1887.
50:e årgången.

Häfte N:r 6
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Kongl. Örlogsmannasällskapets högtidsdag
den 15 November 1887.
Förhandlingar.
l:o) Efter verkstäld protokollsjustering infördes nyinvalde ledamöter och helsades af ordföranden.
2:o) Företogs val af ordförande för nästa presidii-år och återvaldes härtill enhälligt hedersledamoten, kontreamiralen
m. m. friherre F. vV. von Otter.
3:o) sekreteraren höll minnestal öfver de af sällskapets ledamöter, hvilka aflidit under året.
4:o) Ordningsmannen uppläste berättelse om sällskapets verksamhet under året.
5:o) En af föredraganden i 2:c1ra vetenskapsklassen, kom.kapten frih. E. Barnekow insänd årsberättelse upplästes
af kom.-kapten Brnckström.
G:o) Ordföranden afslutacle presidii-året med ett tal, h vari redogjordes för svenska sjövapnets utveckling uneler de senaste
18 åren. Å sällskapets vägnar besvarades detta tal af
sekret.::raren, hvarefter sammanträdet upplöstes.

29
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vape~, han framgent skulle komma att egna sig åt.

Under det år som förflutit sedan Kongl. Örlogsmannasällskapet var här församlaclt till firandet af sin h ögtidsdag,
har på skilda ticler sorgens budskap påmint att döden skördat
ej mindre än fyra svenske och två utländske ledamöter, hvilka
alla på ett gagnande sätt egnat sina bästa krafter åt sjöväsendet. Med beklagande af de gjorda förlusterua, åligger
det sällskapets sekreterare, att å denna dag egna några minnesord*) åt h var och en af de bortgångne.
Desse, nämnde i den ordning deras timglas utrunnit, kallades i lifstiden:
Carl Elias En_qelhart,
Carl Victor Rehn,
Axel Göthrik Adalrilc Ljnn_qstedt,
Edurwd Suenson,
Fredrik Leonrwd Andersson och
Giacomo Bove.

Carl Elias Engelhart
föddes elen 16 Augusti 1803 i Carlskrona. Föräldrarna voro
kommendören vid Kongl. Maj:ts flotta, Carl Didrik Engelhart
och dennes maka Lovisa Gustafva, dotter af kontreamiralen
N. E. Pettersl'm.
Likt flertalet af den tidens Carlskronabarn, stod hans håg
till sjön och redan vid 14 års ålder inskrefs Engelhart vid det
*) l\'Ii.nncsteckningen öfver öfverstcn Ljungstedt är forfattad af sällslmpots
hedersledamot fårre öfverdircktörcn V. Gjcrling; öfriga minncstoelming<lr iiro
sammanfettade af sällskapets sekrotemro kommendörkapton G. B. Lilliohöök

Han blef
örlogsflottan
kongl.
vid
lärstyrman
till
antagen
1817
nemhgen
och l:nder.gick följande åren styrmans-, artilleri- och sjöofficersexamma 1 Carlskrona samt var såsom lärstyrman kommenderad:
1818 å skonerten "Gäddan",
1819 å kadettbriggen "Vänta litet" och
1820 å kadettfregatten "Fröja".
S. å. den 20 December utnämnd till underlöjtnant vid
kongl. örlogsflottan.
1821. Kommenderad såsom volontärofficer först å briggen
"Snappopp:: och deref'ter å korvetten "Svalan", under expeditioner i O,;tersjön och Kattegatt.
1822. Tjenstgjorcle under en del af året vid kongl. sjöartilleri-regementet.
1823. Kommenderad såsom volontärofficer å freaatten
b
"Fröja" med majoren friherre Gyllengranat till chef. Fregatten tillhörde den eskader, som, under befäl af Hans Excellens
amiralen grefve O. R. Cederström, från Litbeck till Stockholm
öfverfönle Hennes Maj:t Drottning Desideria och H. K. H.
Kronprinsessan Josephine. Tjenstgjorde derefter intill årets
slut å kronalastbriggen "Harmonien", uneler expedition i Östersjön.
1824. Under en del af året ånyo tjenstgjort vid kongl.
sjöartilleri-regementet.
1825. Beviljad tjenstleclighet för anställning å de till försäljning åt presidenten Bolivar afseelda örlogsfartygen; tjenstgjorcle först såsom kaelett å linieskeppet "Tapperheten" uneler
2:ne månader, och derefter såsom 3:e styrman å fregatten "af
Chapman", under expeditionen till södra och norra Amerika.
Återkom till Sverige elen l N o vember 1826.
1826. Erhöll löjtnants rang.
1827. Tjenstgjort vid Carlskrona station.
1828. Kommenclm·ad å korvet ten "J arra mas", under expedition till Meclelhafvet.
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1829. Afgick med sex kanonjollar från Carlskrona till
Stockholm och kommenderad såsom plutonschef på 2:a bataljonen af den under storamiralens, Hans Kongl. Höghet Kronprinsen Oscar, befäl stälda kanonjolls-eskader; expedition i
Stockholms skärgård med kadetter och sjöbeväring.
1830. Befordrad till premierlöjtnant vid Kongl. Maj:ts
flotta.
S. å. den 21 Maj erhöll kongl. permission att ingå i storbritannisk örlogstjenst och tjenstgjorde först såsom midshipsman på 18-kanonsbriggen "Pelikan", derefter såsom officer på
fregatten "Alligator" och l)å linieskeppet "Britannia", under
expeditioner i Medelhafvet samt utmed Englands och Irlands
kuster. Återkom till Sverige i Januari 1832.
1832-34. Adjutant hos befälhafvande amiralen i Carlskrona.
1834. Kommenderad å kadettkorvetten "Jarramas", under
expedition till Östersjön.
1837- 38. Sekond å korvetten "Najaden", under expedition till Medelhafvet.
1840. T. f. chef för Blekinge 3:e båtsmanskompani.
1841. Chef på kongl. postångfartyget "Sverige", h varmed
förbindelse underhölls emellan Stockholm och Köpenhamn.
Efter slutad expedition förordnad att vara chef för de i Carlskrona upplagda, kongl postverket tillhörande fartygen "N ordstjernan", "Sverige", "Svenska lejonet", "Motala" och "Postiljonen".
1843. Sekond å kadettfregatten ·'af Chapman", h varest
dåvarande H. K. H. Hertigen af Östergötland ombord tjenstgjorde såsom kadett.
En svår olycka drabbade Engelhart under expeditionen.
Fregatten ankrade nemligen den 9 Augusti i stiltje å Doggers
bank i N ordsjön samt qvarlåg der till följande dags eftermiddag då vid det vinden kom frisk från NNO., order gafs
'
Efter att vind och sjö under hemvindninatt gå 'till segels.
hastigt tilltog, inträffade det att
temligen
kettingen
gen af
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kabellariet sprang och utlöpte med 75 famnar ketting; sedan
nytt kabellarium blifvit samsadt återtogs arbetena med ankarets hemvindande, men än en gång sprang kabellariet och nu
med den sorgliga påföljd att Engelhart :fick sitt venstra ben
afslaget och krossadt samt det högra betydligt skadadt. Om:;;ider när ankaret, som gått af på läggen, kl. 10t 30m eftermiddagen kommit uneler kran, styrdes fregatten mot Christiansand, hvarest Engelhart för erhållande af nödig läkarevård
aflemnades den 15 Augusti.
Efter nio långa månaders sängliggande kunde Engelhart,
med tillhjelp af kryckor, den 15 Maj 1844 begifva sig ned
till hamnen i Christiansand för att med ångbåtslägenhet återvända till fäderneslandet; dock kunde han ej förr än den 1
Oktober 1844 inträda i tjenstgöring vid Carlskrona station.
1845. Befordrad t ill kapten.
1846, under en tid af 5 månader, tillförordnad kommendant, å sjöfästningarne vid Carlskrona och derefter utnämnd
till chef fö~' 3:e matroskompaniet.
1848. Chef å kadettkorvetten •'Jarramas", expedition i
..
Ostersjön och Bälterna.
1849. Chef å ängkorvetten "Thor", verkstälde först trupptransporter till Flensbnrg och öfverförde derefter H. K. H.
Kronprinsen Carl från Litbeck till Stockholm.
1860. Chef å korvetten "Svalan", expedition i Östersjön.
1861. Chef å korvetten "Lagerbjelke", expedition till södra
A me rika och V est-Indien.
1862. Befordrad till kommendörkapten.
1853. Tjenstgjorde såsom chef vid flottans sjukhus i Carlskrona samt öfriga derstädes, med anledning af på orten utbruten kolerafarsot, inrättade hospitaler.
1854. Deltog som besigtningsman i profresan med skruflinieskeppet "Carl XIV J ohan".
1855 +/ 1 • Utnämnd till chef för norra lotsdistriktet.
1855 21 / 0 • På derom gjord ansökan öfverflyttad till Kongl.
Maj:ts flottas reservstat.
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1860. 16/ 10 beviljad afsked från Kongl. Maj:t,; flottas reservstat och tilldelade s dervid, förutom pension från amiral itets-krigsm anskassan , j emväl en pension af 450 kronor :oåsom
skadad i rikets tjenst.
1872. 27 / 10 erhöll på begäran afsked från lotsdistrik ts-chefsbefattning en, hvarvid pensionen såsom skadad i rikets tjenst
ökades till 11300 kronor.
Engelhar t var Riddare af Kongl. Svärdsord en och af
kejserliga ryska S:t St.-orden 2:a klass med krona samt tilldelades 1873 den af H. M. Enkerlrot tningen J osephina, med
anledning af Hög;;t Densamm as ankomst till Sverige för 50
år tillbaka, präglade guldmeda ljen.
1841 invaldes Engelhar t till ledamot af Kongl. Örlogsmanna-sä llska n et.
Den olägenhet han tidtals hade af elen i t jensten ådrag na benskadan , hindrade honom ej att pligttroge t och nitiskt
sköta lotsdistrik ts-chefsbe fattningen .
Ett hufvuddra g i hans karaktär var ett utpreglacl t ordningssinn e, som gjorde, att hån, i de betattning ar han innehade, sökte, så viclt på honom berodde, införa en reglementerad ordning; ofta använd på svenska örlogsfart yg hade han
förvärfvat en tjensteerf arenhet och en grad af sjömanska p,
ökad genom anställnin gen i engelsk örlogstjen st, fullt jemför. lig med och i flera delar måhända öfverlägse n mängelen af
jenmanga . Mera passiv till sitt lynne stod han ej i främo:;ta
ledet af dem, som ifrigast yrkade på tillämpan det af det myckna nya, som 1 så hög grad utmärkte hans senare tjenstetid
vid flottan.
Sitt intresse för vapnet visade han dels genom den öfversättning af Forclyce's i Lonelon 1837 utgifna bok "Outlines of
N a val Routine" som, bearbetad efter svenska förhålland en, 1840
af honom utgafs uneler titel "Ledning för tjensteutö fningen
ombord å krigsskep p", dels genom den afhanclling "Om ångfartyg och deras handtel'an de", som han gemensam t med kommendör Inclebetou, utarbetad e och 1842 öfverlemnacle till all-

mänheten s tjenst. För sin tid voro båda dessa arbeten af stort
gagn för ett likformig t ordnande af tjensten ombord och till
ledning för dem, hvilka önskade inhemta kännedom om de
då i allmännar e bruk, äfven för krigsfarty g, komna ångmaskinerna och för hvad särskildt å ångfartyg vore att iakttaga.
Efter lenmande t af lotsverket s tjenst, syntes ännu under
flere år elen till sitt yttre välvårelade gamle sjömanne n ute i
Stockholm på sin dagliga vandring, men på de senaste åren
tvingade ökade krämpor honom till mycken stillhet. Engelhart afl.ecl i Stockholm elen 23 December 1886.
Gift 1850 med Harriette Erskine, hade han den djupa
sorgen att redan samma år förlora henne. Närmast sörjes han
af ende efterlemn ade sonen, anstäld såsom kammarsk rifvare
vid flottans station i Stockholm , och en åldrig syster.

