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Kongl. Örlogsmanna-Sällskapets högtidsdag 
den 15 November 1889. 

Förhandlingar. 
l:o. Sedan protokollet från föregående sammanträde upplästs 

och godkändts, infö:·des nyvalde ledamöterna l\1. Hamil
ton, H. Lilliehöök och F. Bothen, hvilka helsacles af 
ordföranden. 

2:o. Företogs val af ordförande för kommande presidii-år 
och återvaldes härtill enhälligt hedersledamoten, konter
amiralen, friherre F. W. von Otter. 

3:o. Sekreteraren, ledamoten Lennman, uppläste minnesrunor 
öfver sällskapets under året aflidne ledamöter. 

4:o . Tjenstförrättande ordningsmannen, ledamoten Ulff, upp
läste berättelse om sällskapets verksamhet nnder året. 

5:o. Årsberättel,:;e af föredraganden i andra vetenskapsklassen, 
ledamoten Hjulhammar, upplästes af ledamoten Ulff. 

6:o. Årsberättel,:;e af föredraganden i fjerde vetenskapsklassen, 
ledamoten Sidner, upplästes af ledamoten Carlheim-Gyl
lenskölcl. 

7:o. Ordföranden r.f,:;lutacle presidii-året med eLt tal, hvaruti 
redogjordes för en uneler året för italienska flottan till
kommen, intressant fartygstyp . Seclan sekreteraren å 
sällskapets vägnar besvarat rletta tal, åt,:;kilcles Kongl. 
Örlogsmanna-Sällskapet. 

1 idsh·. i Sj ö1•. 1889. 
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Kongl. Örlogsmannasällskapet firar på denna sin högtitls

clag icke allenast minnet af elen dag, då för 118 år sedan dess 

första sammanträde egde rnm, utan det vill äfven på den

samma egna en gärd åt hågkomsten af dem af dess ledamöter, 

som under det förflutna arbetsåret för alltidlemnat r1ess krets. 

Önskligt hade varit, att en värdigare penna än min er

hållit uppdraget att teckna desse mi:Lns minnesrunor, men då 

så ej skett, så beder jag Eder, Mine Herrar, låta stundens 

allvar skänka åt den minnesgärd, vi vilja egna dem, det högre 

värde, som mina enkla ord ej förmå att gifva densamma. 

Den obeveklige liemannen har i år gjort sin skörd icke 

allenast inom detta sällskaps veteraner, utan äfveu ibland de 

i dess tjenst mest arbetsamme och kraftfulle mäu. Det är 

derför (om än saknaelen är lika stor) förlusten på denna åmin

nelsedag är känbarare, än den varit ptt något af de senaste 

åren. . 

Följande äro de mäu, hvilka sedan sista högtidsdagen efter 

väl förrättad t arbete gått till den eviga h vilan: 

Hedersledamoten Jolm Ericsson, 

Korresponderande ledamöterna Ernst lVilltelm 1l1auritz Sasse 

och Carl Gilius Frick samt 

Sällskapets sekreterare, Arbetanc1e ledamoten .!uhan Auton 

Victor Breckström .. 

John Ericsson, 

för1d vi J Långbn,nshyttan i V er m land den 31 J n l i 1803, cliid 

i Newyork den 8 Mars 1889. 
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Detta sällskap har haft förmånen att ibland ~ina leda

rnöter räkna månge män, hvars namn gått till efterverldeu 

omstrålade af glansen af utfon1a stordåd. En af de allra för

nämste va~· den, hvars lif och verksamhet nu skall, i största 

korthet, sluldras. 

I Vermland vicl Långbanshyttan finnes en hög bautasten 

rest på fädrens vis att för eftervedden vittna, det här födde~ 

tvenne af fäderneslandets störste söner - J 0hn Ericsson och 

h~ns . äf:Yen ryktbare broder, de svenska jernvägarnes fader, 

Nils Encsson, ,;öner till bergsmannen Olof Ericsson och hans 

hustru Sofia Yngström. 

Genom misslyckade spekulationer förlorade fadren större 

delen af sin egendom och tog derefter 1810 anställning som 

bergsprängningsdirektör vid Göta kanalbyggnad. Härunder 

uppmärksammades de båda bröderna N ils och J oh n af kana

leus npphofsman, grefve Baltzar von Platen. Denne fann dem 

ega så ~tora anlag, att han skaffade dem anställning såsom 

elever VId kanalbyggnaden och kadetter vid flottans mekani

ska kår. 

Den unge J olm arbetade redan som barn med samma kraft 

och den flit han sedan hela lifvet igenom an vände och för 

hvilka egenskaper han hade att tacka sina framgån~ar i må

hända ännu högre grad än sitt snille. Ty snille utan arbets

lust och ihärdighet är en vansklig försynens gåfva, som oftare 

leJer utför än uppför. 

Mekanik och de naturlagar, som utgöra dess grnnd voro 

uneler yngre åren hans förnämsta studier. 

Hans stora anlag och flit gjorde, att han redan vid icke 

fylda 14 år, antogs till nivellör vid kanalarbetet och hade då 

att leda arbetena för en styrka af 600 man. Härunder fick 

han emellertid håg för militäryrket, hvilket knappast är att 

förundra sig öfver, då hela hans orngifning bestod af militärer. 

Han blef vid 17 års ålder utnämnd till fänrik vid J emtlands 

fältjägare, befordrades efter ett par år till löjtnant, samt tog 

1826 afsked ur krigstjensten, hvn,rvid honom tilldelades kap-



- 308-

tens rang. Under den tid han var officer, tog han i Stock
holm landtmäteriexamen, samt tjenstgjorde någon tid som af
vittringslandtmätare i Norrland. Härunder utmärkte han sig 
fi)r ovanlig färdighet i kartritning och visade en sådan flit 
och arbetsamhet, att han bok::;tafligen "arbetade för två". 

