta en hel mäng el det alj erade och specia
luppgi fter med forml er, både analy tiska och kemis
ka,
så att det hela ser myck et lärt ut .
J ag får genas t bär i början nämn a att jag ej kan
satisfiera en sådan förelä sni.n gs-eqvation , och det af flera
skäl. I\IIed nutidens fria tidnin gspre ss och den ofant·
ligt ökade militä ra tidskr ifts-li tterat uren, har knapp
ast
ett större försök skett i ett land, förrän det står att läsa
i alla verld ens tidnin gar, och jag har sj el f blifvi t myck
et
förvå nad öfver hvilk en nära kännedom som röjes
uti
flera utlän dska tidskr ifter, på sedn ar e tiden, om våra
egna svenska militä ra förhå llanden. Skall sålun da,
vid
*) Af föt·edra gande n i 2:a vetcnsk apsklasse n, kom .. kapte
nen och.
ricld. C. C. E ngHtröm.
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årets slnt, en fö reclra gar e skaffa något nytt, komm
er
han i stora bekym mer, hebt en OIJinion finnes, som tyst
tyckes vilja ålägg a förelä saren att bespa ra åhöra ren
hans egna r eflektioner.
Förel äsare n, hvars bästa nyh et er redan äro kända
enom pressen, får derföre ofta t aga sin r esurs till en
!ängel sifferu ppgif ter och långa berät telser om försök
,
hvilk a föga läm})a sig till föred rag utan mera passa
till fyllnaelsspa lter uti en tidskr ift. Slmll derför e verk~
ligen någon ny tta kunna väntas ~f ett före:~r~g
l~ti
ett ämne som det ifråga varan de, maste det stoc1Ja
s1g
på en mängel statis tiska uppgi fter , med störst a sorgfällig het hopsa mlade, och af hvillm endas t summ orna
och result aten kunna anföeas i för edraget .
Saml aml et af statis tiska uppgi fter är äfven en
penningefråga; ty mång a 11ersoner måste elenn ed uteslutande sysse lsättas. DR inga såclana samla de uppgifter st å mig till bmls, får jag anhål la om sällsk
apets öfverseencle med cle briste e, som komm a att ega
rum uti detta föredr ag. Speci elt för efinnes en stor
svårig het vicl ett föred rag om nutid ens sjöart illeri,
derut i att man har svårt, ombord på ett fartyg
be·
st ämma, ]war artille riet, som specia litet betral dadt,
börj ar och slutar .
Exempelvis vill jag anför a hvaJ som eger rum
på ett fartyg som vår pansarkanonbåt Garmer. ~e
fälhaf varen står inn esluten i en kupa och har styrm
·
rättni ngen bredvid sig, och måste samti digt komm
enelera lavet tens rörelser, som sk e med ånga, och vidar
e
måste han sjelf uppry mma fängh ålet och fyra utaf kanonen. Ofta inträffar der som annorstädes, med maskiner , att allt ej går bra, och då måst e han bestäm
ma
en hel del saker rörande maskinen; ty allt hänge r här
ihop ifrån eldsta den ända till kanon mynn ingen .

-
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Sammaledes är förhållandet med de nya hydrauliska lavetterna.
Äfven är det omöjligt att tala om artilleriet utan
att äfven nämna artill eriets effe1,t, och då tir man o·enast inne på pansarfrågan, hvartill nu kommer "'ett
alldeles splitter nytt bekymmer af samma beskaffenhet, nemligen att vårt nuvarande vapen, som kallas
artilleri, fått en högst närgången konkurrent i torpeden, ej på det viset som vi varit vana att se sakeu,
nemligen så att torpeden utgår från ett mål w~der
~a ttnet, utan nu har torp eden flyttats upp på batteriet
Ibland kanonerna, och ntskjutes medelst luft, genom
kanonportarna af en sorts nya plåtkanoner . Torpeden, kommen i vattnet, går först ned på sitt anvisade
djup och fortsätter sedan sin rörelse mot fienden. Detta är nära nog den enda ny heten jag tror mig kunna
berätta i afton, och som torde vara mindre bekant
.
nem l 1gen att sådana kanoner äro installerade å engel-'
ska pansarfartygen Thunderer och Temeraire, och att
nya portar äro för ämlamålet uthuggna uti pansarsidan.
På grund af ofvan :anförda skäl får jag på förhand försvara mig mot möjliga anmärkningar, att j ag
ej konseqvent håller mig inom noga utstalmde gränsor för artilleriet; ty dessa gränsor kan jag för min
del ej bestämma.

Så vidt som det är mig bekant hafva ej några
väsendtliga och nya uppfinningar skedt inom artilleriets område på sista tiderna, hvilket torde få anses
som en ren förd el. l\Ian kan sålunda hoppas få någon
hvilopunkt inom artilleriets telmik i hvad som rörer
de stora principerna. De framsteg som äro gjorda
kunna endast an ses som detaljer, bildande corollarier

.~r
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till hvacl som förut nptJfnnnits. Inom detta område
deremot fortgår teknikens f1·amst eg med oförminskad
fart. Det är gifvet att, då så många uppfinningar
framkommit utan att man hunnit att tillgodogöra sig
desamma, man nu vill t aga vara på h vad som.är brukbart, och förlmsta de opraktiska förslagen.
I afseende på kanoner hafva inga nya system,
som lyckats tillvinna sig uppmärksamhet , hörts utaf,
utan äro fortfarande cle trenne systemerna af Krupp ,
Armstrong och det franska flottan tillhöriga, de enda
som i stort kunna sägas vara uppmärksammade. Att
många andra systemer både förut och nu föreslås af
en e1ler annan, skänkes ej någon vidare uppmärksamhet, då hvarj e af de mest tekniskt utbildade nationerna, nemligen England, Tyskland och Frankrike,
prompt vilja hafva sina egna systemer, hvilka måste
tillverkas inom dessa respective länder. Alla uppfinningar, huru goda och praktiska som helst, som göras
inom småstaterna, krossas vanligen under de stora staternas kapplöpning inom teknikens arena.
Då r effiade kanoner först infördes, tordes man ej
begagna stÖrre laddningar än 1/ 10 a 1/ 9 krutladdning,
relativt t ill kulan, för mynningsladdare och 1 /u a 1 / 12
för bakladdare med trånglmla. lVIed dessa laddningsförhållanden erhöll man initialhastigheter af respektive circa 800 och 1,000 fot. Härigenom blef lmlbanan så krökt att clet bestrukna stycket var, inom 2,000
alnar, betydligt kortare än för runclkulekanoner af
jemförlig vigt, hvilka kunde begagna laddningar af 1 f3
kulevigt och erhålla en utgånghastigh et af ända till
1,800 fot. Under dessa förhållanden var det klart att
man begagnade blanclad bestyckning af slätborrade och
reffiade kanoner, hvilka sednare afsågos t ill skjutning
på längre afståncl. Småningom ökades laddningarne
för de r effiade kanonerna, men då började våldsamma
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kanons prängn ingar att ega rum , och man måste pii ett
eller annat s~itt för stärka k anoner na. Detta skedde
genom bandni ng af tackjer nslmno nerna, men, då man
gick vidare, fö1;slog ej heller detta palliat iv, u tan man
m:l,ste anskaffa ett starka re materi al i hela k anonen ,
såsom smidt jern eller stål. li'ortg<"wmlet i denna riktning har nu haft till fö lju att man erhR.lli t r e:ffiacle
kanon er , so m nthålla långa skjutni ngar med initialh astighet er af 16 a 1700 fo t, d. v. s. samma utgång shastighet som mecl de gamla runclk nlekan onerna . Detb-t
r esultat iir, fö rutom mat erialet s b~ittre beskaffenhet,
äfven att t ilJ skrifva infö randet af ny a krutso rter med
långsam mar e förbrän ningsti <.l.
J\I an fonhar numer a att kanone n skall gifv a lmlan en hasti ghet utan att fö r stort tryck skall upllstå i loppet. Gräns en för detta tryck skulle nat urligtvis vara en bestäm d säkerh etsh: oefficient, alltid
mindre än elastici tetsgrä nsen. Som denna sednar e
gräns är svår att bestäm ma, får man ej sätta säkerhetsgriinsen för nära elasticitetsgr änsen, el. v. s. man
har kommi t genom erfarenheten till clet resulta t att,
för bamlade tackj ernska noner, denna säkerh etsgräns
bestäm mes uneler 2,000 och för gjutstålskanoner, uneler
4,000 atmosf erer. Med bibehå llande af samma tryck
och ökande af loppets längel kan man ännu öka initialhastigh eten. Detta har man nu gjort så långt att man
erhålli t kanonl opp af ända t ill några och 20 kalibra r.
Sann olikt kan man gå vidar e i samma riktnin g, men
då uppst å praktis ka svårigh eter för kanonens handt eramle.
H va el de större kanonerna betriiffa, iir el et gifvet
att flera svårigh eter förefinnas för initialh ast ighetens
uppdrifvancle än med de mindre, h vars rnateri alier l~it
t are kunna erhålla s goda.