Carl Victor Rehn.
Yngst bland sju syskon föddes han i Carlskron a den 11
Oktober 1822. Förälclrar ne voro kammarsk rifvaren vid örlouso
flottan J ohan Gustaf Rehn och dennes maka Sophie Louise
Hagström . Farfaclren , som varit amiralitet skamrer, lärer under förra århundrad et hafva inflyttat till Sverige från Tyskland, antaglige n från dåvarande svenska besittning arne.
Redan vid 13 månaders ålder förlorade Carl Victor sin
fader, då endast 35 år gammal, och vid 15 '/2 års ålder eller
år 1838 nödgade de ringa tillgångar ue i det moderliga hemmet honom att taga anställnin g såsom skrifbiträ de hos landsfiskalen i Blekinge län. Arbetsam t och pligttroge t skötte han
sina åliggande n, så att då han för vinnande af en bättre framtid vid 1841 års sint frånträdd e ofvannäm nda syssla, erhöll
h an betyg om, att under de 2:ne sista åren på egen hand
hafva varit mägtig att utan anmärkni ng upprätta de flesta
till lauclsfiska lstjensten hörande expedition er.
Understöd d af 2:ne af sina syskon bereddes honom nu ett
efterlängt adt tillfälle att studera, och efter att i Februari 1842
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b:ifvit inskrifven såsom studerand e "examina ndus" vid Lunds
universite t, aflade han, med sin h åg för läsning, i Juni månad
samma år studentex amen samt ett år derefter examen för inträde i kameral- och räkenskap sverken i riket .
•
Härefter återvände han till Carlskron a och fick anställning vid Kongl. Maj:ts flottas civilstat samt erhöll 1844 fullmagt att vara kammarsk ri f vare vid Carlskron a station; var
såsom sådan för0rclnad under kortare tider att bestrida dels
kanslist- och dels sekreterar etjensten i varfsch efens kansli.
1858 blef han revisor vid stationens sjömilitiffi -kontor och förordnades 1867 att förrätta kammarfö rvandtstje nsten, hvilket
förordnan de fortfor tili 1872 års slut. Den 11 December 1874
erhöll han kongl. fullmagt att vara intendent vid flottans station i Carlskron a, hvilken befattning han intill sin död innehade. Dessutom har han såsom proviantfö rvaltare tjenstgjor t
på följande fartyg nemligen: 1846 å korvetten "Jarramas ",
1848 å fregatten "Eugenie" och 1849-50 å korvetten "Lagerbjelke", uneler dess expedition till Medelhafv et.
Vid flerfaldiga tillfällen togs hans bepröfvad e duglighet
och kända arbetsförm åga jemväl i anspråk utom tjensten.
Sålunda biträdde han 1852 vid organisati onen af Filialbank en
i Blekinge och innehade under 20 års tid kamrerare befattningen i samma bank.
År 1878 erhöll han nådigt förordnan de att vara föredragande i kongl. direktione n öfver amiralitet s-krigsma nskassan
samt fortfor härmed intill Oktober 1886, då han på grund af
sjuklighe t afsade sig befattning en.
Af Kongl. Maj:ts befallning shafvande i Blekinge lttn var
han anmodad och förordnad att deltaga i gransknin gen af
Carlskl·ona sjukhusrä kenskaper och förvaltnin g för åren 1883
och 1884.
Utnämnd 1875 till Riddare af Kongl. Vasa-orde n, invaldes han 1876 till arbetande ledamot af Kongl. Örlogsma nnasällskapet .
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Rehn, som var en erfaren tj ensteman, med ett moget omdöme och en klar uppfattnin g, egde en särdeles god kännedom om civilgörom ålen inom flottan. I fullt mått åtnjutand e
sina förmäns och kamraters aktning och vänskap, värderade s
han högt i vänners krets för sitt jemna lynne samt sitt glada
och fryntliga umgänges sätt.
Efter att under några år haft en vacklande helsa, blef
han på sista året af sin lefnad ganska sjuklig, men detta
oaktadt skötte han sin tj enst intill 3 månader före sin af h j ertförlamnin g timade bortgång. Intendent en Carl Victor Rel1n
afl :::d stilla och fridfullt i Cariskrona den 18 Januari 1887.
Gift sedan 1854 med Augusta Christina Berg, sö1jes han
närmast af sin qvarlefva nde maka 0ch fem döttrar.

Axel Göthrik Adalrik Ljungst edt
föddes i Carlslu·on a den 14 Augusti 1810. Han~ föräldrar voro
postmästa ren derstädes Carl Fredrik Ljungsted t samt dennes
hustru Carolina Kleman.
År 1826 antagen till elev vid flottans konstrukt ionskår,
blef han, sedan han undergått underkons truktörs-, sjöofficers-,
och konstrukti onsofficer sexamina och som kadett deltagit i
åtskilliga sjöexpedi tioner samt befordrats till underkon struktör,
år 1833 utnämnd till sekundlöj tnant vid nämnda kår.
Att redan tidigt uppmärks amhet fästades vid den unge
officern, visade sig genom det uppdrag han erhöll att åren
1837 och 1838 tillsamma ns med och under en hans äldre kamrat besöka åtskilliga af Englands, Frankrike s och Hollands
örlogsetab lissement i ändamål att inhemta upplysnin gar om de
förbättrin gar, som inom nämnda mariner på de närmast föregående tiderna egt rum. Den resberätte lse, som med anledning af detta uppdrag afgafs, var särdeles omfattand e och
lärorik, såväl genom den förtjenstfu lla hufvudtex ten i densamma, som genom de många bilagor och ritningar, af h vilka
denna var åtföljd. Det hela bar vittne om uppmärks amhet
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och vakenhet och mycket arbete, och om också förtjensten
deraf i första hand tillkom ledaren af resan, så egde doek
äfvcn den yngre deltagaren i färd en en ingalunda ringa andel
i dess goda resultat.
Under en följd af år hade, tid efter annan, ledningen af
skeppsbyggnaderna vid enskilda varf på åtskilliga ställen inom
vårt land öfvergått till dan::;kar. Denna omständighet, i förening mecl saknaden hos oss af någon skola för bi~dancle af
privata skepps byggmästare, föranledde statsanslag föl' inrättande af två läroverk för sistnämnda ändamål, ett i norra och
~tt i södra Sverige. Endast ett af dessa kom dock till stånd
samt förlades i Carlskrona. Det började sin verksamhet år
1843 med två lärare, båda konstruktionsofficerare. En af dessa
lärare var Ljungsteclt, hvilkcn i denna egenskap der tjenstgjorde till år 1860, ehuru han först några år derefter definitift
lemnade ifrågavarande befattning. J e m te denna bestred Ljnngstedt emellertid fortfarande sin tjenstgöring vid Carlskrona
station, hvillien stati.on han tillhörde under hela sin tjenstebana inom flottan. År 1848 erhöll han ånyo uppdrag att besöka örlogsvarf~·en i England och Frankrike; ej långt förut
hade, med konstruktionen af ängkorvetten "Gefle" tagits första
steget att inom vår örlogsmarin tillämpa skrnfpropellern, och
nyssnämnda kommendering afsåg hufvudsakligen att förskaffa
upplysningar angående åt::;killiga å förbomälta varf företagna
skruffartygsbyggnader. Efter att i Stockholm inför flottans
öfverstyrelse redogjort för hvad som derutinnan inhemtats,
uppgjordes af Ljungsteclt på derOJn gifven befallning, ritning
till såväl en skrufkonett som till ett för H. M. Konungen
afseclt skrnfångfartyg. Efter den för:::>tnämnda byggdes ång koryetten "Orädd", någon byggnad efter den andra ritningen
kom ej till verkställighet.
Innan ännu "Orädd" blifvit färdigbygel timade ett väsendtligt ombyte i utsträckningen af den verkningskrets, som dittills tillkommit Ljungstedt. De ::;tora politiska skakuingar,
af hvilka en af Europas stormagter, Ö::;terrika, under den när-
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mast föregående tiden drabbats, hade beröfvat nämm1c lands
del af dc::;:S mest erfarne officerare,
icke rino·a
eu
"rloo·smarin
O
b
.
b
och L.öclväncligheten att ersätta dessa, i förening med tilltitnkt
utvidgning af landets s.i öförsvar, för::mledde åtgärden att, för
båda dessa ändamål, indraga nya krafter från utlandet; till
den kontingent, som sålumla anskaffades, lemnalle äfven Sverige sitt bidrag. Uneler h ögsta öfvcrstyrelsen i \Vien ::;tälde::;
i 'l'riest till en början i spetsen för el en nya organiRationen
som amiral en högre dansk sjöofficer, och då frå.ga upp::;tod
att för ledningen af flottans skcpp::;bygguacler söka erhålla en
svensk konstruktionsofficcr, erbjöllii [tt Ljnng::;tedt, som då sedan
år 1845 var premierlöjtnaut, att som öf\·erste och öfvenlircktör
för skeppsbyggeriet inom lcejserliga marinen öfvertaga denna
ledning. Detta erbjudande antogs och efter i h emlandet vunn en tienstledio·het för 5 år afreste han derifrån mot slutet af
'
b
"
år 1850 för att i Triest, som blef hans station, emottaga den
nya befattningen, hvilken han efter att i Sverige erhållit ytterligare ett års j}ermission innehade till under lopp et o,f 1856,
då han lP,mnade österrikisk t.ienst och återvände till fädernes landet. Efter afgången ur nämn-::a tjenst utnämudes Ljungstedt till kommendör af k ejserliga österrikiska Frans-J osephsorden.
Fur österrikiska marinen byggdes, inom landet, efter ritningar af Ljungsted t, skruflinieske11pet "Kn,iser", skruffregatterna "Achia" och "Donau" samt skrufkorvetten "Erzlterzog
Friedrich", och i England oft.er engel:Sk ritning, men uneler
personlig inspektion af Ljungst.oclt, skruffregatten "Rn,cletz;ky".
För sistnämnda skeppsbyggnad, vid hvilken åtskilliga yngre
officerare af skeppsbyggnadskåren voro meclkommenderade för
att under ledning af Ljnngsteclt inhcmta utbildning inom sitt
yrke, tillbragte denne i England omkring två år af sin utländ::;ka tjenst, samt aflade efter byggnadens slut, fcn·e sin
återresa till Triest, ett några månaders besök i sitt h emland.
I samband med detta besök hade ursprnngligen sUttt afsigten att på samma gång qvm·stanna i fäderneslandet, samt ej
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vidare återvända till tjenstgöringen i utlandet, en afs igt som
föranledts af missbelå.tenhet med vissa inom en del af marinstyrelsen rådande förhållanden. Denna plan gick emellenid
ej i verkställighet.
Åtskilliga förändringar hade tid efter annan egt rum i
organisationen af kejserliga marinens styrelse, hvilket förhållande efter hand ledt derhän att, med Triest som station,
öfverkommandot öfvertogs af kejsarens broder, erkehertig Maximilian, samme furste, som ännu ung, få år clerefter, långt
bort från sitt gamla fädern esland, i ett annat land, som han
ville göra till sitt eget, gick ett sorgligt öde till mötes. Stor
var den verksamket, varmt det intresse, som af erkehertigen
lades i dagen under den relatift korta tid, han stod i spetsen
för sitt fosterlands marin. I . jungstedt personligen hade glädj en att af elen nye befälhafvaren omfattas med stort förtroende,
och hågkomsten af den rikt begåfvade fursten förblef städse
ännn in i hans senaste dagar ett högt skattadt minne från
hans tjenstetid i det främmande landet.
U n der denna senare togs Ljungsted t i anspråk äfven för
ett annat land. Vid vistandet i England för byggandet af
"Radetzky", blef h an nemligen af dåvarande marinstyrelsen
i Preussen, inom hvilken först längre fram en från utlandet
inkallad fackman blef anstäld som chef för dess skeppsbyggnad, anmodad att under sin ledning låta en preussisk ingeniör
utarbeta ritningar till en ångfregatt och en ångkorvett. Detta
skedde äfven och Ljnngstedt utnämndes med anledning deraf
till riddare af Röda Örns-ordens 3:e klass. Ändrade förhållanden inom preussiska marinen fönmledde dock, att bemälte
ritningar ej kommo att användas inom densamma.
Icke långt efter återkomsten från Österrike till fäderneslandet erhöll Ljungstedt med anledning af då ifrågavarande
nybyggnad för flottan, ånyo uppdrag att besöka örlogsvarf i
England och Frankrike. Efter hemkomsten erhöll han befallning att uppgöra ritning till en ångfregatt, och efter denna
ritning bygdes fregatten "Vanadis".