En man med John Ericssons begåfning finner emellertid 
endast undantagsvis tillräckligt arbetsfält i ett så litet land 
som Sverige. Hela hans arbete, alla hans sträfvanden hafva 
till mål förverkligandet af de ideer, hvilka ständigt födas 
i hans fruktbara hjerna. Forskaren och vetenskapsmannen 
kunna väl från studerkammaren eller ifrån kolfvarne i deras 
laboratorium utsända de uppfinningar och upptäckter, hvilka 
derefter varda mensklighetens egendom, och ingå såsom vä
gande faktorer i hennes vetandes stora eller lilla produkt; 
men mekanikern oeh ingeniören måste se sina ideer pröfvade. 
Han behöfver bistånd af män med förmåga att se uti stcJrt, 
samt penningar, mycket penningar, om hans konstruktioner 
skola pröfvas och lända till den nytta, hvartill han ämnat 
dem. Dm·före, ehuru Sverige var stort nog för en Linne och 
en Berzelius, var det för litet för John Ericsson. 

En af John Ericsson gjord uppfinning torde varit närma
ste anledningen till hans affiyttning från fäderneslandet. Han 
hade nemligen uppfunnit en maskin, uti hvilken rörelse åstad
koms derigenom, att eldslågan insläptes och afstängdes ifrån 
ett rum motsvarande ängcylindern i en ångmaskin. Han till
verkade en liten maskin af detta slag och lyckades att få elen 
att gå. Denna nya och originella ide skulle nu realiseras i 
England. Det hände sig emellertid, att då man i England 
måste elda med stenkol, lyckades maskinen icke lika bra, som 
i yårt land, hvarest man ännu är rik nog att använda trä till 
bränsle. 

Alla de ljusa förhoppningar, Ericsson fästat vid sin upp
fmning, ramlade med elen oeftergifliga fordran på användande 
af ett bränsle, som var billigare och mindre skrymmande än 
den svenska veden. 
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Denna motgång synes endast hafva sporrat Erics::;on till 
nya ansträngningar. Han visste, atL grundtanken var riktig, 
felen voro endast detaljfel, och omintetgjorde icke ::;jelfva 
hufvudsaken. Han lyckades dock finna män, som förstodo att 
uppskatta hans egenskaper och att använda honom. 

Efter sitt första försök 1833 framlade han 1838 en för
bättrad modell af varmluftsmaskinen, och 1862 bygdes i New
york ett skepp om 3000 tons, af'Seclt att framclrifvas med den 
nu väsentligt förbättrade och utvecklade varmlnftsmaskinen. 
Skeppet erhöll namnet Ericsson. .Med alla sina fördelar fram
för ångmaskinen, förblef dock varmluftsmaskinen trögare, och 
lämpade sig icke för fartygs framclrifvande så väl som ång
maskinen. Varmluftsmaskinen kom derför föga till bruk på 
sjön, men år 1866 fan,; för elen mindre industrien flera tusen 
maskiner af detta slag i full verksamhet. För närvarande torde 
de icke vara mycket i bruk, men måhända kommer det att 
annorlunda gestalta sig, om Ericssons problem att magasinera 
sol värmen blifver löst. 

Arbetet med förbättrandet af varmluftsmaskinen hindrade 
icke Ericsson, att göra den ena nya uppfinningen efter elen 
andra. Så konstruerade han under sin vistelse i England en 
ångpanna med konstgjordt drag, befordraclt af bälgar och 
centrifugalfläktar, hvilken inrättning anbringades på den af 
honom konstruerade ängvagnen "the N ovelty", h vilken så 
mycket utmärkte sig vid denna tid. Härmed förhåller det 
sig sålunda, att direktörerna för .Manchester-Liverpoolbanan 
utfäst ett pris om 500 il sterl. för den ångvagn, som visade 
sig bäst vid en blifvande profåkning. Priset utsa ttes på våren 
1829, och täflan skulle ske på hösten samma år. Endast sJu 
veckor före den utf:atta täflingsdagen fick .John Ericsson kän
nedom härom. Han beslöt sig emellertid att göra försöket, 
oaktadt det syntes orimligt. Utan rast och ro arbetades det 
natt och dag, och på den utsatta dagen stod "the N ovelty" 
färdig. Den visade sig öfverlägsen de öfriga, och nnder 7 
dagars täflan gjorde elen en fart af 50 knop, då medtäflarne 
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icke kommo upp till hälften häraf. Emell ertid träffades "the 

N ovelty" och dess kons~ruktör af den motgången, att ång

pannan sprang den S:de dagen, hvilket icke är att undra öfver, 

då man tager i betraktande den korta tid, på hvilh:en hela 

vagnen var bygel. Priset kunde J olm Ericsson derför icke 

erhålla, men problemet att åstadkomma stor fart p:ijernvägen 

hade han emellertid Lst. Af de många andra nyheter inom 

maskinområdet John Ericsson utförde under sin vistelse i 

England, bör här äfven nämnas två, hvilka båda varit till 

oberäkneligt gagn för menskligheten. John Ericsson är nem

Iigen den första ängsprutans fader och propellerns uppfinnare. 

Den första ängsprutan försöktes i London 1830, och vi

sade så öfverlägset resultat öfver den dittills vanliga eldsläck

ningsmaterielen, att man snart ansåg dylika oumbärliga i 

h varje väl ordnad t samhälle. 

Att försöka framdrifva fartyg med skruf, var en tanke, 

som det påstås, att redan Arkimedes haft. Men det var vår 

ryktbare landsman, som för::;t visade, att det var både möjligt 

och vida mera praktiskt än det ända dittills använda sättet 

medelst skofvelhjul. Mångfaldiga voro de invändningar, som 

uppstäides emot ett sådant förslag. Såväl lärde theoretici, 

som praktiske ingeniörer ansågo det både orimligt och oprak

tiskt. Ericsson lät dem hållas, och arbetade helt lugnt på sin 

modell. En vacker dag var den färdig, och han försökte den 

med ånga ifrån en i närheten uppstäJd ång}>anna. Den lilla 

knappast 2 fot långa båten gjorde en fart af 3 knop. Proble

met var löst, det nya rörelsemedlet var funnet, och denned 

fullständig omändring i viikoren för ångfart öfver oceanerna 

i allmänhet, men framför allt i beskaffenhet af sjökrigsmate

rielen. Den djerfve konstruktörens förtjusning härvid låter 

lättare tänka sig än beskrih·as. Många förLlomar måste dock 

b01·t11ötas, mycken tvekan öfvervinnas, innan det nya systemet 

kunde vinna tillit. Först bygdes en 40 fot lång båt, hvilken 

clrefs af en dubbel propeller. Till allmänhetens förvåning blef 

detta fartyg snart färdigt, och gjorde den ansenliga farten af 
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10 knop. Båten kallalles Francis B Ou1le1' "f' Tl 
· • • .1 "' L:l.. remsons 

rörliga befolkning, h vilken undrande så c:r denna lr'll t' t 
. . · b < . a mgo~ 

flyga fram utan h J u l, Ja, t. o. m. bogsera stora sh::e])]J bl e f d 

l t 'Il " h fl ' en 
c öp t1 t e ying Devil". 