-
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Som ett par utmiirl da exempe l vill jag anföra , att
man mm1 82 tons kun onen i Engla nd kommi t t ill en
hastigb et af 46± meter ( = 1,563 fot) för elen 771 kil.
( = 1,813 rff.) tunga kuLm ':'), sa mt me(ll\ mpps nya 35\ '
2
c.m . k anon till oOO meter ( ~::: l ,G84 fot) med en l;: ula,
vägand e 5:20 kil. ( = 1,222 rf/.) . Alltså, clå man nr
Krupp s ny a kanon · kP.n ern å llenna stora !tas tighet af
500 met er fö r en kn1a , viiga mle ända till 1/ "- (lel af
10
kanonen, är det ganslm sann olikt, då man h ~i clan
efter k onstrue rar mindre kanone r , att man snart kommer till hastigh et er , uppgående till bortåt 600 meter
. ( := 2,020 fot).
För att taga ett nära jemför am1e exempel , villjag
nämn a at t våra 24 c.m. kanone r gifva åt sin, proportionsvi s till kanonen , ungefä r lika tunga kul a, enelast
en hastigh et af 1,338 fot ( :o:: 395 meter) enligt skottt abellen .
J omfö ras momen t erna af elen 144 kil. tunga kulan
för hastigh eterna 395 och 500 meter erhållas t alen
22 ,5 och 3G, alltså, ifall vå r 24 c.m. knla kunde gifvas
samma hastigh et so m Krupp s ern ått i sin 57 tons lmnon, erhöllo vi ett 64 ~ / 1 större mom ent, än hvarti ll
vi nu kunn a uppdri fva kulan. Huruvi<la detta kan
ske, iir en särskil ll fråga . För min <.lel tror jag det
ingalu nda omöjlig t, hvad beträffar ett och annat skott,
och skulle äfven tackjer nskanonen uth ålla samma an·
tal skott som stålkanonen, vore segern vunnen, och ingen skulle mera t ala om stålkan oner. Men härom
t~ just ue länle1 och ~~~.E~k.i,i,sJ:Lf21k
hvarfö re sakens behand ling i alla händel ser fordrar
sitt eget kapitel , som i ingen händel se kan sln·ifva s
u tan att ordent liga försök med styckepr·of verkst ällas
ej allenas t för kanonern as ballistiska effekt i det en~)

Löbell 1876.
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kla skottet, utan äfven hvilken smnma af skott den
står bi. Likavä l som ett häftigar e krut mera frestar
kanonen än et t långsa mmare, hvars ticl för förbränningen spelar den vigtiga re rolen, är äfven den tid som
åtgår till afskjut ande af ett visst antal skott att taga
med i beräkningen för en kanons hållbar het .
För egen del kan jag konsta tera effekten af skjutningar med baklacldningskanoner, af 24-puml kaliber
med hastigh et af 20 skott på !1 :'t 10 minute r, beträffande deras baldaddning.
Denna effekt är nemlig en sådan att synner ligen de
främre och mindre delarna af mekanismen så uppvär mas
det man omöjligen kan hålla handen derpå, och att man
vid dessa tillfälle n ansåg rådliga st att störta vatten öfver
mekanismen för hvart 5:e a 6:e skott, och detta vatt en
f~_:flygtigad e efter några skott, till följ e af delarn e
s
höga värme. Föruto m dessa fakta, talar all gamma l
erfaren het för den betydli gt ökade frestni ng å en kanon vid hastig eld. lVIan ansåg för några år tillbak a
att någon hat;tig elcl med pansar kanone r ej behöfcle
komma synner ligen ifråga; nu låter det annorl unda.
Exemp elvis kan anföras- att man nyligen från en
fästning i Englan d skjutit serier af 10 skott med en
38 tons kanon, och att detta skedde med en hastigh et
af 20 a 18 minuter för serien, alltså ett skott på mindre
tid än 2 minuter, hvilket med en sådan stor kanon förutsätter både goda detalj- tillstäl lninga r, god servis och
en stark kanon.
P å elen punkt de pretentioner nu stå i afseende
på effekten af kanoner, är det en gifven sak att man
hädanefter ej nöjer sig med mindre än 500 meters hastighet af kulan , vägand e omkring 1/ 1 -clel af kano00
nen; och att skottha stighet en för pansar bry tande kanoner , bör vara omkring ett skott hvaran nan minut.

-
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Hvacl nu särskil dt snabbs kjutnin gen beträffar, har
-d en, genom fartyge ns ökade hastigh eter till 12 a 14
knop , blifvit en absolut nödvän dighet, ifall man vill
skjuta mera än ett skott innan Llet fiendtli aa farty o·et
b
b
är inom effektiv t håll med rammen. Om man gifver
t. ex. första skottet på 4,800 fot, så måste mau hafva
hunnit att gifva det andra inom 3,8 minuter ifall fienden gör eirca 12 knop, och inom 3,ö minnte r ifall han gör
circa 14 knop. Då fartyge n äro på gevärshåll ifrån
h varand ra är naturligtvis snabbs kjutningen en hufvud sak.
H vilka kanoner som nu t illfreds ställa bäst dessa
ökade fordringar, är en fråga, som strickt e taget,
är enelast teknisk och pekuni är, men, genom diverse mellan komma nde förhållanden, kan elen äfven
del vis blifva en politisk , och då är teknik en ej alltid
tillfred sstäld.
Hvarj e land önskar att kunna tillverk a sjelf sina
kanone r, men endast de större och mäktio· are förmå
b
detta. Sverige är af de mindre nationerna elen emla,
som hittills kunn at göra detta; de öfriga köpa sina på
kanonmarknad erna i Englan d och 'l'yskla ncl, el. v. s.
hufvud saldigen hos Arm&trong och Krupp. Af stormakter na har E ngland uteslut ande kanone r af smiclt
j em med stålkär na. Italien, ringade tackj ernska noner
för kustar tillerie t samt Krupp ska och Armstr ongska kanoner för flo ttan. Österrike, Armst rongslra och Kruppska. Ryssland, numera endast gjutstå lskano ner från
P erm och Obukoffska verken. Tyskla nd uteslnt ancle
Krupp ska kanone r. Frankr ike har hittills för flottan
enuast använclt bandaLle och numera tub erade kanoner
hvilka sednar e sålund a endast hafva elen <lel af kano-'
nen af tackj ern, so m finn es mellan de llubbla lagren
af ringarn a och det ståltub eralle loppet. Denna , den
betydli gaste delen af kanonen, är naturli gtvis den svå-
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raste att tillv erka, och för ett par år
seelan försökte
Rys slan d att till sina Kru ppsk a kano
ner bega gna till
denna del svenskt tack jern . Dela rna
best älld-es i Sverige , men om resu ltate t har man e.i erfa
rit något, och
troli gt är att det ej utfa llit gynn samt, då
alla nya kano ner
göra s ders täde s af enba rt g.iutstå l. Gen
om tube ring en
af kano nern a har man i Fran krik e
erkä nt att stålet
måste slutl igen blifva allen aråd ande.
Dett a är reda n
fallet med Fran krik es fälta rti lleri, och
för flottan är
reda n tillv erkn ingen af ett part i 10 c.m.
kano ner i full
gång. K ärna n är af bessemerstål och
banelen af puddelstål. Skäl et till dett a val af en
så liten kalib er
har jag ej kunn at erfa ra eller gissa, så
vida ej meningen är att göra kula n ovan ligt lång
och tung t. ex.
af 4 a 5 kalib er, sam t begagnan de af
en mycket stor
laddning så att kula ns mome~<t blifv
er så stor t som
t. ex. för deras nu bruk liga 14 c.m.
kanoner, hvillm
myc ket anvä ndas till farty gens däcksbes
tyckning. Att
saken nu står på en vänd punk t i Fran
krik e kan jag
för min del ej betvifia, på grun d af
de stor a försök
som göra s vid Creusöt och Montgolf
ier (föru t Firm a
Peti n Gau det) vid Rive de Gier, vid
St. Etienne.
Vid Creu söt har man snar t en 60 tons
ham mar e
färdig, hvil ken skal l öfverträffa Kru
pps 50 tons och
ryss arna s 60 tons i Perm . J ag erhö
ll en gans ka bestäm cl bekr äftel se på denn a förmodan
om öfvergången
till stål för kano ner genom Mr cl'Isl
ere som nyligen
besö kt Carl skro na och som sade att
saken bara var
en tidsf råga sam t att man nu var fullt syss
elsa tt i Fran krike med öfvergången till st ål. Då
Mr. d'I slere är
sekr eter are i "Conseil des trav aux de
la mari ne", kan
jag ej betvifla att sake n så förh ålle r
sig.
H vad ståls orten, som man t änker anvä
nda, betr äffar, är det ej klar t om det blifver gjut
stål eller efter
Bessemermetoden.