Under sin anställning i utländsk tjenst år 1853 i hemlandet befordrad till kaptenlöjtnant, i hvilken grad han qvarstod 1861, utnämndes Ljungstedt sistnämnda år till kapten
och till chef för konstruktionsdepartementet vid Carlsln·ona
station samt två år derefter till öfverste och sekundchef för
konstruktionskåren, hvars sista chef han blef. Vid innehafvandet af denna befattning bibehöll han fortfarande chefskapet för konstruktions-departementet i Carlskrona samt tjenstgjorde en kortare tid, dels som varfschef vid dervarande station, dels såsom adjungerad ledamot af förvaltningen af sjöärendena. Under de senare åren af Ljungstedts tjenstetid
hade fråga uppstått om omorganisation af flottans tekniska
kå:·er, och i stället för dessa bildades från och mecl år 1868 den
nuvarande mariningeniörstaten, då på samma gång i nämnde
stat icke ingående konstruktions- och maskinistofficerare, meL~
bibehållande af fulla löneinkomster, öfverflyttades på indragningsstat. Till denna bestämde sig Ljungstedt, som varit anbefald att afgifva förslag till elen nya organisationen, för sin
del att öfvergå, och slutade genom denna öfvergång, efter
hans eget val, hans verksamma och hedrande tjenstebana.
Kort dessförinnan hade af honom uppgjorts ritning till ängkorvetten "Balder''.
Som subalternofficer h ade Ljungstedt från år 1837 innehaft förordnande som kontrollofficer vid skeppsmätningarne
i Carlskrona samt åren 1834, 35, 40 och 43 varit kommenderad å skogs- samt bruksförrättningar af det slag, som på
den tiden det ålåg konstruktionsofficerare att utföra. Åren
1864, 65 och 66 deltog han som orclfi_irande vid besigtningarne
af då vid Motala verkstads varf i Norrköping under byggnad
varande monitorer och pansarbåtar.
Efter att deltagit i den kommision, som i början af 1861
af Kongl. Maj:t tillsattes för utrönande af flottans segellinieskepps och segelfregatters tillstånd och använc1barhet m. m.
var Ljungsteclt samma år äfven ledamot i den komite, hvilken
sedan kommissionens arbeten af.':llutats, erhöll uppdrag att af-
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gifva förslag till ordnande af rikets sjöförsvar - såväl kommissionen som komitt'm bestod af män, dels från flottan, dels
från riksdagen. Året dessförinnan hade han blifvit u~:1ämncl
till riddare af N orclstjerne-orclen. Invald inom Kongl. Orlogsmannasällskapet som arbetande ledamot 1841, hedersledamot
inom detsamma sedan 1865 och ledamot af 2:a klassen i Kongl.
Krigsvetenskapsakademien från 1861, var han derjemte seelan
1862 ledamot af "The Institution of naval architects".
'
få månader efter sitt utträde ur tj enst lemnade
Några
öfverste Ljungstedt sin mångåriga vistelseort, sin födelsestad,
samt bosatte sig i Stockholm. D erifrån kom han att än en
gång besöka de platser inom Österrike, der han und er sin
tjenstgöring inom detta land hufvudsakligen haft sin verksamhet. Än en gång åter,;åg han nemligen dessa, i det han
år 1873 på en resa, åt södern besökte Triest och Venedig, men
det var en för honom sorglig anledning, som nu kallat honom
till dessa trakter; det var förlusten af en ung hoppgifvancle
son, h vilken för sin helsa uppehöll sig derstädes; en vårdag
sistnämnda år inträffade från denne en egenhändig skrifvelse,
lugnande och bådande bättring, men n ära samtidigt, med enfå timmars tidsskilnad, ingick från dennes läkare
dast nåara
b
på stället telegrafiskt meddelande, innebärande dödsbud. Djupt
nedtryckt, svä±vancle mellan hopp och fruktan, men i det längsta lyssnande till det förra, som lo ckande framhviskade den
fadershjertat smekande fn.st dårande tanken, att läkarens meddelande kunde berott på en namnförvexling, anträdde fadern
omedelbart den långa, färden till sonens sista vistelseort, till
:Meran i Tyrolen, bärande inom sig den under vägen efterhand
allt svagare och syagare blifna förhoppningen att ännu få
åter se honom lefyande. Han fann endast hans graf.
Kort efter sin återkomst till Sve~·ige förlade öfverste
Ljnngstedt sitt hem från Stockholm till Södertelj e, som sedan
fortfarande förblef hans bostad, och der han den 11 April
innevarande år slutade sin lefnad.

OfYerste Ljungstedt var gift 2 gånger; först med Augusta
Kleman samt derefter med hennes yngre syster, h ans ännu
efterlefvande maka, Constance Kleman.
Med ett intelligent och högeligen fördelaktigt på samma
gång aktningsingifvande yttre förenade Ljungstedt en bestämd
karaktär, förbunden med en viss vekhot i lynnet, stark hederskänsla, säker och klar blick, icke vanlig lätthet att arbeta,
samt stor ihärdighet i arbetet, när hälst sådan erfordrades.
Från yngre dagar älskande de sköna konsternas alster, bibehöll h an städse detta tycke och underlät aldrig, vid de ej sällan
förekommande besök, som han från sin sista h emort, aflade i
vår hufvudstad, att der taga i skärskådande hvad nytt och
märkligt af konstverk denna för tillfället hade att erbjuda,
och ännu på sena ålderdomen, bibehållande för sina år ovanlig
lefnadsfriskh et och lifskraft, föl j ele han med lefvande intresse
dagens och tidens större frågor. I en dödsortens tidning
yttras med tillkännagifvandet af hans bortgång: "Man såg
"ofta och ännu för några dagar sedan den ännu i ålderdomen
"ståtliga gestalten med högburet hufvud promenera på stadens
"gator. Ingen skulle hafva trott att hans död var så nära.
"Dödsorsaken var dock en seelan flera år smygande inre obot"lig åkomma."

Eduard Suenson
föddes den 13 April 1805 och tillhörde en från Frankrike
härstammande sl ägt, h vilken skänkt danska marinen många
dugande mun.
Föräldrarne voro kaptenen i marinen Jean J aques Suenson
och dennes maka, en dotter till amiralen Otto Littken.
Redan såsom barn blef Suenson bestämd för sjön och vid
13 års ålder fick han företaga sin första sjöresa med sin fader.
I hemmet, hvarest tillgångarne efter fadrens tidiga bortgång voro ringa, gaf dock elen förståndiga och förträffliga
modern sonen en god uppfostran. Moder och son blefvo också
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ständigt förenade i elen innerligas te kärlek och som hon uppn ådde en ovanligt h ög ålder, hade hon glädj en att upplefva
hans största heclersdag .
Suenson konfirm erades 1820 och på hans konfirmrtt ionsdag
skref h ans äldre broder till h onom i bunden stil följande profetiska ord:
"Aar rinde hen, og Du vill staa som lVIancl,
"med vmr nencle Svffird om den fredrene Strand;
"naar Tordner da rulle m ed buldrende Brag,
"naar trindt Du omgives af synkende Vrag,
"da h eld dig, h eld!
"hvis Hjertet slaaer roligt blandt dödsvangr e Slmd
"ved Mindet . om Pagten, Du inclgick med Gud."
Efter att hafva genomgåt t sjök adett-akad emien i Köpenhamn, utnämnde s han den 14 Septembe r 1823 till sekondlöjtnant i danska marinen och kommend erades h ärefter först
på en kortare expedition till lVIedelhafvet och sedermera på
en längre expedition 1825 - 26 å korvetten "Diana" till VestIndien.
Längtand e efter kunskape r och vidgad sjömanna erfarenhe t
sökte och erhöll Suenson sistnämnd a år tillstånd att inträda
i fran sk örlogstjen st. Härunder deltog han med heder i det
verisbeka nta sjöslaget vid N avarino elen 20 Oktober 1827.
D et var ombord å skonertbr iggen "Alcyon", kommend erad af
d en senare vordne amiralen Turpin, som han erhöll elduopet
och för visad tapperhet tilldelades H ederslegio nens riddarekors. Vid are deltog han 1830 i expedition en till Algeriet
nncler amiral Duperres befäl.
Återkomm en till Danmark befordrad es Suenson till premierlöjtn ant och kommend erades bland annat år 1831-32 på
briggen "S:t J ean" till Vest-Indi en och 1836-37 på briggen
"S:t Croix" jemväl till Vest-Indi en. År 1840 chef på ångfartyget "Ägir" , kommend erades h an snart härefter på fregatten
"Bellona" uneler dess långa expedition till vestkuste n af Sydamerika samt befordrad es den 13 Februari 1841 till kapten-
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löjtnant. Åren
1844 och 1845 var h an ånyo cl1ef pa ang..
fartyget "Agir" och 1846 likaledes på briggen "S:t Croix"
under dess e~pedition till Island. De följande trenne åren
var han chef för vaktstatio nerna å Köpenham ns redd och i
~to ra Bel t. Såsom chef å ångfartyg et "Hekla" uncle~ första
Sleswi?-H olsteinska kriget, lyckades h an år 1850 att förstöra
:fiend~hga ångfartyg et "von d er rrann" i N eustadtsvi ken.
Ar 1850 den 26 Februari blef Suenson befordrad till örlogska~ten och utn~mnde s ~öljande år till chef för sjökadettk åren,
h_v1lken befattmng han mn ehade omkring 12 år . Under denna
t1d var han år 1861 chef på kad ettkorvett en "Flora" åren
1863, 56 och 57 på kaclettkor vetteu "Valkyria n", år u36o på
kadettkor vetten "Heimclah l" samt 1862 på kadettfreg atten "Jylland".
Hans inflytande öfver kadettern a var stort. På samma
gang han fordrad e att grundliga kunskape r skulle bibrinaas
fl_ottans blifvande befäl, sökte han hos dem att inplanta kärlek
t1ll fosterland och m oder,;mål, h edersk.äns la och pligttrohe t.
Han stälde stora fordringa r på sig sjelf och kunde derföre
göra ~et på andra. I hans natur låg visserlige n något förnämt
o~h tillbakadr aget, hvarför kadette~ ne hyste mycken respekt
for honom, men också varm sympati, ty de kände nogsamt
att han var deras vän och besk y ddare.
Uneler si8ta_ danska kriget kommende rctde Suenson, såsom
chef för Nords.Jöes kadern, fregattern a "Niels Juel" och "Jyll~nd" samt k orvet,ten "Heimdal " i det minnesvä rda sj öslaget
v1d Helgol~nd. Eft:r at~ från "Niels Juels" kommand obrygga
den 9 IlfaJ 1864 fatt s1gte på de :fiendtliga fartygen, visade
han m ed hanelen m ot d esamma och sade till sitt manskap,
s~ att en hvar af dem kund e höra det : "Der kommer Österng~rne , Folk; lad oss nu slaas lige si godt som vore tapre
Brodr~ paa Dybböl ". D essa få och enkl a ord , yttrade helt
naturh~t och utan åberopand e af stora minnen, voro högst gril~ande 1 dettaögon blick, då de öppna kanonpor tame antycldde
stundens allvar. Också låg det i de ljudand e hurrarope n
o
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hvarmed nämnda ord besvarades, en förtröstan till att nu fördes de fram till seger af en man, som visste huru han borde
och ämnade handla.
Sjelf framhåller han, i sin berättelse om slaget, sina underlydande på sitt flärdfria sätt med följande från h iertat gående
ord: "mest Guds Bistand i vor retfmrclige Sag, maa jeg till"skrive Eskaclrens Chefers, Officereres og de brave Mandska"bers Dygdighecl, Rolighed og Udholdenhed Affmrens lykke"lige Udfald."
Seclan striden var afgjord samt fiencltliga fartygen flyktat
och funnit fristad uneler Helgoland, erhöll Suenson underrättelse om att vapenstillestånd samma dag blifvit afslutaclt i
London, hvadan fienden måste lemnas i fred. Med anledning
häraf afgick danska eskadern till Christiansand för att begrafva
sina döde, men derefter ångade elen skynelsamt till Köpenhamn, på h vars inre redd eskadern sex dagar efter striden
kastade ankar.
Det var söndag; himmelen var blå med lätta skyar och
ett härligt solsken belyste sundets stränder, h vars böljor lätt
krusades af en sakta bris. Till ankars å yttre redden låg en
del af danska Östersjöeskadern och välkomnade segrarne från
Nordsjön; farvattnet var uppfyldt med flaggprydda båtar,
hvilka kretsade kring de hemvändande örlögsmännen; handelsfartyg helsade med flaggorna , under det att deras matroser,
stående i vanten, jublad e. Tusentals menniskor stodo samlad~
på Toldboden, Langelinje och Kastelvolden. Högtidligt och
storart::.dt var det i sanning, då folkmassornas hurrarop blan
dade sig med salutskotten från batterierna och då besättningarne å krigsskeppen äntrade till väders och ::>annade rå samt
Danmarks konung steg ombord på "Niels J uel" och hängde
Dannebrogens storkors omkring den tappre sjömannens haJs.
Det måste hafva varit ett stort ögonblick för elen man,
h vars namn på denna dag så att säga blef högtidligen inskrifvet på ett blad i den danska marinens historia. Det faller i
allmänhet på få menniskor den lott att uträtta n:lgot stort för
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ett helt folk, att af sådan anledning blifva medelpunkten för
detsammas hyllning och tacksamhet samt att vara elen, ja elen
ende, på hvilken allas ögon rigtas och för hvilken allas hjertan varmt klappa. Detta blef Suenson förunnadt. Han hade
den lyckan att under en mörk tid vara det redskap, som häfdade Dannebrogens ära och visade danska marinens slägtskap
med de stora namn, som lysa i Danmarks sjökrigshistoria.
År 1865 företog Snenson sin sista sjöresa till Meclelhafvet
såsom chef på samma frega.tt "Ni els J u el", på h vilken han
hade sin standert hissad vid Helgolancl.
År 1866 lemnade Suenson marinen med kontreamirals
rang och utnämndes till "Overlods" i Danmarks östra distrikt;
1879 afgick han från sistnämnda befattning och tilldelades
samtidigt viceamirals rang.
Förutom Hederslegionen och Storkorset af Dannebrogsorden var han jemväl dekorerad med Dannebrogsmännens
hederstecken och flere utländska ordnar.
Sedan 1853 var Suenson medlem af Kongl. Örlogsmannasällskapet.
Den åldrige sjömannen och kriga1 en framlefde sitt lifs
afton i frid; somrarue tillbragte han, ofta sysslande i sin trädgård, å ett litet landtligt ställe nära v ed beck, på seelands
kust. Omt vårdad af barn och barnbarn, lade han sitt trötta
hnfvud till hvila den 16 lVIaj 1887.
Amiral Suenson vl'l.r en tapper och modig officer, som icke
lät sig hänföras af en lätt upptänd enthusiasm; han egde en
stolt inneboende manlighet, som stundom kunde lägga ett
visst kyligt sken öfver hans person, men i verkligheten var
detta blott ett uttryck af hans karaktärs fasthet och hans sällsynta viljekraft. Man skall kanske icke säga om honom att
han var älskad af sina underlydande, men han var hvad som
var bättre, vördad och högt aktad af dem alla.
Han deltog aldrig i det offentliga lifvet, han skref inga
böcker, han tyckte mest om att fatta sig kort. All fåfänglighet var honom motbjudande, men pligttrogen till det ytter-
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sta, egnade hau hela sm uppmärksamhet åt det mål, som var
honom förelagdt, samt bekymrade sig föga om det, som icke
angick honom.
Till begrafniugen, som egde rum den 24 sistlidne Maj,
hade H. M. Konungen och flere af de kongl. prinsarne samt
månge af landets förn ämste officerare, tjenstemän och medborgare infunnit sig i Holmens kyrka, derifrån stoftet i r ikt
blomsterprydd kista och under storartade militäriska hedersbetygelser fördes t ill H olmens kyrkogård .
Omedelbart efter kistan följde de närvarande deltagame
i striden vi1 Helgoland och i sorgtåget syntes B. K. H. Prins
vV aldemar vid sidan af den aflidnes son, direktör Suenson;
seelan svärsonen pastor SteiiJ. förrättat j ordfästningen, gaf h edersvakten salut öfver graf'ven.
Med anledning af dagens djupa betydelse flaggades Jet
allmänt på half stång från offentliga och enskilda byggnader
i K öpenhamn och från å redden liggande fartyg.