~n .tyckes det borde väl John Ericsson fått skörda fruk

ten af srtt arbete, och se denna nya inrättninc:r I:ao det 11 .. 
•• ·ol< amanna 

användandet och den utbredninc:r den förtJ'entn Ao t · t 
0 , v, 1111ns one 

borde väl örlogsflottornas målsmän skynda att tillegna sic:r en 

för deras ändamål så förträffligt och så påtac:rlio-t lämpl' b· 

.. . 1 
o • . b 6 rg m-

rattmng . Sa blef emellertrcl låno-t ifrån fa'tlet D 1 t 
• • • ~ < · • e upp ys a 

och erfarna. am1rahtetslorclerna mbJöclos till en utfärd på Them-

sen, hvarv1cl deras båt bogserades af elen nya ångaren. De 

uttryckte visserligen sin belåtenhet med den angenäma f: .. ·d 
. , . 1ar en, 

r~en kund~ alldeles 1cke se, hvilka fördelar den nya inrätt-

mngen erbJöd, något som icke bör förundra, då deras förnäm

sta myndighet i dylika frågor, the chief constructor of the 

navy, sir \Yilliam Simonds, efter hvacl det påstås, skall hafva 

uttryckt sin åsi.Q:t i fölJ' ande yttrancle · "A .. fveu om 11 
.. · o . ~ . · · prope ern 

formar framdnfva fartyget, är elen likväl helt och hållet värde-

lös i praktiken, emedan. :l~t blir fullkomligt omöJl(qt att styra 

ett skepp, h vars framdnfmngskraft sitter så långt akterut." 

Hufvudskälet till den mot J olm Ericsson visade obenä

genheten torde väl varit, att han råkade vara utländing. Här

emot kunde emellertid hans hittillsvarande gynnare och vän 

mr John Braithwait, intet uträtta. ' 

Deremot hade J olm Ericsson i England gjort bekantskap 

med tvenne män, för hvilka fördomar, grundade på äldre åsig

ter, vo~o en öfv~rvunnen stån<lpunkt. De tillhörde det nya 

land p a andra sr dan om oceanen, h vilket all t sedan det lös

ryckte sig från moderlandet, rört sig fram åt med hela dess 

ännu oförderfvade ungdomskraft. Den ene af desse män 

Förenta staternas konsul i Liverpool, mr Ogden, var den SO!~ 

genom sin frikostighet och sin hjelpsa.mma hand gaf sitt ~amn 

åt den nya båten, och den andre var kaptenen, seelermera kom

mendören vid Förenta Statemas flotta R. F. Stockton, h vilken 
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genast insåg det värde för örlog!:lfartygen elen nya uppfinnin~ 

gen balle, oeh som ej tvekade att uttala detta för uppfinna,ren 

i följande emot Englands ingeniörer cljerft trotsande ord: "J ag 

behöfver icke höra vetenskapsmännens omdöme här, hvacl jag 

s.ielf sett i dag är mig nog." 
Då nu J olm Ericsson i England misslyckats med sin pro

peller, men genom bekantskapen med clesse båda män funnit, 

att de engelska amiralitetslordernas åsigt icke allestädes dela

des, beslöt han sig för att flytta öfver till Amerika. 

Huru många tusende och åter tusende hafva icke sedan 

den tiden, fulla af förhoppningar, dragit öfver hafvet till den 

"nya verlden", för att der finna sig besvikna i sina förvänt~ 

ningar. Visserligen hafva många der lyckats förskaffa sig det 

ekonomiska oberoende, de ej i fäderneslandet kunde bereda 

sig; men ändå flera hafva dukat under för motgångarne. 

Den utvandrare, som 1839 med paketen the Brittis/z (Jneen 

kom till N ewyork, för att skaffa sina ideer utrymme och i 

första rummet för att göra skruf:;keppet till en verklighet, 

var dock bestämd att utöfva ett helt annat inflytande på sitt 

nya fosterlands öden, än hela massan af de öfriga. Derför har 

också en amerikansk statistiker, sysselsatt med att i penningar 

beräkna emigranternas värde för Amerika med rätta utropat: 

"men hvartill skall mal} väl värdera en sådan emigrant som 

J olm Ericsson?" 
I Förenta Staterna lyckades det efter ett par års sträfvan 

af kapten stockton att få kongressen, att låta bygga den första 

skrufångfregatten. Den byggdes i Philadelphia, benämneles 

Princeton, och blef färdig 1843. 

Fartyget var äfven i andra afseenelen försedt med nyheter 

af J olm Ericssons uppfinningar. Det hade två 240 r/1. kanoner 

af smidt jern, ett materiel, som icke vid elen tiden användes 

för grofva kanoners tillverkning. Dessa kanoner lf1go i sär

skilda af Ericsson konstruerade la vetter, äfven af smid t jern, 

h varå voro tillämpade ideer, som seelan med större eller min

dre modifikationer upptagits af flera andra kanon- och lavett·-
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konstruktörer. Fartyget hade des;;utom 12 st. 24-puncliga kar

ronader, h vilka kunde an vändas I)å h vilken sida m au beharrade 
o ' 

m. fl. nyheter såsom afståndsmätare och sjeltverkande kanonlås. 

Den 20 Oktober 1843 gjorde Princeton en försökstur med 

kongressens ledamöter ombord, och dervid inträffade, att hon 

fick tillfälle, att i snabbhet mäta sig med den präktiga i Eng

land bygda hjulbåten Great JVeste1·n, och öfvervann elensamma 

i hastighet. 