-
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Vid Cnm zöt pågå försöken med stål,
hvart; malmer härs tamma från Algi er, ueh om
hvilket stål det
säges att "det skal l öfvertr~lfl"a alla
hittills beka nta" .
Bess eme rstål et står eme llertiLl högt i anse
emle derstäd es, och som dett a ~ir det lätta ste
att i stör re massor fram ställ a, ä r det mer än sann olik
t att det iir det
som menas.
Så läng e man anta,ger att emlat;t gjnt
..;tåle t dug er
till kanon er, är det gifY et att dess
höga pris är ett
stor t hind er för dess allm änna anta gand
e, ty för några år tillb aka uppg afs kost nade n till
cirk a en thal er
pr zollpfund, hvil ket mots vara r 223 kron
or pr svenskt
cent ner af färd iga kllnoner.
De ny a i Fran krik e anta gna kanun erna
Lafva ungefä r lika tyng d tackj ern som stål till
deras förs tärk ning ar.
P risskiln aLl skul le således blifva, föru
tom
hvaL1 det nuva rand e stålet kost ar, skiln
aden i pris mellan ståle t och tack jern et i det stm a bloc
ket. 24 c.m .
kanonen väge r 350 centner, och hälf
ten hära f är 175
centner. Bea rbet ning skos tnaLl en kan
ej vara så särdeles mycket störr e, och sålu nda redu
cera s skiln aden
till pris et för det smidda stålblock et
och det g jutn-a
stycket. Att man kan erhå lla en såda
n kärn a äfve n
bear beta d för 100 kron or per centner,
betv iftar jag ej,
och tror ej att kost naden skul le för kano
nen i sin helhet i någon händ else dubblas. Beg agna
r man det stor a
blocket af gjut stål, kan kost naden sann
olik t uppg å till
tred ubbl a nuv arande kost nade n, hvil
ket natu rligt vis
kan vara ett betä nkli gt ekon omi skt hind
er.
Enli gt uppg ifter, som blifv it mig meddela
de, kost ar
26 c.m. Kru ppsk a kanonen ( = vår
27 c.m. i effekt)
- cirk a 80,000 kron or. Fråg an är natu
rligt vis bero ende
derp å huru vida nytt an svar ar till kost
naden.
Föru tom de föru t näm nda stor mak tern
a hvil ka an·
tagi t Kru ppsk a kanon er, hafv a äfven
flera af småsta•
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-- 3o terna antagit desamma hvaribland Kina till bestyckning af "Takn 11 -forterna utanför Peking. K al.ibem
af dessa kanoner ~ir likviii endast 15 och 21 c.m.
J apan har anstält jemförelseförsö k mellan Arm str ong3-ka och Kruppska kanoner L:'i de hvad tr~Uf och verkan beträffar och gifvit Krnpps kano11 e1' priset.
Danmark har nu bestämt sig för Kruppska kanoner till både lands och sjös, och Norge har antagit
Kruppska kanon er till Leatyckning af en kanonbåt.
Ehuru dessa stater och många andra ansett sig
hafva råd att Les tå sig med Kruppsim kanoner tror
jag att man Lör v~il till se, huruvida man ej af svenska
malmer kan erhålla ett i styrka motsvaramle bessemerstål.
Tekniken har i denna faLrikatian gått mycket
fram å t äfven i s,·erige; och en ligt de försök som blifvit här i landet verkst~ilda af öf1·erdirelzWt· S i:yife
samt en komite r edan för 12 B.r sedan, visade det sig
att det svenska Lessemerstålet ingalunda var det Kruppska underlägset.
På grund af bvacl jag här ofvan anfört, tror jag
att det ej hafvit något men feir oss att ett så litet
antal kanon er ännu hunnit til11·erkas, ty nu ~ir man
i tillffiile att med fördel taga itu med en r ev ision af
hela kanonfrågan, Låde h vad materialet och konstruktionen bet6iffar, hvilket i:iJ'ven tyckes vara menin gen
med den af Kongl. JYiaj:t tillsatta artillerikomite , so m
nyligen afgifvit sitt bPHinkande.
Armstrong l evererar so m bekant 8 st. 100 t ons
kanoner till Italien, och har elen ena Llifvit med fra mgång försökt. Att sådana kanoner äro på yttersta
gränsen af hvacl Armshoug kan prestera är otvifvelaktigt, då han ej eger någon hammare so m ens kan
smida den ståltub, so m utgör clet egentliga lopp et,
utan att denne måste göras i tvenne delar, hvilket
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ostridligt ~ir en stor oliigenhet , och Yid en löpande
fabrikation ej allti<l kan vill sammanfogas. :B~n
O'elska r egeringens \Vool wichs kanon af 8 1 tons vtgt
bar sprälds i ståltnLeu, då eirka 3,GUU atmosfer~rs
tryck varit anvämlt, hvilket tryck bir ganskav anhgt
för ekommand e hos Krupps kanoner. Deremot kan
man säga att Armstrongs kanoner ~iro absolut :;iikra
mot total sp rängning, ll:1 enligt uppgifter från England 35 ton s- och 18 to ns kanoner tillfiillighis motstått G it 10,000 atmo sfer ers tryck, men <Ll. har den
egentliga tuben inuti kanonen också s prungit. ..
Då uppmätningen af ett sådant stort tryck arunderkastad stora svårig heter, och de försök Nobel och
Ab el verk st~ilt med krut i s lntet rum ej gifvit mer
än cirka 6,000 atrnosferer, torde man kunna sätta i
fråga huruvida uen nmkti slm inrättningen af tr-yckmätaren, i England d en s. k "the crn;;her gange"
är så afgjordt tillförlitlig.
...
I saknad af tillräckligt sto r åughamrnare for genomsmidning af större ståJblock , gör man nu i .Ryssland ett sista försök med tackjern i det man tillv~r
kar en 60 tons kanon , hvars hufvuchakliga matenal
är tackjern , men försedll med betyulig stålbandni~~·
Det vore orätt att i fråga om nya kanoner glomma det Öst errike lyck at11 åstadkomma . goda fältkanoner af metall, men dessa kanoner ~ro hittills enda~t
fältpjeser. Försök göres med belägnn.gs~~anoner af 12
och 15 c. m. kalib er enligt samrna prmmp. H vad nu
beträffar det nya uti u etta till verknigssätt, så består
det hufvudsakligen deruti att, förutom J et metallen
gjutes i j emcoquiller, hvilket ej kan .. sägas :.ara
na" gon eo·entliO'
då många metallforemål fornt
,
"' nyhet
.
.
gjutets på detta sätt, man bonar kanonen b 11 . en
eller ett par liniers mindre kaliber än de11 ~~rd1ga
kanonen, hvarefter loppet utvidgas med harelade
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stålkulor fästade på jerncylindrar. Dessa stålkul or
af olika diametrar tvingas genom loppet un<ler det att
kanonen är i kallt tillstånd. Då i alla händelser det
praktiska utförandet af detta for clrar både stor skicklighet och rikliga medel, förringa s ej derföre förtjensten hos uppfinnaren "Uchatius", ehm·n man kan s~iga
om denna, som om andra uppfinning:u, "att intet är
nytt under solen 11 •
Af tidningarne ser man omtalas att hemligheten
af denna fabrikation blifvit förrådd af ett par arbetare; men då denna fabrikation smetod varit ganska
utförligt omtalall i allmänna militärtidskrifter äfven
österrikiska, torde hemligheten so m blifvit förrådd
afse endast vissa detaljer hvilka möj ligen kunna haft
något värde.
Både i Ryssland och Italien bes trides prioriteten
af Uchatii nya fahrikationsm etorl, i förra landet af
Lowroff och i det sednare af Rosset, chefen för italienska r egeringens arsenal i Turin.
I England är man sysselsatt att genom tillsats
af mangan till bronsen nå samma m:l l som Uchatius.
Jag nämnd e of\·an att inga egen tliga ny heter eller
uppfinningar ny ligen sket t in om artilleriets område,
men hvad beträffar utvccl.Hngen af de itleer so m förut
fram stått, så äro fram stegen kolossala. Vi kunna
temligen säkert antaga det Sverige ej kan hafva tillgång att Lygga stiir.sta sortens pansarfartyg till
en kostnad af öfver 10 å 12 millionor kronor, utan få