Fredrik Leonard Andersson
föddes den 19 September 1821 vå Gammalhoppa bruk i \Vermland. Föräldrarne voro bruksförvaltaren å nämnda bruk Anders Magnus Andersson och dennes maka Brita Erlberg.
Efter åtnjuten undervisning i hemm et och skolan, inmönstrade han den 12 Oktober 1840 såso m elev å briggen "Oscar",
hvilken under premierlöjtnant Oxehnfvuds befäl utgick till
aflägsnare farvatten för ntbildandet af "sjöelever". I Buenos
Ayres, der fartyget försåldes, lemnD,de han detsamma den 10
Oktober följ ande året och afseglade med engelska briggen
"Plumstead " till England samt derifrån med svenska sk eppet
"Cecilia" till Göteborg, dit ankomsten skedde den 6 Mars
1842.
Fortfarande hågad att egna sig åt sjön, 'reste h an till
Carlskr·ona samt aflacle derstädes 1843 styrmans-, artilleri- och
skeppareexamina sa mt år 1844 sjöoffic ersexamen.
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Sistnänmda år inmönstrade han såsom törhyrd sjömau å
flottan s ångfartyg "G y lfe" , uneler en kortare expedition till
Norrbotten, samt blef härefter förste styrman å svenska hanelelsskoner ten "Port-a-Port", under en 13 månaders resa till
Portugal och Brasilien.
Utnämnd 1846 den 21 J anuari till sekundlöjtnant vid
Kongl. Maj:ts flotta, kommenderades h an s. å. först på briggen "Nordenskiöld" , expedition i Östersj ön och Nordsjön, sam t
vidare på k orvetten "r\ aj ad en", expedition till Goda Hoppsudd en. Uneler år 1848 tjenstgjorcle han på chefsfartyget "Makrillen" på sj ömätning i Venern.
1849 elen l April erhöll han 3 ål·s kong!. permission för
iclkandet af lmndelssjöfart såsom befälhafvare å ångfar tyget
"\Vennlancl"; i sa mband härmed begagnade han två sina halfårssemestrar, att med n ämcla ångfartyg trafikera linien Stockholm -Carlstad- Göteborg.
1853 kommenderad å briggen "N ordenskiölcl", under expedition i Östersjön och Nordsjön, utnämndes han aen 14 Augusti till premierlöjtnant.
1854 beordrad dels till Lessebo bruk att tillse kopp arsmide för kongl. skeppsvarfvet i Carlskrona, dels till Ankarsrums bruk att besigtiga projektiler för flottan, kommenderades
han derefter såsom bestyckningsofficer till Kungsholms fästning.
1855 k ommenderad å korvetten "N ajaden", som uneler
året låg såsom vaktskepp i F årösund.
1856 kommenderad å ångkorvetten "'l'hor", expedition i
Östersjön.
1858 k ommen2eraL1 äldste officer å korvetten "Svalan",
expedition i Carlskrona skärgård och Östersjön.
1859 chef å skeppsgossebriggen "Glommen", expedition i
Carlskrona skärgård. rrj enstgjorde såsom underekipagemästa re
Yid kongl. skeppsvarfvet i CarlsJuona från de:.l l Augusti 1859
till den l Juni 1860.
18GO chef å briggen "Gladan", expe.:lition i Östersjön.
1861 den 26 F ebruari befordrad till kaptenlöjtnant och
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s .. ~· kommenderad å skruflinieskeppet "Stockholm", expedition
Ostersjön och N ordsjön samt till engelska kanalen.
.. 1862 kommenderad chef å skonerten "Aktif", expedition
Ostersj ön och N ordsj ön.
Tjenstgjorde en stor del af åren 1860, 61, 62, 63 och 64
sasom tygofficer och en del af sistnämda år äfven såsom tillförordnad tygmästare vid artilleri-departementet i Carlskrona.
. 1864 kommenderad sekond å fregatten "Vanadis", expeditiOn till N ord-Amerika och Ves t-Indien,
1865 den l Oktober chef för Smålands båtsmanskompani,
hvilken befattning innehades jemt ett år.
1866 den 25 September, vid delningen af Kongl. .M:aj:ts
flotta, utnämcl till major vid kongl. skärgårdmrtilleriet och
kommenderad 1871 såsom chef för en afdelning af skärgårdseskadern, expedition i Mälaren och Stockholms skärgård.
Då kongl. flottan och kongl. skärgårdsartilleriet sedermera
den l Oktober 1873 förenades till en kår, öfverflyttades Andersson till kommendörkapten af 2:a klassen vid kongl. flottan
och blef kommendörkapten af l:a klassen den l Oktober 1875.
. 1866 d~n l Oktober förordnad till kommendant å sjöfästnmgarna ~1d Carlskrona, innehade han denna befattning till
~en l Apnl 1878; under denna tid deltog han såsom ledamot
1 en komite, som hade att granska planerna för rikets fästn~ngsby~gnader och i en annan komite, som egde att uppgöra
forslag t1ll bestyckning för sjöfästningarna vid Carlskrona.
.. ~fter att hafva lemnat kommendantsbefattningen å sjöfastumgama flyttade Andersson till Stockholm, å hvars station
han en och annan gång tjenstgjorde såsom t. f. kommendant
äfvensom under ett år såsom inspektör vid båtsmaushållet~
vestra distrikt.
o

Sedan någoT! tid tillbaka bruten till helsan, afled han i
Stockholm den 17 Juni 1887.
Andersson kunde väl någon gång i sitt sätt visa en viss
sträfhet, utan tvifvel alstrad i lifvets all varliga skola, men
egande goda kunskaper i sitt yrke, tilltagsenhet och handlings-
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kraft, visste han att med noggrannhet fullgöra honom lenmade
uppdrag. Ifrig fiskare och skicklig j ägare, förenade han härmed en mindre vanlig förmåga i trädgårc1sskötsel.
Gift med Cecilia vVilhelmina Holmstedt, dotter af bruksegaren Holmsted t på Hennickehammars bruk i W ermlanc1,
efterlemnar ban enka samt en dotter och en son, hvilken senare är en framst:'tende och känd pianist.

Giacomo Bove.
Våren 1878 syntes i Carlskrona en blond, smärt, ung man,
hvilken utan tvifvel skulle antagits vara en svensk sjöofficer,
derest ej hans uniform och hans utl ändska tungomål röjt främlingen.
Denne man var underlöjtnanten vid italienska marinen
Giacomo Bove, hvilken såsom hydrograf fått tillstånd att åtfölj a svenska skeppet "Vega" på dess oförgätliga färd kring
Asien och Europa.
Giacomo Bove föcldes den 23 Augusti 1852 i norra Italien,
hvarest fadren var godsegare.
Alldenstund förälclrarne ämnade låta elen unge Giacomo
inträda i kyrkans tjenst, insattes han i en härför lämplig skola
men detta stämde icke med gossens håg och sinne, så en vacförsvinner han från skolan och sällar sig, trots sin
ker dao·
b
ungdom, till en af Garibalclis frikårer. Länge fick han dock
ej njuta at sin sjelftagna frihet, ty fadren kom snart och återförde honom till hemmet. Härefter fick han 1868 inträda i
sjökrigsskolan i Neapel, h vilken skola han med heder genomgick. Han aflade nemligen sin sjöofficersexamen med mycket
höga betyg samt lärer till och med deryicl blifvit "primus".
Bove blef 1872 guardia marina samt utnämndes 1876 till
underlöjtnant och 1883 till löjtnant vid italienska flottan.
Han tjenstgjorde en tid i italienska sjökarteverket och deltog
sjömätningar kring Lipariska öarne.
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Från Maj 1878 intill slutet af Februa ri 1880 tj enstgjo rde
Bo ve ombor d å "Vega" , h vilket fartyg han l)å grund af familje
förhåll anden nödgad es lemna i Neape l; flock samma nträffa de
han åter med "Vega" vid dess festliga mottag ande i Stockholm den 24 April sistnäm nda år.
Med anledn ing af Vegafä rden utnämn des Bo ve till Riddare af Kong!. N orc1stjerne-orclen och tilldela des Vegam edalj en.
Kongl. Örlogs manna sällska pet invald e honom 1880 till sin
korres ponder ande ledamo t.
Med tanken l)å "Vegas " lyckliga färd och unders tödd af
italien ska geogra fiska sällska pet, företog Bove från Mars 1881
till Novem ber 1882 en expedi tion till antark tiska region erna,
dervid afsigte n till och mecl skulle hafva varit att söka fntmtränga emot sydpol en, men nedåt Eldsla ndet förliste fartyge
t,
så expedi tionen missly ckades helt och hållet. Derem ot deltog
han 1883- 84 i en synner ligen lyckad vetens kaplig expedi tion
åt trakter na af Austra lien.
På uppdra g af italien ska regerin gen besökt e Bove, jemte
en artiller ikapte n Fabrel lo, år 1835-8 G Conga landet för verkställan de af vetens kaplig a iakttag elser och för inhem tande af
känned om om landets h andels förhåll anden.
Bove och Fabrel lo uppehö llo sig i 11,eclre Congo, från
Decem ber 1885 intill slutet af Maj 1886, å station en Motacldi,
hvars ch ef var svensk . Efter att hafva företag it en del resor
i landet lemnacle de Conga i Oktobe r 1886. Bove gjorde der
rikliga samlin gar af djur och växter m. m., hvilka försänd es
till Italien och vid hemko msten skildra de han i en brosch yr
sin resa, hvarvicl Conga landet ingalu nda fördela ktigt omnämts.
Utrust ad med ett lgodt hufvncl och ett ganska vinnan de
sätt, kunde han i umgän ge vara särdele s angenä m, hvarfö
r
han ock i rikt mått korn i åtnjuta nde af svensk gästfri het,
detta oaktacl t synes han ingalu nda hafva fattat, hvacl elylik
gästfri het fordrar .

Måttlig i sina vanor och enkel i sitt lefnacl ssätt åtnjöt
han uneler sin vistels e i Conga , en efter dervar ande förhåll anelen god helsa; dock torde klimat et derstäd es haft et~ menlig
t
inflyta nde på honom ty ej långt efter återko msten t1ll fo sterlandet nådde oss unelerr ättelse n om hans ovänta de bort'
gång.