I sin rapport om den nya fregatten yttrade dess chef, 

kapten Stockton, ibland annat: "Derjemte har hon ångkraften 

till sitt förfogande och gör inalles större fart än något sjö~ 

gående, vare sig seglande eller med ånga framdrif,•et fartyg, 

som · hitintills blifvit bygdt. Hennes ångmaskiner, som ligga 

alldeles i botten af fartyget, oåtkomliga för fiendens kulor. 

äro cles;;utom icke i vägen för segelsättning eller annan manö

ver på däck, utan a}ltid en god hjelp, som ögonblickligen kan 

anlitas. Ingen skorsten hägrar, ingen rök synes, och ingenting 

i fartygets yttre anger, att det framdrifves med ångkraft. Hon 

kan gå ur och i hamn, när hon behagar, oberoende af vind 

och ström och ganska stark is; hon kan tryggt ligga till an~ 

kars på den öppnaste redd , och rida n t en storm om det 

gäller." 
De fleste af oss, såsom barn af ångan och de brådstör

tande uppfinningarnas ticlehvarf, kunna nog icke fullt fatta, 

hvad intryck denna epok i samfärdseln på hafven gjorde på 

den tidens män. 

N u hade äncltligen .J olm Ericsson, propellerns sinmik e 

uppfinnare, elen tillfredsställelsen att se sin älsklingstanke för~ 

verkligad. 
Ibland de länder, som först tillegnacle sig den nya upp

finningen, var Sverige, der byggandeL af korvetten Gejle beslöts 

år 1845. Samtidigt bygdes i Frankrike fregatten Pomone och 

i England fregatten Ampkion. 

Liksom kapteu Stockton bidragit till byggandet af äng

fregatten Princeton, så lyckades det Ericsson att för byggandet 
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af sm första monitor vinna understöd af en beslutt-mm och 
energisk man C. S. Bnshnell Esq. köpman i New-Haven i sta
ten Connecticut. Denne mr Bnshnell itrade mycket för :;;jö
försvarets stärkande oeh var genomträngd af öfyertygelse, att 
fartygen måste göras osårbara genom att kläda dem i harnesk; 
men att utföra denna tanke lyckades honom icke, oaktadt han 
rådförde sig med yrkes- och vetenskapsmän. Man menade 
"pansaret är för tungt, det kommer att sänka fartyget". En 
annan förldararle: "det är möjligt, att fartyget flyter, men 
fram i sjö kommer det då platt icke". Gifvande alla dessa 
tvifvelsmål åt sitt värde, reste Bushnell till Newyork och upp
sökte J oh n Ericsson, h vars rykte var honom väl bekant. Vid 
detta besök framtog J oh n Ericsson från en oansenlig trälåda 
en väl arbetad modell, sägande: "detta är frukten af tjugo 
års arbete". 

Mr Bushnell bad då John Ericsson följa honom till W a
shington, att för styrelsen förevisa modellen, men Ericsson sva· 
rade, att han för flera år sedan framlagt förslaget och redan 
1854 hade ritningar till pansarfartyg blifvit öfverlemnade till 
kejsaren af Frankrike, utan att något blifvit vidgjordt. Mr 
Bushnell erhöll då rättighet att sjelf förfoga öfver modell och 
ritningar, och med några rika företagsamma män besökte han 
presidenten Lincoln för att visa modellen, hvilken öfverlern
nades till den gransknin.gskomite, som tillfölje af det då med 
Sydstaterna pågående brödrakriget var tillsatt för att granska 
dy lika anbud. De,;se komiterade skakade betänkligt på huf
vuelen a och först när man lyckats öfvertala J olm Ericsson att 
sjelf för dem förklara sin modell inlemnacle de ett i hufvudsak 
så lydande förslag: "Försök borde göras med byggandet af 
ett sådant batteri emot borgen och utfärdad plikt, derest de 
lofvade egenskaperua skulle slå fel." 

Den 6 Mars 1862 låg elen första monitorn klar att löpa 
till sjös. Den 9 i samma månad tilldrog sig elen minnesvärda 
striden på Ramptons redd, der John Ericssons monitor, såsom 
segrare qvarstannacle på valplatsen och åt sin skapare skänkte 
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ett historiskt namn. Innan dagen gått till ända hade tusen 
sinom tusen välsignat John Ericssons namn. 

Det dröjde icke länge innan Amerikas nordstater egde en 
hel flotta monitorer, och tre år efter striden på "Hampton 
roads" hade Sverige fått sin första monitor färdig. Denna 
monitor, till hvilken John Ericsson skänkte kanonerna erhöll 

namnet John Ericsson. 
Såsom en erkänsla för de tjenster, som J oh n Ericsson 

med sin monitor gjort nationen, skänkte Förenta Staternas 
förnämsta etablissementer honom en monitorsmodell i guld. 

vägande öfver 14 rfi.. 
John Ericssons djuplod, som förr an väneles äfven på våra 

fartyg bör i denna minnesteckning icke förbigås, men att upp
räkna alla de öfriga uppfinningar, som hans skaparesnille 
skänkte åt verlden torde icke vara behöfligt. De omnämnda 
gifva redan tillräcklig glans åt hans minne och visa för efter
kommande slägten att äfven för med stora ideer utrustade män 
vinnes ej målet utan arbetsamhet och ihärdighet, och kanske 
detta senare är lika mycket att beundra hos J olm Ericsson, 

som hans stora snille. 
Beskrifningen på John Ericssons bidrag till "the Cen

tennial Exhibition år 1876" upptog en volym af 600 sidor i 
oktav. Hurn hafva icke besannats de af grefve B. v. Platen 
en gång till ynglingen J olm Ericsson yttrade orden: "Fort
sätt såsom du börjat, min gosse, och du skall en dag utriitta 

någonting stort". 
Vid öppnandet af J olm Ericsson 'l testamente befans hela 

hans förmögenhet testamenterad till slägtingar och vänner, 
men hvem kan säga hvad arf han lenmat efter sig i solvärms
motorn och i sin Destroye1·, hvilka npptogo hans snille och 
arbetskraft intill dess han vid 85 års ålder slutade sitt så äro

fulla och på uppfinningar rika lif. 
Förutom de förut omnämnda kanonerna har J olm Ericsson 

skänkt svenska staten en handkrafts- och ångmaskin till en 
mindre pansarbåt, hvilken maskin dock icke gaf något gyn-
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samt resultat. De hastigt st.egrade fordringarna på fart och 
pansar tilläto nemligen icke den långsamma öfvergåugen från 
rodelbåten till handkraftsbåten. Man måste derför öfvergifva 
tanken att med menniskokraft framdrifva fartyg och genast 
taga steget fullt ut, med andra ord, att endast tänka på ångan 
som drifkraft, oaktadt det billiga priset och oberoendet af kol 
anfönles såsom skäl för handkraftsmaskinens användande. 