vi säkerligen nöja oss med mindre fartyg än så; men
hittill s hafva vi antagit att vi kunna alltid skaffa oss
några kanon er af största sort.
Frågan iir, lwar fi nnes grän sen äf,,en fijr kanonstorleken. Denna fråga är Lerättigafl, niir man erfar att
engelska r egeringen på fullt alvar sysselsii t ter sig
med planer och detalj er till anskaffande af 200 tons ka-
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"· non er af 20 in ch es kaliber, afsl.;jutande projektiler af
4 000 lbs. viot mecl 800 lbs. kmtl adclniu g. Det är en
n~äddig öfv:rensstämmelse mellan dessa vigtuppgifter,
och hvacl vi i afseende '[lå vigter ega å våra äldre kanonb:'ttar , neml.:
deplaC' emcn tet ungefär = kanonens vigt;
hela krutförrådet ,,
= laddningens vigt;
och 4",1 kanonen ,
= proj ektilens vigt.
Det vore alltså ganslut ön sldigt att vi alltid måtte
ega medel till anskaffande af nå gra sådana kanon;r;
men då la vetter och fartyg till dylika kanoner sta I
förhållande till kanonen, är detta ganslut tvifvelaktigt.
Vid blotta betraktumlet af denna kolossala utveckling af
materiel, ~ir clct ursiiktligt att man stundor:1 g1~ipes ~f
en leda för alla dessa umlerverk inom artlllen-tekmken; men lyckligen finnes alltid en ~röst, ett ho?p,
ifall man noga ser sig om, och för nun del tror .Jag
att sådana monsterkanoner som här ofvan nämnas endast ~iro en so rts skryt för att visa el e medel man
e"er till sitt förfogande, ty säkert är, att en ganska
li~en kanon kan göra den största obrukbar. Man
komm er i detta fall , liksom i afseende med pansarfarty g, till den slutsats, at t cl en s. lL '1 ~n h eten '1 , här
kanonen, snart är för stor och ohandterhg, och att det
är uträkning att göra denna enhet mindre, men anskaffa fl era s:'tclana. Man torcle 'Pnrninna sig att här
ej allenast g~ill e r ett krigsintresse utan ~J ven ett ga~
ska vigtigt hamlelsintresse, och att hvarje af dc fabrlker, som sysselsätter sig med kanontill verkning, må~~e
på clet skarpaste täfl.a med konkurrenten, och derfor
gör man, med några års mellanrnm, ett och annat
konst sty eke för att draga kunder från. motstånda:en
eller l;:onlwrren ten, och frägan är egentligen hur n manga köpare man lyckas få att nappa på elen utlagda
kroken.
L
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Att en reakl:ion, förr eller seclnare, bör inträffa i
afseende på en återgång till kanoner af rimliga dimensioner, är ej omöjligt, ty förhåll andet, att äfven de
större staterna nu, äro mera bet ii nksamma då de skola
anskaffa ett s törre fartyg, intr·iiifar troligen också med
kawmerna, iltminstone med dem på fartyg, enär med
hastig heter af 12 å 14 h op blir sannolikheten att
t.räfr~'l minskad, och derför e tror jag det vara bättre
at~ kunna åstadkomma flera, men med.elstora kanoner,
hvJlka, hvad dess motståndare r ansal'll beträffar, jag
an ser hafva tillräcklig ],raft att göra betydlig skada, ~·astän de ej kunna direkte genomskjuta hela pansa r s tdan.
Vi ikorat for möj lig heten att anviinda dessa större
kan oner beror tiil största delen på de fö ruättrade krutsortem a. 'l'ill 81 tons-kanon en a n vii n der man krutlwrn af kubisk form och af 1,ö in ches sida. I Italien
har· man försökt kubi8ka kmtkorn af ända till 2 inches sida. I Preussen har man minskat det der antagna prismatiska krutets hål i komen från 7 till 1.
Hela denna förändring med krutet går i samma rikt.n ing i alla länder , och kommer sannolikt ännu att
ra cka länge.
Att mede lst handkraft rijm Jetvettema till dessa
sto ra kanon er har man naturligtvis m;'ist öfvergifva, oaktadt den oliigenhet som allti<l åter stir,_ neml. att
rnenniskan ersätte.s lättare ~in en maskin som tager
skada; men äfven detta skäl förlorar en stor del af
sin betydelse, då man inräkn ar svårigh eten att vid
kanonen få rum med tillrri ckligt manslmp. I alla
händelser iiro äfven Ll e maskiner so m fordras när handkraft användes, så pass komp li cerade att en skada å
dem äfven gör lavetten obrnkbar . Enäe ingen maskin
iir enklare i sin skötsel och taget· mindre utrymme
än den hydrauliska, är det en följd att densamma må-
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ste gifvas fö r eträdet, och i detta fall kan man anse
Arm strong som en garnmal m ~i stare i samma specmlitet.
.
Af sådana lavettkonstruktioner, hvilka, ehuru e.J
t ill sin icle nya, dock genom t illämpning af gamla
ideer äro sy nn erli gen att lägga märk e till, är clet f~re
t r ädesvis tvenne j:1g här vill omnämna, neml. en Italiensk fästningslavett och elen nya r eh:ylfria l avetten
af Krupp.
D en italienska lavetten iir antagen fö r 38 tcmskanonen, och är i sin helhet temli gen lika med ~an
liga Ja\·etter, men innehilller dessutom . en meka.msm,
ll\'ario·cn0m hmonens mynn ing sänker s1g uneler rekyl en, ~ch sålnncb ti llåter embrassuren blifva mindre
hö g. Samma förd el åstaL1kom mes med de nya l~vet
t erna å 1'In(:lexibl e", med det tilHigg att, äfven da lmnonen llnmpas, höj er sig äf ven mynni11gen, hvari.genom embrassnren ej behöfver vara så c1jnp. Den Italienslut l avetten ii r likväl att föredra ga i det afseende att den e,j förntsiitter an Y~in dam1et af hy draulisk la~
vett. Både dessa O (~h mångfal eliga andra lave tter, hvars
ändamål, ibland andra fonhin gar , är att tillåta den
minsta mö,ili ga embrassnr, öfverträff'as af Krupps nya
rekylfria laYett .
.
. .
.. . ..
För nn gefiir ett Tlar decenm er tillbaka . foref~ ll en
af cl_essa långa oeh mycket lärorika c1iskusswn: r 1 .Institution af Civil Engineel's i Englam1, och 1 hv1lka
äfven flera officerare af artill eriet och flottan deltogo.
I blam1 saker som der förekomma var äfven frågan om liimpligaste sättet fö r att å ett fartyg åstadkomma den minsta möjliga embr assur.
En general, jag vill påminn a mig att han var vicl artilleriet, fi.ireslog helt kort oeh goclt att göra por ten på det
viset att elen kunde fy llas npp af en tackjerns-sfer. R.ätt
igenom uenna sfer eller kula trädes k anonens mynm:ng
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så att P?.:ten, lruru man än sidoriktade kanon en, var
sluten. Afven föreslogs att medelst någon sorts mekanis ~ höja eller sänk a kanonen vid förändring af
elevatiOnen. l detta sedn are fa ll förutsättes att hela
kanonens tyngd lyftes. Huruvida äfven då förekom
att fasWisa l~an onen i denna kula sit att ingen r ekyl
uppstod, kan Jag ej påminn a mig. Detaljerna af detta
~örsl a~ minnes jag ej annat än i pri ncip, men det erinrar
Jag 1111g Yä! att denn a artillerigenerals p1·ojekt blefbetraktadt som en riktig ''p ecoral", och att han blef så ansatt <If kritiken från Mde militära och civila teknici
att h~n l.ät saken bero vid sitt f,jrslag.
S1sthdne :'lr förvånades man öfver att Krupp konstr n(•rat en Jian on med en rund kula kring mynningen, hvilken kula var inbäddad i pansar sidan så att
rek~len var = O, huru man än r iktade lmnonen i
honzonfel ell er vertikal riktning. , Kanonens lyftning
ler. eJe:·ation sker medel st hy tlrat{lisk t. maskineri, ocl
1
Sido~~ktn;ngen ske1· på rullar som vanligt. Embrasun•n ar salunda fullkomligt täppt, och rikt ning får företaga s öfver torntaket.