'lid<Jkr. i Sjöv. 1887.
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Berättelse om Kongl. Örlogsmannasällskapets
verksamhet m. m. för presidii-året
1886-1887.*)
Kon~l. Örlogsm annasäll skapets stadgar § 28 föreskrif ver,
ordnmgs mannen på denna dag skall uppläsa berättels en
ö±ver sällskape ts. arbeten under förflutna året, h vilket jag efter
protokol len och 1 samman drag går att fullgöra.
Sällskap et har under året samman träJt till 8 ordinarie
och ~ extra samman träden, hvarvid följande föredrag hållits,
nemhge n:
af OJ"Cljöranden, hedersledamoten, friherre F. W. von Otter:
"Om brefduf'vor i sjöförsva rets tjenst";
af ledamoten Barneko w:
"Äro de engelska kanoner na otillförli tliga";
af ledamoten Frykholm :
"Om de minbåta r flottan under senaste tiden erhållit" ;
etf ledamoten Puke:
"Om några kanalarb eten i handelns och sjöfarten s tjenst"·
af ledamoten Osterman :
'
"Om engelska öfningse skaderns manöver under år 1886";
af elensamme:
"Om franska eskaderö fningarn e under sommare n 1886"·
af korresp. ledamoten Luncl,qren:
'
"Berätte lse angåend e internati ousla skeppsfa rten och dermed samman hängand e företeel ser på handelns och industriens områden ";
a~t

*) Uppläst å Kongl. Örlogsmannasållskapots högtidsdag elen 15 Nov~mbcr
1887 af sällskapets orduingsman, kommendören A. Lind af Hageby.
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af ledamoten P alander:
"Om depotfar tyg till våra minbåta r";
af ledamoten J. A. Bceckström:
"Om minbåts- taktik";
qf ledamoten Lennman :
"Om befälsrät ten vicl tjenstgö ring ombord å flottans fartyg";
af hedersledamoten A. Rosengren:
"Om att stenkol och möjligen andra varor, såsom säd,
borde för flottans räkning redovisa s efter vigt i stället för
efter mått."
Kongl. Örlogsm annasäll skapet har uneler året inbjudit Sjöofficerss ällskapet s samtlige ledamöt er till diskussio nsmöten ,
h varvid behandla ts följande uppstälcl a frågor:
l: o) H vilka förbered ande åtgärder böra vidtagas till försvar af Carlskro na mot en bl ockerand e fiendtlig flotta och huru
skulle detta försvar, hvacl flottan beträffar , med för närvaran de
tillgängl ig materiel och personal samt förhyrd sådan, fördelaktigast ordnas ?
2:o) Hvilka fördelar erbjuda semapho rer för signaleri ng
inom krigsflot tor och bör detta signaleri ngssätt införas i vår
flotta?
3:o) Huru bör en tillfredss tällande praktisk insigt och
vana i skötancle t af elektrisk t ljus för sjökrigsä ndamål })å ändamålsen ligaste sätt och med minsta kostnad bibringa s såväl
flottans yngre befäl, som dess unelerbefäl och förhands män
inom de stater och yrkesafd elningar , till hvilkas yrkesom råde
denna detalj af tjensten anses höra?
Den första af dessa frågor inleddes till diskussio n af hedersleda moten K. Peyron, de tvenne senare af ledamot en J.
Osterma n.
Tidskrif ten har utgifvits efter samma plan som föregåen de
år och med samma arvode till redaktör en samt har sällskap et
under året anslagit att till redaktör en t. v. skall utgå · 100
kronor, för att kunna lemnas till bestrida nde af utgifter för
öfversät tningar.
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Enligt sällskapets uppdrag har ordningsmannen, angående
dispositionen af det hus, som är upplåtet åt Kongl. Örlogsmanna- och Sjöofficers-sällskap en, under året gjort en utredning, omfattande ticlen från 1807 till närvarande tid, hvilken
utredning grundat" på Kongl. Maj:ts nådiga bref, generalorder
och de båda sällskapens protokaller m. m.
Under året har ombyte af bibliotekarie skett och ledamoten Hjelm dertill blifvit utsedd.
Omordnande af sällskapets bibliotek har under året tagit
sin början.
Till sällskapets bibliotek har under året utom sedvanliga
tidskrifter, bulletiner och årsberättelser, följande böcker m. m.
som gåfvor öfverlemnats, för hvilka sällskapet till deras gifvare får aflägga sin tacksamhet.
), 'rån Kong l. Marinjö1·valtningen:
a) Ett exemplar af N:ris I-IV utaf de genom kongl. förvaltningens försorg utgifna planeher öfver flottans artillerimateriel;
b) Ett exemplar af N:ris V o. VI utaf d:o d:o;
c) Ett exemplar af N:ris VII-X utaf cl:o cl:o jemte text
öfver desamma;
d) Ett exemplar af N:ris XI o. XII utaf d: o d: o;
e) En bok med titel "Canons Fran<;:ais et Canons Allemancles. Etude comparative par le Capitaine A. Mariotte.
Paris 1886";
f) Bulletin Meteorologique för senare hälften af 1886 och
månadsöfversigt af väderleken i Sverige för Januari och Februari 1887;
g) Sjömilitärisk ordbok, utarbetad af kaptenen vid kongl.
flottan S. von Konow.
Från stationsbefälhafvarens militärexpedition i Carlskrona:
Stockholms högskolas styrelse-berättelse för ticlen till 1875
års slut.
Från ty,qmästaren å Carl J ohan,s-vcern :
5:e häftet af Tegninger af Norske Marine-ArtillerimaterieL
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Från kaptenen i flottan O. Lindbom:
Ny upplaga af internationela signalboken.
Från lem-resp. ledamoten lcammcwhe1"1'en 'l'h. Nat·denfelt i London:
The N a val Aunual 1886 by Lord Brassey K. C. B. Portsmouth 1886.
Från kaptenen vicl Smålanels grenaclierbatal,jon J. O. Lillienstolpe:
Ett äldre planchverk, tillhörande en beskrifning öfver "huru
salpeter, svafvel och kol skall beredas till pulver", samt proberas och länge väl bevaras af J osephmn Fustenbach år 1627.
Från meteorolo,r;islca anstalten i Stockholm :
a) Månadsöfversigt af väderleken i Sverige till landtbrukets tjenst, utgifven af d:r E. E. Hamberg, N:o 10 af 6:e årgången;
b) Månadsöfversigt af väderleken i Sverige för November
1886;
c) Månadsöfversigt af väderleken i Sverige för 1887 N:ris
3- 6.
Från orclföranclen, lconte?'(I11Ziralen frih. F. W. von Otter:
Tidskriften "Fosterlandets försvar", 2:a årg., 3:e häftet,
innehållande en uppsats "om brefdufvor".
Från The Eclitional Committee in Christiania :
The N orwegian N orth Atlantic Expedition 1876- 78. XVI.
Mollusca 11 by V. Frisk.
Från hedersledamoten J. Ericson:
Tidningen "Harpers W eekly" med lefnadsteclming och
porträtt af gifvaren.
Från riksarkivet:
Meddelanden om svenska riksarkivet af C. G. Malmström. XI.
Från hen· Gntson:
"Grusons H artguss P anser."
Från herr Dat· beck:
"The Law af Storm in The Eastern Seas."
Från lcorresp. ledamoten professor H. Malm:
The Norwegian North Atlantic Expedition 1876-78. XVII.
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The N orwegian N orth Atlantic Expedition 1876-78.
XVIII A.
The N orwegian N orth Atlantic Expedition 1876-78.
XVIII B.
Från norska Graclmaalin,qskommissionen:
Vandstands observationer, lV Hefte och Geodätische Arbeiten, Hette V.
Från herr A. S. Sten:
Beobachtungs~ Ergebenisse der N orwegischen Polarstation ,
Bossekop in Alten.
Från Upsctla Itniversitets observatorium :
"Bulletin Mensuel". Vol. XVIII. 1886.
Från löjtnanten Aug. Been:
Andra afdelningen af hans rapport om operationerna emot
Kina företagna af den franska eskadern i kinesiska farvatten
Aug. 1884-Mars 1887, jemte följande härtill hörande kartor,
nemligen:
1:o) Carte des Cotes Orientales de Chine 1842;
2:o) Carte de la Cote Orientale de Chine de Formose au
Yang-Tse-Kiang 1883;
3:o) Carte Oriental e de la Chine, Baie San Moon et Port
Sheipoo 1865;
4:o) Carte Orientale de la Chine, Riviere Yoang de SingP o 1865;
5:o) Carte N ord de Formose, Port de Famini 1870.
Från enlcefnt amiralinnan Sunclevall, som minne efter sin ajliclne
man, hedersledamoten If. Sundevall:
En större samling böcker, uppgående till ett antal af öfver
100 stycken olika verk, deribland de flesta historiska samt
arbeten omfattande den praktiska delen af örlogstjenstens olika
grenar.
Från hedersledamoten pt·ofessor Nordenslcjölcl:
V ega-expeditionel].s vetenskapliga iakttagelser, 4;e och 5:e
banden.
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Från J(ongl. Vetenskapsakademien:
Observations faites au Cap Thordsen, Spitzberg, 18821883. Tom. II, l.
Från chefen för sjökrigsskolan:
Kongl. sjökrigsskolans rulla.
Från ledamoten Otto La_qe1·berg:
Manuel of International Law. Vol. I.
Från enkefrtt E. Olsen, som minne efter sin ajlidne man,
ledamoten kaptenlöjtnanten M. Olsen
a) Astronomiens tillämpning på navigationen, af O. Ankarsvärd. 1820;
b) Navigation, af F. C. Ro osvalL 1811;
c) The practical navigator, by John Hamilton Moore.
8:e ed. 1784;
d) Formulärer till 1825 års reglemente;
e) Reglemente för Kongl. Maj:ts flotta 1834. 2 delar;
f) Exercisreglemente för Kongl. Maj:ts flotta 1841;
g) "Äfven jag tjenar." A. Öhman 1856;
h) L'art de la Guerre ou instrections sur l'art militaire en
deux volumes par mr le Marquis de Quiney. 1741;
i) Recueil des ordres de mouvement, prodarnations et
bulletins de S. A. R. le Prince royal de Snede en 1813 et
1814. Sthm 1839.

Bland sällskapets ledamöter hafva följande förändringar
egt rum, nemligen :
Med döden afgångne:
l.
Hedersledamot ............................ · · · · · · · · · ·
Arbetande ledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.
Korresponderande ledamot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.
Utländske ledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.
Summa 6.
Tillkomne:
Hedersledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.
Arbetande ledamöter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.
Utländsk ledamot .. , ............ , , . , · .. , . . .. , , , . ·. · · · · · l.
Summa 8.
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Antalet ledamöter:
Förste hedersledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.
Hedersledamöter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.
Arbetande ledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.
Korresponderande ledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35.
Utländske ledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.

Summa 136.

411 - -

Anförande vid presidii nedläggande
Örlogsmannasällskapet *)

Kong l.

Mine Her·rar!
"Antingen vår stridsflotta eger några tusen kanoner att
vända mot en fiende, såsom vid den tid Kongl. Örlogsmannasällskapet instiftades, eller några dussin såsom i dag; antingen
det erfordras 30000 man såsom då, for att kraftigt och som sig
bör kunna utveckla hennes artilleristyrka, eller 3000 såsom nu;
antingen hon sticker ut sina eldgap genom sidan på ett linieskepp, eller genom den trånga porten på en monitor, så har
dock Kongl. Örlogsmannasällskapets bestämruelse alltid varit
densamma: att i allt som rörer sjöväsendet i allmänhet, men
sjökrigsväsendet i synnerhet, befrämja fäderneslandets nytta.
Då man betraktar den förvandling vår flotta under denna
Kongl. Örlogsmannasällskapets nittioåriga tillvaro undergått,
kan man ej annat än för ett ögonblick draga andan; man häpnar öfver den olika styrka hvarmed vårt sjöförsvar vid ändpunkterna af denna period framträder och man frågar sig:
huru har det kunnat komma at. t så omgestalta sig? Kan det
vara att den svenska flottans målsmän ej rätt handhaft den
materiel som konung och nation åt dem lemnat, eller att den
personal som det åligger att när som helst lemna hus och
hem för att uneler den blå och gula flaggan bereda sig till
värnandet af fäderneslandets sjelfständighet och ära försummat
någon af sina pligter? Men man lugnar sig! Det svenska
sjöförsvaret har vid intet tillfälle behöft blygas öfver sina
*) Hållet i Kongl. Örlogsmannasällskapet å högtidsdagen den 15 November
1887 af sällskapets ordfårande, konteramiralen frih. F. W. von Otter.
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handlingar, den stora reduktionen är vållad, icke deraf att v1
förverkat nationens förtro ende, icke deraf att någon fiende
tagit våra skepp, icke deraf att vi h a underlåtit h ålla i effektiv t skick allt det vi hq. fått om händer; det är tiderna som
varit emot oss såsom nation, vårt fattiga land har icke under
denna snillets och framåtskridandets ut vecklingsperiod kunnat
bestå åt flottan hvad som fordrats för att i samma mån som
förr följa de stora och mägtiga, och som en följd deraf: vi ha
fått öfvergifva tanken att såsom förr vara färdiga att utkämpa
fäderneslandets strider på öppna hafvet, att utgöra horden i
fästet som måste nedgöras eller sprängas innan fästnineren
'
b
som är Sveriges fasta land, kan cerneras eller anfallas· vi ha
'
måst åtnöja oss med den blygsammare om än icke mindre
ärorika posten . att utgö!·a första ledet i bresch en det so rn
' kan
der det gör sin pligt, måste falla innan en fiendtlig 'kanon
planteras på vallarne.
Öfvergången till denna nya ställning vårt sjöförsvar nu
innehar har varit långsam och reträtten har måst utkämpas
under ofta heta strider, som, derest den skett fortare och vi
kunnat förutse huru den skulle slutas, måhända hade kostat
oss mindre. Men den är verkstäld, och det gäller nu blott att
så organisera oss, att vi äfven ~u med vår inskränktare personal och materiel skola såsom förr ändock veta häfda denna
samma flaggas heder och vårt lands anseende.
Härtill fordras att vi med all uppmärksamhet följa icke
allenast utvecklingen hos andra mariner,· men ock hafva det
aktgifvande på tiden, hvarigenom allenast vi kunna förblifva
i åtnjutande af det förtroende hos nationen, som är första viikoret för att de medel som densamma för sitt försvar till sjös
kan uppoffra med bered villighet gifvas oss; vi skola tillse att
den materiel · vi tillegna oss blir den bästa möjliga, att den
personal vi dertill behöfva organiseras, öfvas och vårdas systematiskt och sorgfälligt, samt att ekonomien handhafves på
det noggrannaste, för att med de minsta uppoffringar, de bästa
resultat må kunna vinnas."