J olm Ericsson var en stor och mäktig ande i en stark 
kropp, hvilken han aldrig, oaktadt sitt trägna arbete vicl kon
struktionsbordet och ritbrädet underlät att hålla vid full spän
stighet. 

När han lemnade den militära banan skildrade& han af 
sina kamrater såsom en utmärkt älskvärd ung man vacker 

' ' glad och afhållen af alla, i besittning af en gymnastisk fär-
dighet, den mången akrobat kunde afundas honom. Flärdtri, 
redbar och varmhjertad, förvärfvade han många vänner och 
lenmade fädernejorden, salmad af alla bekanta. 

Då jag haft elen förmånen att få göra hans personliga be
kantskap, må det tillåtas mig att såsom ett minne deraf med 
några få ord skildra det intryck han lenmade på mig vid det 
sammanträffande sommaren 1867, som jag tillsammans med 
min fartygschef, hade med honom i hans bostad i N ewyork. 
Vi emottogos på ett så vänligt och i allo förekommande sätt, 
att jag nära nog hade gli·i!nt, att jag stod framför en af tide
hvarfvets störste män, om ej den kraft, hvarmed han underhöll 
samtalet, väckt mig ur min tvekan. Enligt hans beskrifning 
tillbringade han sin tid på följande sätt: Efter tidigt uppsti
gande från elen nattliga h vilan, tog han sig en kall öfversköl.i
niug, derefter fristående gymnastik, så en timmas promenad. 
Efter en enkel frukost begaf han sig sedan till arbetsrummet 
eller verkstaden, der han, med undantag af någon rast för 
intagande af middag, uppehöll sig till sena aftonen. Man har 
nppgifvit, att han i ungefärligen 16 timmar af dygnet skulle 
varit sysselsatt med utkast, förslag och ritningar m. m. 

John Ericsson var vid nämnda tid 64 år, men oaktaclt 

·~ 
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denna ålder hade han vigör som ea man om 40 år, och för 
att öfvertyga oss, att han ännu hade sin fulla kroppsstyrka 
qvar bad han oss taga på sina armar, hvars muskler voro hårda 
som sten. 

Oaktadt 22 år sedan dess förrnnnit står ännu lifligt för 
mig den imponerande bredaxlade mannens bild med en kraft 
och energi som få, och helt visst Yar han sådan ända till sin 
sena afton. 

John Ericsson, känd för enkelhet och af'tlmak för verldens 
lof och tomma ärebetygelser, hade dock icke kunnat undgå 
att blifva tilldelad tacksägelseadresser, medaljer och heders
cliplomer till ett hundratal. Ibland utmärkelser från Sverige 
må nämnas: Kommendör med stora korset at Kongl. N ord
stjerneorden och Riddare af Kong l. W asa-orden. Hedersleda
moL af Kongl. Vetenskapsakademien, Fysiografiska sällskapet 
i Lund, Vetenskaps-societeten i Upsala, Vetenskaps- och vitter
hetssamhället i Göteborg samt ledamot i första klassen af Kongl. 
Krigs vetenskapsakademien. Af Kongl. Örlogsmanna-sällskapet 
hade han varit hedersledamot sedan 1863. 

Oaktadt den långa vistelsen i det nya fosterlandet lärer 
J oh n Ericssons kärlek till fädemejorden alltid förblifvit den
samma. Han Yar derför alltid en välvillig och god hjelpare 
åt sina landsmän, men sjelf en arbetets man, fordrade han hos 
andra äfven arbetsamhet. Hans första fråga till en hjelpbesö
kande var också: "Kan och vill Ni arbeta". Var så förhål
landet, nekade han ej den behöfvande sin hjelp. 

Vid .John Ericssons st.ofts "lit de parade" befans endast 
en af de många blomstergärderna fästad vid hans kistlock. 
Det var en enkel krans af liljor och callor, liksom skyeldad af 
två i kors öfver dem lagda palmblad. Å ena bandet af ljusblått 
sidenrips lästes "The Hunters Regm:t .• ti. 23, Royal Swedish 
Arm y", å det andra, som hade regementets färg, mörkgrönt: 
"Honor to the late comrade". 

Denna krans var en afskedshelsning, sänd öfver oceanen 
från o:fficerarne vid Jet regemente John Ericsson tillhört. 
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Vördnad och beundran för den hädangångne hedersleda

moten, den frejdade uppfinnaren, den ädelsinnade och varm

hjertade fosterlandsvännen, som det varit detta sällskaps stolt

het att få räkna ibland de sina! 

Den närmaste i ordningen, lr,-ars lefnadsteckning jag har 

att skildra, är sällskapets äldste korresponderande ledamot 

Ernst Wilhelm Mauritz Sasse, 

född i Stockholm den 12 Oktober 1814, död i Södertelje elen 

26 lVIars 1889. 
Begåfvad med stor arbetsförmåga och kärlek till det yrke, 

han valt: nemligen maskiniugeniörsyrket, kan man om honom 

säga, att hela hans lefnad Yar en arbetsdag: och åtnjutande en 

ovanligt god . helsa var han under sin tjenstetid aldrig en dag 

af sjukdom förhindrad att sköta såväl sina tjenstegöromål, som 

ock mångfaldiga arbeten i hemmet. Under 28 års aktiv tjenst

göring vid flottan lärer han endast hafva begagnat sig af 18 

dagars tjenstledighet, men kunde deremot räkna 28 månader 

i nattjenstgöring och öfverarbete. 
Tusentals ritningar, som han lemnat efter sig, vittna om 

hans stora arbetsförmåga och outtröttliga verksamhet. 