e!

. Krupp försökte denna ide med en fä ltkanon och
t.I.ll följe af :·e:'.Ylens fullkomliga npphäfvande m~jlig
gjo rd es en rutb il s okänd snabb eJd . .Jlan uppgifver t ill
ocb med 13 skott pil. en minnt., men detta skott-antal
t~r(le nog behöfva att just eras, ej till följe af något
hi~Jder .:'rth~ Jav~tten men på grund af baldaddni~gen.
~Ian skot Cir ka 300 skott utan någon ol~igenhet, och i
a ~· har Krupp tillverkat en 15 c.m. kanon och inbju(ht alJ a lmnl!er , d. v. s. regerin gar som köpa kanon er
hos hon om, att ditsiinda ombud vid försöken. Äfven
svenska r egeringen har Llifvit inbjuden och en artillerioffi cer afsänd till Essen.
' Und er ett vistaHde i StocldwJm för någon tid seJan fi ~;k jag tilJ fälle att se en mängd af stöne fo-
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tografier öfver de nu verkstäida arrangementerna för
fcrsöken, och mitt !intryck var att såvida ej kanonen
springer af vid mynningen, hvilket alltid ?ör ~unna
rättas för framtiden med tjockare gods, Jag eJ kan
tänka mig annat än att saken bör lyckas, hvilket vore
ett afgjordt framsteg i lavettkonstmktionen, enär lavetten är ytterst enkel i sina öfriga delar.
Eget skall blifva att få höra om ej engelsmännen
snart skola taga deras staekars artillerigeneral till
heders igen, såvida h an lefver. Prioriteten af uppfinningen kommer man nog att vilja behålla för England.

J ag nämnde för ut att endast de större och rikare
nationerna kunna åstadkomma de största kanon er och
fartyg. J ag får nu tillägga att enelast dessa anse sig
hafva råcl och lägenhet att verkställa större försök.
Sålunda är det bekant att enelast England gjort något försök mot pansar endast för att kunna uppställa
nåO'on teori för kulans genomträngning, och detta
sk;dde för flera år tillbaka. Sedan har visserligen
både England och andra nationer gjort pansarfiirsök,
men man har alltid haft i sigte att profva en tafla
förestii.llancle någon viss typ af pansarsida antingen
till fartyg eller fästning.
Försök i störr e skala med olika krutsorter hafva
flera artillerier verkstält, men intet kan jemföras med
hvacl som blifvit gjonlt på sednare år en i England
af kapten Nobel och kemisten Abel, naturligtvis på
engelska regeringens friko stiga konto. D essa . försök
äro nu publicerade i "Philosophical Tl'ansactlons of
the Royal society". D essa experim enter äro i alla afseenden storartade, och om ej, som man säger på ett
grannspråk , "ndtömm ende '', så äro cle likväl af den be-
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skaffenb et att, såvida man vill bafva ett god t artilleri,
man må ste r efer era till tlesamma, i hvad som rörer
krutets verkan i kan onen. :Någon ~ifven .ytli bo· r edogör else h~iraf iir nu klart och ty dligen omöjlig, utan
vill jag endast nämna att försöken innefattade kem isk
under sökning af krut och dess förbrlin ningspr odukter,
Försöken verkstilldes
samt vol y m och spänstighet.
dels med krnt i slntet rum , dels med s kjutningar hnfvudsaldig ast från 18 tons-kanoner.
JVIan erfar deraf d et högst märkliga resultat af
krutets tryck i slutet kärl, att man ej lmnde vid alla
försök få större tryck ~in 6,350 atmosferer, hvaraf
man ser att de tryck man trott sig kunna hittills observera med (/the crusher" till 10.000 atmosferer ~iro i
högsta gr ad tvif\•elaktiga. Bå!le , med det f-inaste och
det mest grafkorniga krut var tryck et detsamma i slutet kärl, men i kanoner my ck et mindre med gröfr e
korn. J ag får endast vidar e tillägga om dessa försök
att man kunde bestä mm a projektilen s ha stighet i l oppet för hvarje Jini e.