-
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Med dessa ord inledde jag på denna dag för aderton år
sedan den redogörelse för de arbeten, åsyftande förbättringar
i vissa hänseenden, som då under de senare åren pågått, jag
hade att afgifva, såsom en af sällskapets föredragande. Med
dessa ord vill jag inleda mitt tal äfven i dag, då jag vid nedläggandet af den klubba, som Edert förtroende jemväl under
det nu lyktade presidiiåret lemnat i min hand; går att kasta
en hastig öfverblick på hvad som sedan dess uträttats till
vårt vapens stärkande. Och om denna öfverblick, såsom jag
anser, visar oss, att under denna tid vida mera blifvit åtgjordt
i berörda rigtning än under någon föregående period under
detta århundradet, en frukt, i .hvars frambringande hvar och
en af oss kan tillräkna sig någon del, så ligger deruti anledning till en förhoppning, att den dag skall varda kommande
då vi åter med stolthet och tillfredsställelse må kunna i vår
flotta se ett aktningsbjudande värn och en kraftig maning till
:fortfarande ansträngningar för att i h vad på oss kan bero, vi
må icke blott vidmagthålla de gamla, utan alltjemt smida nya
länkar till den kedja, af hvilken en lwar af oss håller en del
i sina händer och som vi benämna, fäderneslandets försvar.
Att dessa fortsatta ansträngningar icke skola uteblifva, blott
vi få erforderliga medel, derom bör ju icke finnas tvifvel. Ty
likasom ett fruktlöst arbete småningom hos arbetaren framkallar liknöjdhet och slapphet, så föder god frukt kraft, energi
och förnöjsamhet, allt faktorer, hvilka der de finnas alltjemt
ropa "framåt".
Flottans ordinarie budget för år 1869 utgjorde 3.363000
rclr rmt. Den extra för samma år framvisade icke ett ·öre.
Af med ånga försedda, bevärade fartyg fans allenast 19, neml.
3 st. monitorer eller såsom de nu kallas 2:a klassens pansarbåtar, 2 st. 3:e klassens pansarbåtar, 10 st. 2:a klassens kanonbåtar samt l linieskepp, l fregatt och 2 korvetter; skeppet
och elen ena korvetten mera än 30 år gamla.
Detta var då Sveriges flytande sjökrigsmaterieL Den förde
en bestycl;::ning, som llled undantag af de tre 2:a kl. pansar-
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båtarnas voro af redan då föråldrad konstruktion. De sjöbefästningar som äro i flottans händer, hade icke en tidsenlig
kanon. Något minförsvar fans då ännu icke. Om anslag,
tillräckliga att förhjelpa oss ur denna - man kan ju gerna
säga förintelse, hvari sjöförsvaret sålunda befann sig, hade
man ingen eller ringa förhoppning. H vad min redogörelse
då hade att framvisa, förskref sig derföre ock nästan uteslutande från det iatellektuela arbetets område. Men det har
gått bättre än man trodde sig ega att hoppas. Den ordinarie
budgeten för året 1888 uppvisar en slutsumma af 4.742878
kronor eller en tillökning från 1869 med något öfver 4l procent. Häri ingår visserligen poster sådana som till beklädnad
åt båtsmännen, hvilken på den tiden bestriddes af medel som
icke funnos i budgeten upptagna, ersättning för vakanta rusthållsnummer i Blekinge och Södra Möre samt till lindring
i rustnings- och ersättningsbesvären äfvensom till sjöbeväringens vapenöfningar, utgifter, som då icke voro kända. Men
äfven om dessa frånräknas visar ändock den ordinarie budgeten en ökning af öfver 18 procent. Förhöjningen i sin helhet träffar hufvudsakligen anslaget till personalen, som ökats
med omkring 82 procent, anslaget till materielens underhåll
som ökats med omkring 12 procent och anslaget till flottans
öfningar som ökats med omkring 40 procent, deruti dock icke
inberäknad den förhöjning i samma anslag som är en följd
af att naturaportion under sjöexpeditioner numera icke såsom
förut bestrides utaf öfningsanslaget utan af anslaget till naturaunderhåll. Extra anslag har under mellantiden beviljats med
inalles 27.109611 kronor 65 öre eller i medeltal något öfver
1.426000 kr. årligen, ett medeltal som må anses ganska tillfredsställande, isynnerhet om hänsyn tages dertill att under
de första två åren af denna period inalles endast 128000 kr.
beviljades och att under fyra af de följande statsverkets finansisla ställning nödvändiggjorde upptagandet af särskild tilläggsbevillning, under hvilka förhållanden hvarken Kongl. Maj:t
kunde för flottans ändamål begära eller Riksdagen anvisa

medel till sådant som utan alltför stor olägenhet kunde dröjas med.
Kasta vi nu våra blickar bort ifrån sjelfva anslagen och
rigta dem på de resultat som med desammas tilhjelp vunnits,
skola vi med icke mindre tillfredsställelse finna att de äro rätt
i ögonen fallande. Se vi då först till personalen finna vi elensamma vid periodens början räknande enligt då gällande organisation 5754 man inalles delade på två kårer eller vapen,
det ena, Kongl. Flottan med 96 officerare, 148 underofficerare, deruti dock icke inräknade maskinist- och handtverksunderofficerare, hvilka fortfarande skulle vara civila personer hemtade från varfvena, 400 matroser och jungmän, 280
skeppsgossar och 2578 båtsmän; det andra Kongl. Skärgårdsartilleriet med 86 officerare, 60 underofficerare 200 kanonierer
och 1906 båtsmän. Dessa två kårer eller vapen hafva uneler
tiden åter blifvit ett och den organisationsplan som innevarande år blifvit godkänd utvisar en a:flönacl personal af 175
officerare, 224 underofficerare, 4000 man gemenskap, och, efter
behof, 300 a 400 skeppsgossar. Personalen erhåller till följd
af ett numera väl ordnadt och högt utveckladt undervisningsoch öfningsväsende en utbildning, som förr icke var anad, om
än af den ännu befintliga personalen, en del, båtsmännen, till
följd af vissa, denna institution vidlådande egendomligheter,
icke till följd af bristande mottaglighet hos sjelfva manskapet,
endast undantagsvis har kunnat bibringas den högre grad af
utbildning som fordras för beklädande af sysslor såsom förhandsmän, hvaraf vi allt hitintills saknat ett tillräckligt antal.
Manskapets till olika tjenstbarhets grader inom hvarje af de
särskilda yrkesgrenar, hvaraf en fullgod fartygsbesättning bör
bestå, drifna utbildning är äfvenledes en förbättring som tillhör denna period, likasom uppmuntringsklass erna. Men uti
:flottans bemanning skall enligt sistnämnda organisationsplan
ingå ännu en faktor, som icke alldeles får förbises, nemligen
sjöbeväringen uti en ny efter :flottans behof och förhållanden
reducerad form. Den hittills varande sjöbeväringen, räknande
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emellan 30 och 4(X)()() man, har hittills öfvats dels af armen
dels varit befriad från all öfning i fredstid. Den nya sj öbeväringen, med hvars öfvande vid flottan i år gjorts en
början, kommer att räkna allenast emellan 6 och 7 tusen man,
men ingen helt och hållet främmande för de åligganden, som
kommer att tillhöra honom, om han blifver till verklig tjenst
inkallad. Af särskild betydelse är den nya :;:jöbeväringen dessutom derutinnan, att hädanefter en hvar som afgått från anställning vid flottans stam innan fylda 32 år och som hittills
varit för oss i händelse af behof förlorad, skall intill nämnda
ålder tillhöra sjöbeväring en, till följd hvaraf i behofvets stund
vi genom den nya sj öbeväringen få oss tillförda en betydlig
kontingent vandt och godt follc Slutligen må bland de förbättringar rörande personalen som tillhör den här ifråga varande perioden nämnas, skyldighete n för befäl och underbefäl
att vid viss föreskrifven ålder lemna plats för nya krafter,
bildandet af reserv bland befälet samt förbättrad aflöning och
pensionerin g för så väl befäl som för underbefäl och manskap.
Betrakta vi derefter materielen, så ligga med undantag
af de båda k orvetterna, hvilka blifvit afklädda allt som gaf
dem rätt att rälmas bland våra krigsfartyg och 3 af 2:a kl.
kanonbåtar, på hvilka tidens tand under åren gnagt väl hårdt,
alla, som icke äro ute på expedition, säkra vid brobänkarn a,
kajerna eller i dockorna, flere af dem, såsom exempelvis 2:a
klassens pansarbåtar na icke oväsendtlig t förbättrade för det
bruk hvartill de kunna ifrågakomm a att användas. Men härtill finnes en aktningsbju dande rad af nya fartyg, hvart och
ett efter sitt slag och den tidpunkt clet tillkommit af fullgod
beskaffenhet; nemligen: pansarbåtar l af l:a klassen, l af 2:a
klassen och 8 af 3:e klassen; kanonbåtar 9 af l:a klassen;
minbåtar 4 af l:a klassen, 7 af 2:a klassen, l af 3:e klassen
jemte 5 sjelfständig a stångminbå tar och ett antal andra sådana
tillhöriga de sjögående fartygen, 3 korvetter, l minöfningsfartyg och l chefsfartyg, inalles 36 fartyg, utom stångminbåtarne. Alla tjenstduglig a fartyg hållas numera i sådant
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skick at~ de vid första order kunna utan dröjsmål rustas.
Inventaner och en till tre utredningar , efter deras olika lättJ emväl sjöbefästa~ska:ffiighet ligga färdiga i förråderna,
nmgarna härstädes äro, hvacl förut alclrio- varit fallet försatta
i ~ullt tjenstfärdig t skick med fullstämlig bestyckni~g, några
sm~ kanone:· u~dantagna, och alla i öfrigt erforderliga inventaner. Artillenet med allt hvad dertill hörer samt af det
öfriga allt h vad som erfordras i fredstid, ordnad t på sina platser på befästninga rna, allt annat färdigt i varfsförråde rna att
på möjligast korta tid efter gifven befallning kunna föras till
si_n bestämmels e. Under tiden har tillkommit något hvarom
v~. förr vi~ste intet - minor till spärrande af inloppen såväl
har som till Stockholm. Men hvad jag nu påpekat bland
döda. ting är icke allt som under denna tidpunkt tillkommit
för SJöförsvarets ordnande, kräfvancle omtanke och dryga kostnader. Vi må icke förbise de!!. mängel af dyrbara bygo-nader
och andra anläggning ar som måst åstadkomm as till de: helas
förko~ran och utveckling. Bland sådana byggnader och anläggmngar må nämn~s vid denna station: nya verkstadsby ggnaden, ge~om hvars tillkomst det blifvit möjligt att på mycket
kortare tid och med mindre kostnad än tillförne, då verkstäderna låg o "spridda kring hela varfvet, en här 'l en der, bygga
oc~1 ~nde~hall~ h vad s~ m hörer oss till ; två nya lyftkranar;
sparvagsnat et a varfvet .Jemt.e förbindelsen genom tunnel under
staden med Carlskrona -\Vexiö jernväg och statens stam banenät ; nya svängbron emellan gamla varfvet och Lindholme n.
m~ndepartementsbyggnaden med tillhörande hus m. m. fö;
mm väsendet; den nya skeppsgosse kasernen · excercishus et och
'
en ti·asenlig eldsläckning smateriel, för att ej tala om brandtelegrafen och telefonledni ngen. Vid Stockholms station: den
stora dockan å galervarfve t; spårvägar och iyftkran d8l·städes; sjökrigsskol ebyggnaden ; iordningstä llandet af verkstäder
i gamla kanonslupss kjul och kasern af ett gammalt magasin.
'
byggnad för torpedotillv erlming, minbåtsskju l m. m.
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Åtskilligt skulle kunna på·dsas äfven från det rent intellektuela arbetets område till sjökrigstjenstens bättre ordnande
och handhafvande s~som utfärdandet af det af Kongl. Örlogsmannasällskapet utarbetade sjötjenstgöringsreg lementet m. m.,
men jag vill härmed icke upptaga Kongl. Örlogsmannasällskapets tid.
Den tafla öfver sjöförsvarets förkofran under de senaste
aderton åren, som vi under denna stund haft för våra blickar,
är ju på det hela tilltalande, särskildt vid jemförelse med
öfriga perioder under vårt 70-åriga fredslugn, det kan ju icke
nekas. Att säga hvilken andel Kongl. Örlogsmannasällsk apet
haft i skapandet af denna tafla, kan vara svårt att närmare
utreda. Men hvad som är säkert är det, att de arbeten och
öfverläggningar, som inom detta sällskap egt rum, samt hvad
Kongl. Örlogsmannasällsk apet gjort derför i öfrigt, såsom genom sin tidskrift, högst väsendtligt bidragit till stadgandet af
den opinion - den grund hvarpå, i hvad som rörer sjöförsvaret,
om den icke vore fast och säker, byggnaden som derpå uppreses blifver svag och vacklande, och till hvilken derföre de
som bestämma om framstäida förslags vardande eller icke vardande, i betydlig mån måste sätta sitt tillit. Den som inser
behofvet af en byggnad, den må vara något så magtpåliggande
som till tryggande af sjelfständighet och ära eller något annat,
men finner den· grund hvarpå det föreslås honom att bygga
oviss, han dröjer om han kan, äfven om han kan finna medlen,
att uppföra den. Den åter som ser grunden vara att lita på,
han söker medlen äfven om han har svårt att finna dem.
Hade icke svenska folkets ombud funnit, att de medel, de
kunnat lemna för att stärka flottan - det första ledet i vår
försvarsbyggnad, användts att bygga på säker grund, skulle
icke taflan varit lika tilltalande, och Kongl. Örlogsmannasällskapet1 som för aderton år sedan såg flottans framtid temligen
mörk, icke i dag kunna blicka denna framtid lugnare till
mötes.