Sedan han lemnat den aktiva tjensten vid flottan, egnade 

han sig åt enskilda uppdrag och öfvertog för ordnandet af 

elds] äclmings väsendet, på anmodan, öfverinspektörsbefattningen 

i Städernas allmänna brando.;todsbolag. Sasse skrifver härom 

i en efterlemnad anteckning: "Inrotade oordningar och lik

nöjdhet i rikets städer och köpingar, jemte öfverförsäkringar 

af egendomsvärdet m. m. hotade bolaget, efter de stora elds

vådorna i Karlstad, Lindesberg och Gefle, med kännbara för

luster och tarfvade allvarlig undersökning och rättelse. Be

fattningen, som af mig innehades under 5 år, var visserligen 

förenad med stort obehag, men jag hade dock slutligen till

fredsställelsen att finn a af mig fö reslagna anordningar och ar

beten gifva ett god t resultat.'· 

·, 
l 
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Någon tid hade han härstädes egen verkstad för tillverk

ning af handkraftssprutor och annan eldsläckningsmaterieL 

Sasse var 3:e sonen at fältkamreraren vid kougl. Svea !if

gardet, Mårten I saac Sasse och dess fru Carolina Petronella 

lVIartin. Sin barndom tillbringade han å föräldragårclen Stensö 

i Östergötland, der han, tillsammans med i hans fädernehem 

inackorderade ynglingar, under hans kunskapsrike faders led

ning unelervisades af skicklige lärare till dess han aflagt mo

genhetsexamen. Redan v id ungi-t år visade mekaniska anlag 

bestämde den bana, till hvilken han sedan egnade hela sitt 

verksamma lif. Så~om elev g<momgick han med beröm en 

treårig kurs vid Teknologiska institutet i 8tockholm, hvarvid 

han erhöll flera belöningsj ettoner. Derefter blef han antagen 

såsom elev på jernkontorets stat med ansti:Lllning vid Samuel 

Owens mekaniska verkstad i Stockholm, der nya smidesmeto 

der då tillämpades och en vidtomfattande smidestillverkning 

bedrefs. De 7 år, han tillbringade vid denna verkstad, voro 

mycket lärorika och till stort gagn vid alla de olika uppdrag, 

som han sedan erhöll. Derunder gafs honom äfven tillfälle 

till studier af språk och matematiska ämnen samt syssel

sättning med modellarbeten. De af honom tillverkade mo

cleller lära finnas i jernkontorets modellsamling. 

I slntet af 1830- och början af 1840-talet började man i 

Sverige införa ångkraft på fartyg i örlogsflottan, hvarföre 

män kunniga i maskinskötsel och dertill hörande arbeten, der 

voro behöflige. För att vinna anställning vid örlogsflottan, 

aflade derför Sasse officersexamen och blef utnämnd till uncler

löjtnant i Kongl. lYiaj:ts flottas mekaniska kår den 15 .i\faj 1840, 

befordrad till löjtnant 1845, till kapten 1853 och till major 

1868, cU han på egen begäran blef öfverflyttad ti ll flottans in

dragningsstat med rättighet att I]_Varstå i kåren. 

Sasse började sin tjenstgörin g den 15 September 1841 vid 

mekaniska departementet i Uarlskrona, hvilken station han se

dan tillhörde under hela sin tjenstetill. 

Få voro de ångfartyg örlogsflottan l1å egde, men när något 
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af dem var ute till sjötjenst, se vi Sasse ombord såsom ma

skiriistofficer. Samma dag han började sin tjenstgöring vid 

flottan erhöll han order att afresa till N arrköping för att så

som besigtnings- och maskinistofficer tjenstgöra å ängkorvetten 

1'hm·. 1843 var han åter maskinistofficer på samma fartyg, 

samt å postångfartyget Nordstjeman, med hvilket senare fartyg 

dåvarande kronprinsen Oscar och kronprinsessan Josephine 

samt prinsessan Eugenie gjorde öfverresan till Tyskland. 

Under denna kommendering, före de kungliga personernas 

afresa, då en bristfällighet uppstöd i maskinen, fick Sasse sin 

venstra hand krossad, men redan 2 månader deretter, efter 

undergången amputation, finna vi honom åter på samma far

tyg vid den kungliga familjens hemfärd. Såsom maskinist

officer tjenstgjorde han 1845 å ängkorvetten Thor, 1846 å post

ångfartyget Nordstjernan, 1855 å skruflinieskeppet Carl XI V 

Johan, 1857 å skruflinieskeppet Stoclcholm och 1862 å ängfre

gatten Vanadis. Såsom besigtningsofficer har han tjenstgjort 

å korvetterna Gefle och Orädd, ångfartyget Val11:yrian, linie

skeppen Carl XI V Johan och Stocklwlm, kanonbåtarne Motalt~ 

och Carlsund, postångfartyget Laoisa samt fregatten Vanadis . 

Af Sasses tjenstverksamhet i land må l1ämnas, att han, 

för att kunna införa förbättringar å flottans varf härstädes, 

efter att 1847, enligt ordres, vid Motala verkstad tagit känne

dom om maskintillverlmingen och dervid begagnade arbets

metoder, förordnades utöfva ledningen af de verkstäder å 

varfvet, der maskin- och andra metallarbeten utfördes. 1848 

företog han tillsammans med d. v. löjtnanten , sedermera öf

versten Ljungstedt, en resa till England och Frankrike, för 

att inhemta kunskap om d€lssa länders örlogsvarf, och efter 

att inför öfverstyrelsen hafva afgifvit en detaljerad rapport, 

öfver hvad som derunder inhemtats rörande byggandet af 

skruffartyg, erhöll han tillsammans med omnämnde Ljung

stedt uppdraget att med stöd af de inherntade erfarenheterna 

uppgöra ritningar till tvenne ångfartyg; efter en af dessa rit

mngar byggdes ängkorvetten On'idd. 1851 besökte hau Furu-
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dahls bruk i Dalarne för att anställa prof å ämnesjern till 

ankarkettingar m. m., hvarefter han var ledamot i en komite 

för utarbetandet af nytt reglemente fur besigtning af kettingar 

och ankaren. 1858 var han beo~'drad att tillsammans med 

d. v. kaptenerna Adlersparre och Ljungstedt besöka örtocrs-
f 

. b 

var ven 1 England och Frankrike, och derefter tillhandagå 

kong!. sjöförvaltningen med upplysningar rörande beställningar 

af maskineriet till fregatten Vanadis. Dessutom har Sasse haft 

åtskilliga andra uppdrag, såsom tillsynen öfver insättningarna 

af maskinerna å linieskeppen Carl X I V Johan och Stocl;holm 

samt fregatten Vauadis, och ledamotskapet i en realements-
. b 

k01mte för varfvens i Stockholm och Oartskrona ordnande. 