Ehuru frågan om bepansringens borttagande krin g
kanonerna ännu ej synes var a för estående, har likväl
en stark opinion bildats för att kanonerna böra skjuta
ö('uc-r bank, d. v. s. att k anonen ~ir utan skydd, hvaremot lavetten fortfarande kan skyeldas af pansar. SbLlen
härtill iiro många, ibland andra det stora hindret for
kanonens riktande både borizontelt och vertika lt i torn
och r eduiter. :Man nöjer sig nn ej med mindre ~in att
lnmna elevera kanon en ilnda till 30° fö r att få lång
portee, och dumpning lika mycket för att kunna skjuta
grundskott. I hor izontel riktning vill man ej låta kanonen maskeras af skorstenar, båtar eller aunat mera
än und er en vinkel af på sin höjd <!5° a 60° akter-
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eller för-ut. Från utbyggda tom å sidan vinn es den
fördelen att man med lätthet kan ~ifven få eld för- och
akteröfver, då kanonen ej behöfver tynga annat än på
fartygets millt. Alla de olägenheter h vilka kunna uppstå af kanonernas ir1 stängni11g i torn eller redniter
kan man finna af följ ande skildring af en fransk författare neml. d'I slere, sekr et erare i (( Conseil des travaux"
och som visar hum saken antagligen i verkligheten ser ut.
".Må man föreställa sig en af dessa redniter cirka 135
fot långa och 60 fot breda belamrade med' skorsten,
de 4 a 6 kanonerna, hissapparaterna för ammunitionen,
apparaterna för riktningen, k edj orna från de hydrauliska maskinerna till hvarj e kanon, ofta en män g d
med ventilatorer från rummen inunder, och, i detta
belamrade rum , iifven mörkret af krutröken, hvarigenom man med möda kan trefva sig fram med l edning
af det dunida ljuset från kanonportarna eller ventilglasen, en förp estad atmosfer, hvilken ofta ej kan förbättras af de oftast ofullkomliga ventilations-appara terna. Må man nu tänka sig att miclt uti detta vil'l'varr af saker och besiittningens fö rvildning till följe
af striden. en bomb inkommer genom en kanonport, och sprutar ut en eldstråle midt uti eländet, eller
att en oly cka med en baldaddningsmekan ism inträffar,
eller några egna bomber på batteriet röras af någon
skrotbit och explodera, eller att en kardus fattar eld,
så måste man fö rskräckas för all a följderna häraf, och
antaga att hela artilleriets kraft är för en lång stuncl
paralyserad ". Så har man tänkt sig saken se ut, och
medgifvas måste att de flesta skäl tala för att man
bör hafva högt till taket när man server ar kanonerna,
och således för att få det riktigt högt, skjuta öfver
bank.
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Att a~yra skottet i rättan tid är på sjön ett af
hufvudvilkoren för god träff, ~ifven om riktningen är
gjord aldrig så v~il. Affyringen har hittills alltid sked t
med rör, antingen slagrör, såsom våra gamla Sydows~a med lås, eller också med. de nu begagnade s. k.
fnktionsrören. Dessa sednare hafva den fördelen att
man slipper kanonlåset, men det kan numera sä ttas
ifråga om man ej borde återtaga slagrören med lå sen;
ty friktion.orören äro samt och synnedigen långsamma
i tändningen och svåra att alltid få att sitta stilla i
fänghålet. Denna olägenhet är synerligen kännbar då
man, som å vår monitor Loke, behöfver stå på torntaket och affyra kanonen. Fyrsträngen pekar då uppåt och vill upprycka röret, hvilket förekommes genom
en trissa på kanonen, hvarigenom fyrstr~ingen ledes.
Men olägligt är i alla händelser denna tillställning,
ty det uppstår alltid en extra friktion i trissan hvil' gör
ken, tillika med elasticiteten i sJ'elfn1, fyrsträno·en
•
tJ
'
att tidsmomentet mellan affYr:mclet och skottets antändning är för lång, så att kanonens siktlinie redan passerat
målet innan skottet gått. Genom elektricitets användande till a~yringen afhjelpes detta fullständigt.
En annan fördel med elektrisk affyring består i
möjligheten att samtidigt aH:yra en hel bredsida, d<'t
man genom koncentrerad riktning af flera kanoner på
en punkt vill med flera mindre kanoner åstadkomma
samma verkan som mecl en enda större kanon.
H vad nu detta bebof betriiffar, är det för oss mindre stort, emedan vi knappast hafva ett enda fartyg
med en ordentlig bredsida af anständiga kanoner, men
öfningen dermed kan alltid, som exercis betraktad,
hafva sina fördelar, ifall sådana fartyg skulle er·hållas. Elektriciteten, på detta sätt använd, medför likväl endast elen fördelen, att, under supposition det kanonerna äro väl riktade och befälhafvaren afpassar det
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rätta ögonbJicket, afi:yringen iir lättad.
För att
vara oberoende af denna befäl bafnctrei1s påpasslighet
har man tlinkt sig att, om man kun(le inventera en
maskin, som automatiskt verkstäide en elektrisk strömslutning då fartyget vore på en gifven punkt af rullningen , t. ex. då det stod vertikalt med masterna
mot horizonten, denna olägenhet kunde undanrödjas.
Detta trodde man sig för endast ett par år seelan med
lätthet kunna göra, endast man anskaffade en pendel
som verkstälae denna strömslutning, då fartyget var
på elen gifna punkten. Ett s?ulant instrument var ej
heller något konststycke att inventera, och flera försök gjordes, men man hörde ej af några synnerligen
lyckade resultater.
Ibland inventorer i denna del af elektricitetens
användande är Bessemer, uppfinnaren af stålet och elen
rörliga salongen, hvilken skulle afhjelpa en känd olägenhet på sjcin. Beskri fning af Besse mm·s maskin kan ej
ske utan plancher, jag vill endast nämna att den grundade sig på principen af en enkel pendel, hvilken antogs stå vinkelrätt mot harizonten hela tiLlen, och när
fartyget rullade visade kd\ngningens storlek. Då emell ertid för ett par år sedan denna ide skulle sättas i
verket kom en annan inventor och stor vetenskapsman
mr Froude i E11gland, och, utan att tänka på kanoners
affyring utan på problemet att få reda på en del andra uppgifter om fartygens rörelser i sjögång, påstod
att alla sorters krängningspendlar voro falska, och att
de ej visade fartygets vinkel mot harizonten utan endast emot vattenytan hvarpå det h vilade, alltså om vågen lutade 30° så lutade pendeln 0° emot vågen och
fartygts master 30° mot vertikalen. Pendeln hade sålunda intet att göra med horizonten, utan befattade sig
endast med vågens plan, hvaremot han alltid stäide
sig vinkelrätt. 'rill bevis härför framlade Froude de
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lnest klara bevis, och ingen kan betvifla efter dera s
hörande att ej F rond e har rätt. J ag torde likväl böra
påminna 2-tt här talas om vågornas lutningar , och att
pendeln alltiJ visar lutuings vinkeln mot horizonten. då
fartyg et kränges i stillva tten . Helt annat är förl1ållandet när fartyget rullar tvärs för vågorna. Vågrörelsen är för länge sedan bekant att vara en enkel pendelrörelse, h vilket först bev isades af Newton, sedermera af Laplace 1776, Lay range 10 år derefter och
Poisson 1816, h vilken sednare likv ril fann attNewtons
t eori hehöfde modifieras. .l'lfycket annat vore att
säga i sammanhang härmed, men i detta föredrag vill
jag, så vidt möjligt, hålla mig enJast viJ det som berör artilleriet.
Om man kallar den vinkel so m fartygets master
göra med harizonten för den absoluta, och vinkeln mellan masterna och resultanten af vågornas vertikal för
den 1·elativa lutningsvinkeln , iir det g ifvet att det är
den absoluta vink el n som eger intr esse för artilleriet.
l\fan behöfver för att öfvertyga sig om denna pendelns
vertikala ställning enelast betänka, att om man ställer
sig i en gunga och håller en pendel i handen, så pekar alltid pendelns riktning emot gungans centrum, och
satte man aldrig så många små pendl ar på den stora
pendeln man hölle i handen, så visade alla precist
samma riktning. Hvad ens egen kropp beträffar, känner man nog att densammas medellinie äfven bör stå
i riktning mot gungans centrum, och man kan lätt öfvertyga sig att denna pendel aldrig kan användas till
kanoners affyring, och ännu säkrare skall man erfara
att, ifall Bessemer lyckades att med hydrauliska apparater alltid just era sitt kajutgolf i 0° mot horizonten, man sj elf skulle lika säkert kastas ikull som
att man kastades ur gungan, ifall man stälde kroppen
på annat sätt än ofvan angifvet är.