o
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Men ännu återstår mycket innan vi kunna känna sjöförsvaret ega den kraft som erfordras om något skall kunna uträttas. J ag läste icke längre sedan tillbaka än ett par dagar
i en engelsk tidning följ ande ord som skulle hafva flutit från
en högt uppsatt personlighet i vårt scdra grannland, väl underrättad om framtidsutsigterna inom de ledande kret!!:larne der:
"Om ett krig framtvingas i Europa få vi icke lemna något
ogjordt, som kan göras för att omöjliggöra ett återupprepande
deraf och för att fullständigt oskadliggöra upphofvet. I ändamål att uppnå detta får likväl ingen misstänkt neutralitet
tålas i Europa, utan de små staterna skola tvingas att välja
den ena siclan eller den andra i öfverensstämmelse med den
gamla maximen: han som icke är med mig är emot mig." Och
han skulle hafva tillagt: "Detta är för närvarande situationen,
hvilken således fortfarande är mycket allvarsam." Har man
skäl att tvifia derpå? - eller om man tviflar på att någon
fara nu omedelbart står för dörren, är det någon - han må
höra till elen eviga fredens apostlar eller icke - som i sitt
stilla sinne tror, att när ett stort europeiskt krig härnäst kommer till utbrott, vi i vårt lilla hörn få hålla oss L:erutom endast med förklarandet att vi ha intet ondt gjort Eder, hvarken
den ena eller den andra, vi vilja vara i fred? N ej, det ttr det
icke! På det att när detta inträffar, vi icke genom något vårt
förvållande må vara ur stånd att såsom våra fäder häfda icke
blott vårt lands sjelfständighet, utan ock vår flaggas ära och
anseende, låtom oss fortfarande arbeta på att befästa opinionen, på det att icke de som för hvad som underlåtes i fråga
om sjöförsvaret ansvaret tillhör, icke må kunna lägga detsarnma vid vår dörr med det utropet: Vi ha icke kunnat bygga,
vi ha saknat säker grund.

'1 1idskr. i i$jöv. 1887.
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Arsberättelse
af föredraganden i 2:dra vetenskapsklassen (artilleri)
kom.-kapten frih. E. Barnekow.*)
På en tid då förändringar, förbättringar och uppfinningar
försiggå inom industriens alla områden, måste detta äfven
blifva fallet inom det krigsvetenskap liga.
Kanon-, pansar- och projektilfabrik anterna bemöda sig om
att framställa varor, som antingen skola vara öfverlägsna andras af samma slag, eller ock kunna, beroende af deras art,
verka förstöram1e på eller lemna skydd för de andras fabrikater.
Till följd häraf stegras fordringarna alltjemt på kanonernas genomslagning sförmåga i den mån pansartjocklek en tilltager, eller ock ökas denne eftersom kanonens verkningsförmåga växer.
Berodde det endast på teknikens förmåga att tillverka
kanoner, tillräckligt kraftiga för att vid skjutning förmå krossa
pansa r af sWrsta möjliga tjocklek, eller att fram ställa yan_sar
af sådan tjocklek att det kunde lemna skydd mot beskjutnmg
från den kraftigaste kanon, som möjligen kunde ifrågakomma,
så är svårt att nu afgöra, hvilken af dessa tvenne antagonister,
pansaret och kanonen, slutligen skulle behålla segern. J.Yien
nu tillkomma, beroende af föremålets art, som skall skyddas,
andra factorer, som, åtminstone tillsvidare, i n ågon mån sätta
en gräns för denna penningeödand e täflan, och dessa äro :
pansarets tyngd, samt projektilens hållfasthet.
.
Är pansaret afsedt för befästningar på land, möter mtet
hinder för att gifva detsamma snart sagdt hvilken tjocklek
som helst, ty äfven om man ej kan smida eller valsa stål*) Uppläst ~'t Kongl. Örlogsmannasällskapets högtidsdag den 15 Nov. 1887 .
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eller smidesjernspa nsar af obegränsad tjocklek, så k an man
dock framställa gjutjernspansa r af nära nog hvilken tjocklek
som helst.
Är afsigten åter att skydda mot beskjutning från kanoner större eller mindre delar af ett fartyg, så är ej likgiltigt
om bepansringen väger några hundra tons mer eller mindre,
och till följd häraf nödgas man ifråga om fartygspa.nsar· ofta
nöja sig med betydligt mindre motståndsförm åga än man rätteligen borde hafva för att vara fullt skyddad mot beskjutning
h ån de kanoner man möjligen kan komma i strid med.
J.Yien om å ena sidan åt landtbefästnin garnes pansar kan
gifvas snart sagdt hvilken godstjocklek och motståndsförm åga
som helst, så kan å andra sidan förmågan att bräcka detta
pansar icke med lika lätthet ökas i motsvarande grad, ty äfven
om det torde ligga inom möjlighetens gräns att tillverka kanoner med en mot största tänkbara pansarskydd svarande effekt,
så kan denna effekt ej tillgodogöras om projektilen vid anslaget mot pansaret krossas innan den förmått intränga i detsamma till något afsevärdt djup; och dessa äro också bland de
frågor, som för närvarande stå främ st på dagordningen inom
artilleri-teknik en, nemligen : tillverkningen af pansarprojekti ler,
som utan att krossas förmå tränga igenom det på ytan h årda
pansaret, och af pansar, som utan att förlora sin seghet eller
falla i stycken, kan mot projektilen sätta en hård och svårgenomtränglig yta.
Det torde ligga utom ramen för denna årsberättelse att
lemna en fullständig r edogörelse öfver alla de försök som blifvit gjorda i sistnämnda syften, äfven om denna r edogör else
endast skulle omfatta tiden från Kongl. Örlogsmannas ällskapets
senaste årshögtid, jag vill derföre blott redogöra för några
skjutförsök som för ifrågavarande ändamål blifvit på senare
tiden verkstäida utomlands, och h\·ilka på grund af dervid
använda material kunna vara af intresse för vårt land, nemIigen vid Portsmouth med svenska projektiler och vid Spezzia
mot tackjernspansa r.
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Så länge pansarprojektilens uppgift blott var att slå igenom smidesjernpansar förefans ej något trängande behof af
annat projektilmaterial än kokillhärdadt tackjern. Som bekant
sköts vid Finspong 1869 under ledning af en kommission sammansatt af sjö- och landtofficerare ur en 24 cm. bakladdningskanon kokillgjutna tackjernsprojektiler, gjutna vid Finspong
från s. k. reverberugn, mot en pansartafla af smidesjern, i
afsigt att utröna ej mindre ändamålsenligheten af pam:arkon struktionen än ock projektilmaterialets beskaffenhet. Pansartafl.an, som var sammansatt af 6 hopbultade lJlåtlag, hade en
sammanlagd tjocklek af 305 mm. Med afseende på projektilerna säger kommissionen i sin öfver denna skjutning afgifna
rapport: '' De kokillgjutna tackjernsspetsprojektilerna hafva
varit af den synnerligt goda beskaffenheten att de förmått genomtränga äfven förstärkta delar af pansartafl.an, utan annan
formförändring än spetsens förkortning 1,s till 2,4 mm., samt
att de, skjutna med normalladdning från 24 cm. kanonen mot
så stark del af tafl.an, nemligen mot fotplåten, miclt för hvilk en hela j erntjockleken uppgick till omkring 430 mm., icke
kunde tränga igenom och således ögonblickligen rönte ett
motstånd, som uppbar h ela deras l efvande kraft, återfunnas
utan annan formförändring än den, att på deras framända
uppkommit fina sprickor utgående från de främre knapphålen."
Med sådana utmärkta resultat för ögonen var det ej att
undra på om man länge var fnllt tillfredsstäld med de inom
landet tillverkade kokillgjutna tackjernsprojektilerna, och härtill bidrog i ej ringa grad de resultat, som några år senare
erhöllos vid en pansarskjutning i England, hvarvid användes
kokillgjutna tackjernsprojektiler från såväl England som Sverige, ä±vensom smidda stålprojektiler från franska och engelska verkstäder. Af de vid detta tillfälle pröfvade projektilslagen voro de svenska kokillgjutna tackjernsproj ektilerna med
afseende på seghet och hållfasthet mycket öfverlägsna de engelska projektilerna af detta slag, och j enmgoda med många
af stålprojektilerrra.
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Emellertid stannade man ej vid smidespansar, utan fortgick i den riktningen att göra fartygspansaret mera ogenomträngligt, utan att på samma gång behöfva öka dess vigt.
Sålunda började man tillverka pansarplåtarne af såväl enbart
stål som stål i förening med smidesjern, s. k. compoundpansar.
Bland de stora nationerna vidhöll England längst att uteslutande begagna pansarprojektiler af ta ckjern, men äfven i
detta land har man börjat inse nödvändigheten af att förse
sig med dylika projektiler af smidt stål, och under de senaste
åren hafva många skjutförsök derstädes blifvit utförda i ändamål att pröfva pansarprojektiler af stål från såväl in- som
utländska verkstäder.
Vid skjutning mot pansar med låg utgångshastighet, eller
ur kanon med liten kaliber, är skillnaden mellan stålprojektilens och tackjernsprojektilens verkningsförmåga ej så i ögonen fallande, som när projektilens lefvande kraft vid anslaget
är betydligt större, förutsatt att pansaret i intetdera fallet släpper igenom projektilen, emedan pro jektil-materialets hållfasthet tages i större anspråk ju mera anslagseffekten ökas.
Åren 1883 och 1884 utfördes pansarskjutningar i Danmark på Amager, med 15 cm . pansargranater, smidda gjutståls
fr!in Krupp och kokillgjutna tackjerns från Ankarsrum . Af
elen danska skjutkommission>ms öfver denna skjutning afgifna
rapport framgår att stålprojektilerna voro, med aft>eende på
den förstörelseverkan de åstadkomma på pansarplåten, något
litet öfverlägsna tackjernsprojektilerna, men enär denna skillnad ej var särdeles afsevärd ansågs här hemma ej skäl att
för våra 15 cm. kanoner J\1j83 anskaffa pansargranater af stål,
isynnerhet som en dylik anskaffning, derest den skulle ske
inom landet, måste förbereda.s genom dyrbara skjutförsök mot
pansarplåt, hvartill kommer att anskaffningskostnaden för stålprojektilen antagligen skulle blifva dubbelt så stor som för
tackjernsprojektilen. Men om en sådan åsigt är försvarlig då
frågan gälde projektiler med en utgångseffekt af 592 metertons,
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så kan den ej vara tillräcklig för projektiler, hvars lefvande
kraft vid mynningen uppgår till 4233 metertons, hvilket är
händelsen med pansargranaten till 25 cm. kanonen :M:j85 vid
skjutning med stridsladdning.
För de förberedande skjutningar, so~ måste inleda öfvergången från det inom landet hittills tillverkade materialet för
pansarprojektiler till ett alldeles nytt för dylika projektiler,
erfordrades emellertid, förutom projektiler, äfven pansarplåt af
för ändamålet passande dimensioner, och då dessa skjutningar
närmast afsågo att erhålla jemförelse mellan 25 cm. pansargranater af kokillgjutet tackjern och af stål, så erfordrades
härför en mycket stor pansartafla.
Med anledning häraf inleddes underhandlingar med engelska regeringen om tillstånd att genom engelska amiralitetets
försorg och på dess bekostnad få genom skjutning mot engelsk
pansarplåt pröfvade i Sverige tillverkade 25 cm. projektiler af
kanontackjern och osmidt martinstål, och sedan tillstånd härtill erhållits afsändes till England 6 st. 25 cm. pansargranater,
hvaraf tvenne voro gjutna vid Bofors af blåsfritt martinstål,
de andra 4 voro från Finspong, 2 af kanontackjern gjutna i
kokill och 2 af blåsfritt martinstål. Den 29 sistlidne Mars
verkstäides ifrågavarande skjutning ombord på skeppet "the
N ettle" i Portsmouths hamn under ledning af chefen på engelska artilleriexercisskolans fartyg "Excellent", och i närvaro
bland andra af en svensk sjöofficer såsom Kongl. Marinförvaltningens ombud.
Af de öfver denna pansarskjutning till Kongl. Marinförvaltningen inkomna rapporter inhemtas följande:
Till skjutningen användes:
Kanon: 10 inches (25,4 cm.) R. M. L.
Laddning: 31,75 kg. pebblekrut.
Anslagshastighet: 420 meter.
Projektiler:
a) Palliserprojektil vägande med påsatt gascheck 186,o kg.
och utan gascheck 182 kg.
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b) Pansargranat af osmiclt oljehärdadt martinstål från Fin-

spong, märkt .Ni. 5, vigt lika med a.
c) Pansargranat af osmiclt oljehärdaclt martinstål från Bofors, märkt A, vigt lika med a.
d) Pansargranat af kokillgjutet kanontackjern från Finspong, vägande lika med a.