Sasse, som var riddare af Kongl. N ordstjerne- och W asa

ordnarn e, blef 1848 invald till arbetande ledamot i Kongl. Ör

logsmannasällskapet, 1851 kallad till ledamot i Kong!. Krigs

vete~skaps-akademien, 1855 ledamot af Academie N ationale, 

Agncole, .:VIanufacturiere et Commerciale i Paris samt 1865 le

damot af the Institution of N a val Architects i L ondon. 

Af förenämnda vidtomfattande uppdrag och visade äre

betygelser framgår, att Sasse varit mycket använd och ansetts 

särdeles duglig i sitt yrke. Intet under då, att honom erbiu

dits ledningen af flera mekaniska verkstäder, såsom i Åbo ;ch 

Nyköping, men den, ehuru mindre, dock säkrare inkomsten 

vid flottan och förhoppningen att fortfarande få åtnjuta elen 

honom för förlusten af hans hand tillerkända ersättningen för

mådde honom att qvarstå vid sii1 inn Ahafvande tjenst. 

Bortgången af hans yngste son, som, nyss utnämnd under

löjtnant vid kongl. flottan, omkom vid en år 1883 i Carls

krona utbruten vådeld, grep mycket den då 69-årige mannen , 

som efter detta slag aldrig återfick sin förra energi. 

F örutom några ålderdomskrämpor förblef han frisk ända 

intill aftonen före sin död, som orsakades af hjertslag. 

Från Söclertelje fördes hans stoft till familjegrafven i Au

gerum, der utom den ny:;:s omnämnde sonen äfven hans maka, 

född Owen, hvilar. 
1 irlskr. i Sjöt•. 1889. 33 
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Sasse sörjes närmast af en son och 3:ne döttrar, af h vilka 
senare 2:ne äro gifta, elen ena med ledamoten i detta sällskap, 
kommendörkaptenen O. Ljungqvist, den andra med kaptenen 
vid kongl. flottan A. von Schonltz. 

Frid öfver den arbetsamme och vänsälle mannen. 

Mars månad hann icke gå till ända förrän ännu ett döds
bud, inom detta sällskap det 3:e i samma månad, underrättade 
oss om bortgången af korresponderande ledamoten 

Carl Gilius Frick, 

född i Oarlskrona den 19 September 1827, död dersamma

städes den 31 lVIars 1889. 
Underrättelsen kom icke oförberedd. Flera år förut hade 

döden här ropat sitt "Gif akt" och innan skäran a±skurit de 
jordiska banden, hade Frick flera månader förut måst Ieruna 
de befattningar, han innehade, för att, innesluten i sitt . hem , 
afvakta det oundvikliga ödets långsamma, men säkra ankomst. 

Aldste son till varfskommissarien vid Kongl. Maj:ts flotta 
och riddaren M. Frick, samt hans ännu lefvande maka Emma 
Frick född Ameen blef Frick, i likhet med de flesta Carls-

' ' kronabarn vid denna tid, i synnerhet der fadern tillhörde flot-

tan, redan vid unga år utsänd till sjös. 
Efter att som extra kadett på flottans fartyg gjort flera 

resor äfven till afläasnare farvatten, aflade han 1845 i Oarls-
' b 

krona officersexamen och utnämndes året derefter till sekund-
löjtnant vid Kongl. Maj:ts flotta, befordrades 1853 till premier
löjtnant och 1861 till kaptenlöjtnant, hvarefter han på egen 
begäran 1866 öfverflyttades till Kongl. Maj:ts flottas nya reserv
stat och uppfördes 1873 på indragningsstat. 

Under de första 20 åren af sin tjenstetid var Frick nästan 
hvarje år kommenderad till sjös. Härunder förde han vinter
månaderna åren 1852-54 postjakten Postiljon, med hvilken 
han hade att underhålla postförbindelse mellan Y stad och Stral
sund, ett uppdrag, som mången gång uneler tjocka och isgång 
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jemte vid denna årstid inträffande snöstormar, icke var så lätt 
att utföra, utan satte sjömannadugligheten på prof och var 
förenad med umbäranden och försakelser af många slag. 1863 
var han chef å skonerten Falk, och hade derunder att besöka 
Bottniska viken och Skagerack. Såsom sekond var han ut
kommenderad 1864 å korvetten Non·lcöpin,q och 1865 å fregat
ten Vanaelis vid dess expedition till Vestindien och Södra 
Amerika. 

Från 1859 till 1868 tjenstgjorcle Frick såsom informations
officer · vid tackelskolan i Oarlskrona, uneler h vilken tid han 
skref ett större arbete i tackling och praktisk manöver, hvil
ket blef af en särskilclt dertill förordnad kornite granskadt 
och fördelaktigt bedömdt. En del af detta arbete blef sedan 
tryckt och användes ännu vid undervisningen i kongl. sjö-
krigsskolan. · 

Frick har äfven från trycket utgifvit 2:ne mindre arbeten 
"Manöver med skolfartyg" och "Manöver med ångfartyg". 

1850-51 genomgick Frick lärokurs vid gymnastisKa cen
tralinstitutet, samt förestod från den l Juni 1867 till samma 
tid 1868 lotskaptensbefattningen i Oarlskrona. 

Till arbetande ledamot af Kongl. Örlogsmannasällskapet 
invaldes Frick år 1864. Utnämndes 1871 till riddare af Kongl. 
Svär~sorden och 1884 till riddare af Kongl. N orclstjerneorden. 