-
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Vid det för edrag som Bessemer höll om sin a:ft:yringsappantt i United Ser vice Institution, gjorde man
genast anmärkning det priHcip en stä md e ej alls in mecl
den nf mr Fromle angifna. Jag bör nu n ~imna att
mr .E'roncle inY entera.t en pendel som visar den absoluta
vinkeln, och att detta ej är ett lätt företag hm man
finna cleraf att det ej är frågan om mindre än att instrumentet, ehYacl fartyget rör sig på våg eller stillvatten,
alltid skaJl fram stiilla. en konstant vertika.llini e.
,Jag kan ej YtLl detta tillfiill e besl<rifva. Fronde's
instrum en t, som naturligtvis är myck et sammansatt, men
vill nämna att clct grnnclar sig på den lagen, att om en
kropp ä r i hvila så fö rblifver han det tills någon annan kraft verlmr på honom. I Froude's instrument är
detta utfördt mecl ett j ernhjnl af 200 if/. vigt, hvilket
l1vilar på tappar, som åt erigen hvila på perifer ierna af
seg menterna till större hjul, så att t appfeiktion en skall
blifva så liten som möjligt. För att emellertid hålla
hjulet stilla ät• det hc\gst obetydligt exentriskt, neml.
6
inehes, hvarigenom, ifall det s;mlle komma i
/
111 0 0
någon r ör else, dess svängningsperiod blir som pendel mycket L'tng, omkring 34 sekuntler, hvarnmler fartyget alltill r ört sig fl nr a gånger. Genom en utvexling
från denna penclel Ctr man afritaclt på en cylintler,
som vrides af ett urverl< med bestämd hastighet och
h vilkell cylincler är omgifven af en papp ersremsa, fartygets absoluta vinkel. Genom en annan utvexling
från en annan pemlel grumlad på vanliga principen,
fast olika i detalj erna, får man på samma pappersremsa uppritad fartyg ets r elativa.vinkel, hvars skilnad
i förhållande till elen absoluta blifyer vågens d. v. s.
vågresultantens l utning, och detta för ett best i.imdt tidsmom ent, derigenom att klackverket markerar sekunder
på pappersremsan. Hii.raf får man fullkomligt reda på
hvilken summa af lutning vågoma haft , Lleras tid
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mellan topparna , d. v. s. perioder na för deras pendelsvängnin gar m. m.; allt eftersök ta upplysni ngar för
vetenskapen. Om instrume ntet finge verka under en
hel resa kunde man sålunda få r eda på hvilka vågor
man mött derunder , och vore detsamm a högst välkommet ifall sjömännen skulle åläggas fl'amdeles att ej
allenast fänlas på vågorna utan äfven hålla reda på huru
de sett ut. Alltså, skall man kunna affyra kanonern a
automati skt, måste man anskaffa en af mr Froude's instrument er, ifall vågorna äro af den betydels e att hela fartyget får rum på deras lutning, hvaremo t, ifall vågornas lutnings resultant vis a vis horizont en är o, kan
den vanliga pendeln användas, ty då äl' fartygets lutning densamm a som i still vatten. Att alltid veta detta
är ej lätt, och derföre tror jag ej att man kan undgå
en pendel som visar den absoluta vinkeln, ifall man
vill hafva automat isk affyring af kanonern a.
De rör som begagna s till kanonern as affyring med
elektrici tet kunna vara af flera slag. För min del
har jag endast erfarit tvenne sorter, neml. de s. k.
platinatä ndare eller Abelska rör, d. v. s. en enkel galvanisk ström går genom tändsatse n, och derstäde s är
ledninge n af platina, och smältes af elektrisk a gnistan.
Det andra rörets begge trådar uti röret äro skilda genom en fin spricka. Trådame s ändar äro omgifna med
en känslig tändsab;. För deras tändning fordras ofta
induktio nsström. Rören kallas på tyska "Spaltzii nder",
och har härvaran de tygkonto r erhållit tillåtelse till
inköp af 100 st. sådana, äfvensom en af Marcus patenterad e elektrisk a apparate r med induktio n och multiplikatio nsappara t, med hvilka saker afses att äfven
kunna affyra 8 a 10 kanoner samtidig t. Apparat en
är mycket enkel i handtera ndet och kan bäras i ena
handen.
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Samtidig t med omtaland e af elektrisk a apparate r
för affyring torde böra nämnas, att me<l rastlös ifver
arbetas på anska±fcmdet af de tillförlit ligaste tryck- och
hastigh etsmätar e, fö r att lmnua bedöma frestning en å
kanonern a samt kulomas ha:otighe t ej allenast i kanon en
och nära mynnin gen, utan ii f ven st. lån gt fram i b anan , man kan träffa trådtaflo r af ej alltför stora dimensioner.
Af tryckm ätar e har man l1ittills anvtinclt Rollmans
och elen s. k. engelska "cruchem ". Den fiirstn i.imn<le
i princip besttten<l e af en knif, so m gö:· ett skir i en
lwpparsk ifva; den sednar e samma:<try cko1· en kopparcylinder, ]l\' a ra f man kan få veta, geno m j emförels er
med motc;varande kraft uti en s~irskiltl maski n, huru
. stort trycket har varit. Detta iit' allt på tlen mekaIriska väg en. Man kan iifven bestämma tryck et då
man noga kiinner ticlerna för kulans förflyttning, och
härpå hvilar principen af Nobel's kronograf, egentlige n
afseeld till mätande af kulan s hastighe t i loJJpet.
Hvacl hastigh et smätare för kulan i banan beträffar, har man anvtim1t en hel mängd, och bär i Sverige
Navez L em·s och L e Boul anges. Men, då dessa apparater enda st augifva kulans hastighet i en punkt af
banan, och dessutom äro beh äftade med fel, som ej
kunna bortacho ceras, vore det i hög grad önskligt, om
någon af de tvenn e apparate r, som visar kulans hastig' het i flera punkter af banan , kum1e här i landet anskaffas. Baschfon l i Euglam1 och Schoultz i Frankrike hafva begge inventerat sådan;'1 apparate r, hvars
noggrann h et iir så stor att de visa tidsskiln aden på
.5 a 10,000-tlels sekundel'. Schoultz apparat hvilar på
principen af stiimgaffelns rörelser, hvilka som bekant
äro lika stora, hvad tiden betriiffar, för samma stämgaffel d. v. s. för samma ljud. Detta är så tillämpa t
för tidmätni ng, att man tager reda på svängnin garne
4

-so-i sekunden, och äro dessa t. ex. 500 och afritas på en
cylinder, så kan man sedermera medelst en nonie och
förstoringsglas afläsa 5,000-delar af sekunderna och
ännu mera.
När uppfinningsförmåga n i denna branch af vetande
slutar är svårt att ana, ty för ungefär ett par år sedan har en kapten Ricq i Frankrike inventerat ett
sådant nytt instrument, som mäter tidsmomenter af
1/
Att saken ej är någon humbug,
360000 -dels sekund.
borgar franska vetenskapsakademi en för, då den, på
general Morins rapport om maskinens utmärkta egenskaper, belönat Ricq med ett pris.
Alla dessa ofvan nämnda maskiner äro endast afsedda för användande på skjutplatser, hvarest en del
fasta inventarier och vana personer till deras hand te ·
rande finnas. I vår praktiska tid vill man det alla
skola kunna draga nytta af kunskapen, och i denriktningen tyckes Marcel Deprez hafva tänkt, då han inventerat en s. k. accelerometer och en accelerograf,
begge tillsammans visande både krutgasens tryck och
kulans utgångshastighet. De äro mycket små och nätta, samt vore af mycken nytta till sjös för att då och
då taga reda på hva.d krut man finge, ty sannolikt
blifver snart en krutsort för hvarj e kanonstorlek, och
då kanonernas hållbarhet alltiLl är mycket frestad, kan
lätt ett misstag af krutsort orsaka kanonens sp rängning.