Pansartafla:
Plan componndpansarplåt a± 244 cm. höjd, 183 cm. bredd
och 26,o7 cm. tjocklek, sammansatt af 10,16 cm. hårdt stål
af 1,4 °/0 kolhalt ytterst, derinnanför 11,43 cm. smidesjern
och slutligen 5,os cm. mjukt stål, gjutet på plåtens baksida. Plåten var fästad till en 137 cm. tjock ekbackning
medelst åtta 10,2 cm. pansar':mltur, hvilka voro intappade
i plåtens baksida.
Afståndet till pausartaflau från kanonens . mynning =
9,2 meter.
Skjutningen, hvarmed egentligen afsågs att pröfva plåten,
hvilken var levererad af Cammell & C:o i Sheffield, börjades
med palliserprojektiler, hvarefter, sedan tre af detta slag blifvit
skjutna mot plåten, försöksskjutningen med de svenska projektilerna vidtog.
Vid skjutningen erhölls följande resultat:
l:a skottet, palliserprojektil. Projektilen träffade plåten
66 cm. från venstra och 83,u cm. från nedra kanten, samt åstadkom 8 sprickor i plåten. Projektilens ogival blef qvarsittande
i plåten, men cylindriska delen krossades, anslagshålets diameter var 17,s cm. Sprickorna .M. l och 2 bildade en cirkel
af 45,7 cm. diameter och 3,2 cm. djup omkring anslaget; plåtens yta inom denna cirkel var intryckt omkring l,s cm.;
sprickorna .M. 3, 4, 5, 6 och 8 voro helt fina; sprickan .M. 7,
som sträckte sig från anslaget ut till plåtens venstra kant,
gick helt och hållet igenom plåtens yttre stålyta.
2:a skottet, samma slags projektil som i första skottet.
Projektilspetsen träffade plåten 68,o cm. från högra och 129 15
cm. från nedre .kanten, ogiven blef sittande i plåten, cyliu-
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driska delen gick i bitar. Anslagshålets diameter 17,s cm .
Uti plåten uppstodo ytterligare 12 sprickor nummererade 920 ; af dessa bildade .;JJ. 10 en cirkel omkring anslaget af 50
cm. diameter och 8,9 cm . djup,
12, som utgick från anslaget till plåtens högra kant, hR.de ett djup af 6,1 cm., .A'i 15
var kort med ett djup af 8,2 cm., de andra sprickorna voro
fina ytsprickor. Plåtens yta inom den cirkulära sprickan .M.
10 var tryckt bakåt 2,5 0m. Sprickorna .M. 3 och 8 från föregående skottet förlängdes, hvarjemte den yttre stålytan, till
följd af felaktig väll, föll af från plåtens nedra venstra hörn
emellan första anslaget och plåtens kant.
3:e skottet, samma slags projektil som i föregående skott.
Projektilen träflade plåten 61 cm. från dess öfra och 61 cm.
från dess venstra kant, ogivalen förblef qvarsittande, cylindriska delen .krossades. 3 nya sprickor i plåten. Hela stålytan emellan de tvenne :sista träffarue och plåtens venstra kant
föll bort. Backningen mi d t för plåtens öfra del splittrades.
4:e skottet, pansargranat af osmidt härdadt martinstål från
Finspong. Projektilen träffade 53,a cm. från plåtens nedre och
86,4 cm. från dess högra kant, nedanför l:sta träffen, å en
oskadad del af plåten, men tätt intill en af pansarbultarne.
Intloycket i plåten efter projektilen, som var 18,4 cm. djupt,
hade ett skopformigt utseende med en längd af 33 cm., d jupare inträngning l1indrades genom projektilspetsens böjning
vid anslaget nära bultens hufvud. En stor del af plåtens
stålyta föll bort, pansarbulten bredvid hvilken projektilspetsen
slog an clr·efs ut och gjorde stor skada på fartygets trävirke,
samt hejdades först af en jernbjelke 15,2 meter bakom pansartaflan. Proje:ktilen gick i fyra stora och flera smärre bitar.
5:e skottet, pansargranat från Bofors af osmidt martinstål.
Projektilen träffade 50,s cm. från underkanten och 35,6 cm.
från högra kanten, till höger om 4:e skottet, på en oskadad
del af plåten. En del af plåten clrefs tillbaka. Projektilen
gjorde en fördjupning i plåten af 28,9 cm. djup, hvilken i
sin botten hade en spricka af 7 cm. djup. Ett större stycke
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För detta ändamål bestäldes vid Bofors bruk 3 st. smärre
pansarplåtar af osmidt martinstål, hvarjemte hvartdera af aktiebolagen Ankarsrums bruk, Finspangs styckebruk och BoforsGullspång erbjödo sig att omkostnadsfritt för kronan tillhandahålla 2 st. 15 cm. pansargranater af stål tillverkade på sätt
de resp. aktiebolagen ansåge åt projektilen borde förläna elen
största genomträngningsförmågan, utan att projektilens yttre
form eller ihålighet derigenom i väsendtlig mån afveke från
den faststäida konstruktionen.
Ehuru detta skjutförsök, tillföljd af försenad leverans af
pansarplåtarne, ännu icke blifvit påbörjadt, har jag likväl ansett mig här böra omnämna att ett dylikt skjutprof blifvit
anbefaldt, samt kommer att utföras så snart pansarplåtarue
hunnit blifva färdiga.
Den andra på senare tiden utomlands verkstäida skjutningen, hvilken på grund af dervid användt material torde
vara af intresse för vårt land, är skjutförsöket vid Spezzia i
Italien i April och Juni 1886.
Ändamålet med detta skjutförsök var att genom skjutning
med 3 skott ur en Armstrongs 100-tons-kanon pröfva en af
sidoplåtarne till ett pansartorn af kokillgjutet tackjern af
Grusons tillverkning, afsedt för 2 st. 35 kaliber långa 40 cm.
kanoner.
Profplåten vägde 87950 kg.; 100-tons-kanonens projektil,
härdad stålgranat från Krupp af 1000 kg. vigt, hade en medelanslagshastighet af 537 meter, hvilket motsvarar 14700 metertons lefvande kraft. Oaktadt de tre mot tackjernsplattan afskjutna projektilerna hade en sammanlagd anslagseffekt af
44107 M. T. eller 501 M. T. per ton af plåtvigt, förlorade likväl icke plåten derigenom så mycket af sin motståndsförmåga
att den kunde anses urståndsatt att afieda ännu flera skott af
samma slag. De vid tredje skottet i plåten erhållna sprickorna voro helt obetydliga samt endast till en ringa grad märkbara på dess baksida, och projektilens inträngning i pansaret
var förhållningsvis ganska obetydlig.
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Ehuru det är föga troligt att vi komma att bygga kustbefästningar med pansarskydd som kan motstå beskjutning
från 100-tons-kanoner, så torde det likväl icke vara utan betydelse att en pansarplåt tillverkad :;.f ett material, som antagligen kan framställas här hemma af fullt lika god beskaffenhet förmått att, utan att i afsevärd grad förlora något af
sin motståndsförmåga, uthärda beskjutning från verldens nu
för tiden kraftigaste kanon.
Uti de reverberugnar, som nu finnas vid Finspongs styckebruk, kan på en gång nedsmältas omkring 72000 kg. tackjern,
således torde ej erfordras särdeles dyrbara anläggningar för
att inom landet kunna framställa pansarplåtar af kokillgjutet
tackjern för sjö- eller landthefästningar med tillräcklig motståndsförmåga att afvisa de tyngsta projektiler som möjligen
komma att skjutas mot desamma.
(Forts.)
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Rapport om försök med användande af olja
mot brottsjöar.
Till Va1jschejen.

Genom skrifvelse från Eder af den 28 sistlidne April har
jag blifvit anmodad att under expeditionen med korvetten
låta an"Norrköping", ifall lägligt tillfälle dertill erbJ"öde si()"
b'
ställa försök med användande af olja mot brottsjöar samt att
e~ter slutad expedition till Eder inkomma med rapport, huruVIda något försök blifvit utfördt och i så fall beskrifninob
'
'
'
deröfver.
Med anledning häraf får jag nu vördsamt anmäla att, ehuru
under expeditionen icke mötts sjö af så våldsam beskaffenhet
att fartygets flytbarhet eller fartygsmaterielen hotats, korvetten likväl två gånger under expeditionen haft att till sj ös uthärda mycket hårdt väder med svår sjö samt att jag vid båda
tillfällena gjort försök i omförmälda afseende.
Vid försöken användes de från varfvet korvetten tilldelade segeldnkspåsar, uti hvilka instoppades clref, som ymnigt
begöts med linolja. I nedre delen af påsarue stuekos hål för
att medgifva oljans ständiga utclroppande.
Första försöket skedde då korvetteil den 21 Maj på morgonen under sydlig vind med en styrka af 9 a 10 låg bi i
Skagerak för bottenrefvadt stormärssegeL Sjön var krabb,
brotten slog tidt och ofta öfver lofvarts bog och hade under
natten något ramponerat galjonen.
Omkring kl. 5 f.m. uthängdes två påsar , tillredda såsom
här ofvan nämnts, den ena (större) uneler yttre nocken på lofvartssidans bogankarstock, den andra (mindre) under samma
sidas vaterbomsarm. Påsarue hängdes så högt upp att de i
allmänhet icke kommo i vattnet vid rörelserna.

l
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Den utdroppande oljan spridde sig och bildade en sammanhängande betäckning på vattenytan af 4 till 5 meters
bred'cl och det iakttogs straxt att stormvågen i stället att elen
förut sönderrifvits och bildat brott mot skeppssiclan, när elen
träffade detta oljefält, nu sammanhölls och likasom vek undan
från fartyget.
Efter påsames uthängancle kom intet vatten öfver relingen och det förut af vatten bespolade batteridäcket började
inom kort att torka.
Påsarne voro uthängda under nära 3 timmar och dervid
förbrukades 5 kannor linolja.
Det andra försöket skedde då korvetten elen 6 Juli tätt
nordost om Doggersbank i N ordsjön låg bi under nordligt
hårdt väder (9 a 10) med mycket svår och krabb sjö, samt
vidare under en unclanvinclsvändning.
3 påsar uthängdes, och, enär korvetten denna gång ofta
fick sjö mera tvärs på sidan, placerades en under lofvarts kranbalk, en under fockröstet och en uneler storröstet.
Äfven denna gång erhölls samma goda resultat som vid
förra tillfället.
Kort före undanvindsvändningen intogos de två förligaste
påsarue och nu uthängdes en af dem under lä mesanröEit och
en annan akterut under giggen. Ehuru någon synnerlig svår
sjö icke hotade korvetten under vändningen, iakttogs dock
tydligt att korvettens manöver gick vida lugnare än elen under
rådande förhållanden skulle gjort, utan att vi omgifvit oss
med oljefältet.
P åsarue voro denna gång sammanlagdt uthängda under
11 timmar och förbrukningen af olja var nära 15 kannor.
Denna oljeåtgång var dock utan tvifvel stör:-e än nödigt, och
från två af påsarue droppade oljan långt ymnigare än jag
anser behö:fligt för att bilda den åstundade betäckningen.
Carlskrona elen 10 September 1887.

J. Osterman.
Chef" å korvetten >>Norrköp1:ng" 1887.
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