Innan jag slutar anhåller jag att få anföra följande, som specielt rör sjöartilleriet, men äfven iir
tillämpligt uti de andra yrkesbrancherna af kongl.
flottan; jag menar personalens och synn erligen officerskårens ställning vis a vis alla de uppfinningar och
framsteg, som den sednare tiden haft att bjuda på .
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För att kunna följa med uppfinningar och fram~.
steg, är det nödv[indigt att man i första rummet kan
anlita den litteratur som afhandlar dessa ämnen. Den
litteratur i sj ökrigsvetenskapens aldra fiesta grenar,
som utgafs för ett 11ar eller tre årtiouJ.en tillbaka,
kunJ.e läsas och förstå:; af alla offieer n,re. Nu är
detta långt ifr ån händelsen. SUr man upp nära nog
hvilken sakrikt skrifveu militärtiLbkrift, som helst,
så mötes ögat snart af all ehanda analytiska och kemiska formler, hvillm ~iro svårlösta för de fiesta sjöofficerare. Detta är så myeket mera ledsamt, som artilleristerna till lands ha f va obligatorisk skyldighet
till kunskaper hiiruti, vid krigshögskolan. I detta afseende torde det få antagas att sjöofll.ceren ~ir för närvarande afgjordt underlägsen artilleriofficer en i de ämnen,
som fordra obligatoriskt genomgåemle af krigshögskolan. Komma derföre sjöofficerare tillsammans med artilleriofficerare i t. ex. en komite rörande artilleri eller
något dylikt ~imne, hvarest både fysiska, kemiska och
analytiska kunskaper kunna för eko mma, måste sjöofficeren alltid iakttaga en'mer eller mindre tyst role. Han
har svårt att deltaga uti ett samtal eller diskussion om
luftens motstånd eller krutets atomvigt etc., ty han
förstår ej språket. Ej heller kan han r eferera en tabell med åtföljande uppsatser om pansarplåtars motstånd, hvarest eqvationer af alla möjliga grader förekomma med allehanda differential- och integralkråkfötter. Så står det till i det teoretiska; hvad det
praktiska beträffar, så kan sjöofficeren hafva det ganska tråkigt ombord, t. ex. i afseende på h vad som händer och sker i ångmaskinen, hvilken tyckes vara en
helgedom, som ingeniörerna ännu ej öppnat för sjöofficerarne. Eget är att tacklingen skall en sjöofficer i
allmänhet förstå till den minsta detalj, och det anses
för en hederssak att han äfven har ganska noga reda
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på all den t eknik, som finnes å varfvet , i yrket, ehuru
han naturlig tvis ej k an deri vara så hemma stadJ, som
de officerare hvilka haft det t ill speciali tet . Ji'Ien, kommen till sjös, och t. ex. uppb ördssk eppar0n en dag efter
morgon runden till väuers: r apporterar att stormas ten
är skadad eller att något vatersta g sprungi t, så att
han anser att män genast bör ·söka hamn, Jå sk ola
äfven nu, chef och officerar e, i\t[lga sig att bestämm a
h vad som skall göras, och kunna taga i alla aLeenJ en
ansvare t på sig för hvaJ som sker. Om äfven ej officerare så i detalj förstå tackling som en skeppar e, so m
har det till specialy rke, så äro tlo ck alla så hemm a i
ämnet att de kunna hafva en bes tämd mening. Låtom
oss vidare antaga att samti<ligt med skeppar en maskinist en rapport erar det styrbor ds cylind er eller ångpanna har en spricka som är farlig - tillägga nde vi
måste gå i hamn, att rapport från artilleri befälha fvaren afgifves det styrborels hy Llraulisk a press läcker vi måste ansätta packnin gen och stanna med skjutnin gen; att maskini sten ytterlig are rapport erar J et babords lager i luftpumpen går varmt - vi måste ligga
stilla en timma för att reparer a; att minören rapporterar det \Vhiteh eadska torpede n kommit i olag - vi
få s'toppa farten; att t elegrafisten r oppor terar det e1ektriska ledningen är afbrute n - vi kunna ej skjuta med
kon cmJtrera d eld; att artilleri befälha f\·aren återigen
rapport erar det baklaJJ ningsmekanismen på kanonen
.;11. 00 har en raJiel spricka i obturat ören .;}'i. 00; sa mt
slutlige n att styrman nen rappor terar det ångstyr imättningen har läst roret åt babonl - vi måste genast
svänga sty rbord hän, ty vi bafva grund om babord allt detta un der det att fartyge t är förfi:i lj rlt af en fiende
som hotar med ramnin g och löper 10 a 12 kn op - allt
under det de fiendtliga kulorna hamra på hela skl·of-
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vet - sk all då chefen börja r ådslå med alla dessa
specialist er, så är han sannerl igen att ~ eklag~.
Förr i tiden hade man under stnd alltid någon
tid att reflekte ra på, nu måst e man ögonbli ckligen
fatta ett beslut. För att fatta ett sådant måste han
vara så pass hemmas tadd i detaljer na att han likaväl som fordom är bekant med de olika maskin er
och inrättnin gar, som finnas ombord, och dessa inrättningar stödja sig samt oeh synnerl igen på kun slmper
i fysik, k emi, t eoretisk och praktisk mekani k. Kan
han ej det , blifver han en lekboll för alla möjliga rådgifvare, hvilka dessutom ej alititl hinna utsäga_ ~ina
r åd fö n än afgör anclets ögonblick är inne. Om eJ fullt
så kritisk, är J ock de sjöoffice rares belägenhet, som
från varfven skola under krig ansvara för fartygens
utrustn ing, likväl högst betänkl ig.
På grund af alla dessa skii.l, och många flera finnas,
anser j ag det alldeles nödvändigt att sjöoffice rarnes
lärdom ej stannar vid officersexamen, utan att hela
officerstiden blifver en fortsatt l ~irdomskurs . I andra
Hinder har man försökt att afhjelpa alla dessa olägenhet er mecl s. k. sj ökrigshögskolo r. H ade vår flotta
endast en station, lmnde det möjligen tänkas att någon utsigt till framgån g för en såd~n inrättni ng fun~
nes men nu då vi hafva tvenne statwner, kan man eJ
'
tänka sig möjligb eten h ~iraf, ty man kan ej kommen.. dera flertale t af sjöofficerarne från ena statione n till
den andra. De,;sutom är llet ej nog att enelast de
yngre inläras u ti dessa ämnen, utan måste det äfven
tillses något s~itt att de ~ildre iifven kunna blifva delaktiga af dessa kunska ver.
Efter öfvervä gande af alla dessa förhålla nden tror
jag att det enda praktisk a, s~ittet för att något i denna
väg skulle kunna göras, och, i betrakt ande deraf, att man
ej kan slopa hela generat ionen af nuvaran de officerare,

-
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hvil ka besi tta alla möjliga erfa r enhe
ter i sjömanskap m. m., som de unde r sin lång a
tjen stetid inhemtat, föru tom den allmänna erfa renh et
som äldr e allti d
besi tta fr amfö r yng r e, nem1. mennisk okän
neclom, hvil ka
kun skaper och er fare nh eter i alla händ
elser äro af de
förn ~im sta hos dugli ga äl
dre sjöoffic erar e, vore att
för edr ag uti alla de ämn en, som num
era böra tillä ggas
till en officers Jmnskaps må.tt , åsta clkom
mas på stationerna och i frlim sta l'nm m1:t i Cad sl.;rona,
h vare st en hel
män gd med svårighe ter fi nnas fö r offic
erar e att hitti lls
inhm nta kunskaper, hvilket ej är kinc
lels en i en hufvuds tad. Friim st bla]J(l dessa för edra
g sätt er jag dem
i fysi k, kemi och högr e mat ema tik sam
t hvad mek anik
och ångma skins liira betriiffar , anse r
jag dem så nödvänd iga, att om ej officerare inhe mta
kunskaper häru ti
man snar t mås te vlllja meDan alte rnat
ivet att sjöofficere n blir iifven till en viss grad
maskini st , eller
att ingeniören och maskini sten blir både
artil leris t och
sjöofficer.
H vad de närm ar e anor dnin gam e för
såda na föredrag betrliffa r, är här ej lämp ligt att
derom orda , utan
tror jag att, ifall sak en anses behj erta
n sväed, det vore
en högs t läm plig uppg ift fcr Köngl. Örlo
gsmanna-sällskap et att taga init iativ till fo rslag er
för ordn ande af
såda na före läsn inga r htit· å Carl skrona
station, hvil ka
obli gato risk t böra bevi stas af alla
subaltern er 8am t
vida re öfve rgåe nde till frivi lligh et, allt
efte r som officere n är uppe i grad erna , [inda till amir
al erna , som när
de finna för godt att bevi sta någo t
föreLlrag, kun na
anses som heclersåhörare, och häri geno
m gifv a heder
och alva r å dessa före drag .