Ar 1856 förde han som befälhafvare ångfartyget Norrland 

med regnliera turer mellan Stockholm, norra orterna och Fin
land, samt 1858 ångfartyget Skåne med turer mellan Stock
holm och Göteborg. 

Under sin tjenstgöring gjorde han sig känd såsom human 
och välvillig emot underlydande. Hans klara uppfattning af 
förhållandena och hans ordningssinne gjorde sig alltid gällande 
såväl under hans tjenstgöring vid flottan som i allt, hvad han 
företog sig. Dock syntes hela hans skaplynne icke hafva legat 
åt det militära. Det var väl ock derför han lemnade den mil i
tära banan för att uteslutande kunna egna sig åt det prak
tiska lifvet, och det är här vi finna honom, i synnerhet i kom-
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munala tjensten hafva nedlagt så stor och förtje1:stfull verk

samhet. Först efter öfverfiyttningen på indragmngsstat blef 

han dock me,;t anlitad i kommunala värf. Han visade likväl 

fortfarande intresse för flottans angelägenheter, och ~et var 

derför icke ovanlicrt att se honom närvara vid Kongl. Orlogs-
b "d 

mannasällskapets sammanträden, i synnerhet på dess .högt1 s-

dagar, och troligen hade hans plats på s~naste. högtlclsclag~n 

icke stått tom, om ej han,; sjukelom lagt lunder 1 vagen derfor. 

Af Frieks enskilda uppdrag må nämnas: härvarande agen

tur för bolaget Skanclia, direktörsbefattningen i Kristi:tnstal~~ 

enskilda banks afclelningskontor härstädes, i Carlskrona- lj.,T exw 

jernvägsbolag samt en kort tid i Blekinge bank oc~ det äfven 

härstädes varande Smålanels enskilda banks afdelmngskontor. 

H varhelst han infann sig vid sammanträden, var han en 

crerna sedel ordförande. 

b Ledamot af Carlskrona stadsfullmäktige hade h?-n varit 

seelan denna institutions början, dess vice ordförande åren 

1873 - 75 och ordinarie ordförande från 1876 till 1888, då hau 

af sin sjukelom nödgades öfverlemna uppdraget i andra hän~ 

der. Åren 1887 och 1888 var han Carlskrona stads ombud l 

andra kammaren och landstingsman i Blekinge län från 1873. 

Gift med Hildegard Christierson efterlemnar Frick_ enka 

och en dotter, gift med löjtnanten vid kongl. flottan, fnherre 

Gyllenkrok . 

Då äfven Frieks i det allmännas t.]enst verksamma och 

eraanande lif nu är slutad t, må vi till hans minne foga orden: 
b b 

Heder och tack för hvad han verkat. 

Johan Anton Victor Breckström. 

Då en man, ännu i ~in kraftfulla ålder, plötsligt genom 

döden ryckes bort från ett verksamt och för fo~terlandet 

de lif och som innebar löftesrika förhoppmngar om gagnarr , · " .. 
att varda fruktbärande äfven under kommande ar, ar man helt 

1 hållet oförberedd vid emottagandet af ett sådant sorge· oc l . 

budskap, och vill i det längsta hetvifta dess sannmg. 
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En sådan Horgepost träffade elen 31 sist!. Augusti en stor 

kamrat- och vänkrets genom arbetande ledamoten i Kong!. 

Örlogsmannasällskapet, kommendörkaptenen Johan Anton Vic

tor Bmckströms hastiga frånfälle. Väl hade den kroniska sjuk

dom, hvaraf han uneler flera år lidit, liksom frammanat den 

tanken , att hans lefnacl icke kunde blifva lång~ men elen för

bättring, som inträdt under de senaste åren, hade likväl in

gjutit förhoppning hos h::tns närmaste och hans många vänner, 

att han ännu under sin mannaålder skulle få egna sina krafter 

och sin ovanliga begåfning åt det vapen, han af själ och hjerta 

tillhörde. lVIensidigt att döma syntes derför hans timglas icke 

så snart utrunnet, men - "Mina vägar äro icke Edra vägar" , 

säger H erren; så frigöres den forskande menniskoanden ur 

stottets band, för att efter kortare eller längre dagsarbete få 

sin lön efter det sätt, på hvilket han, oberoende af arbetstidens 

längd, utfört det honom ombetrodda arbetet! 

Bmckström, h vilken härstammade från en gammal blekings

slägt, föddes i Carlskrona den 16 Augusti 1840. Hans för

äldrar v oro f. d. danska vice-konsulen J o han Anton Bmck

ström och hans maka Charlotta Albertina Vougt. Redan i 

sin tidigaste barndom visade han stor håg för studier, särdeles 

för språk. Han kunde också medlätthet uttrycka sig på fran

ska, engelska och tyska språken, och var ej heller främmande 
för italienska och spanska. 

Oaktadt fadern icke åstundade, att han skulle blifva sjö

man, ville han dock icke motsätta sig sonens lifiiga önskan 
att få försöka sig på sjön. 

Före fylda 13 år gjorde gossen sin för&ta sjöresa såsom 

extra kadett å Ii nieskeppet Ca d X I I I. Enär hans håg efter 

denna resa fortfarande stod till sjömansyrket, blef han, efter 

afiagd inträdesexamen 1855, antagen till kadett vid kongl. 

krigsakademien på Carlberg och efter att såsom kadett hafva 

deltagit i 4 sommarexpeditioner på korvetterna af Chapman 

och Jarramas, utexaminerades han 1859 från kongl. krigs

akademien samt utnämndes till sekundlöjtnant vid Kongl. 
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Maj:ts flotta; befordrades 1866 till löjtnant vid kongl. flottan, 

1876 till kapten och 1886 till kommendörkapten af 2:a graden. 

Balekströms tjenstetid till sjös omfattar en tid af öfver 12 

år, uneler hvilken han som kommenderad officer på åtskilliga 

.flottans fartyg besökte såväl närgränsande farvatten, som Me· 

delhafvet, Vestindien och Södra Amerika. Under expeditionen 

med korvetten Norrköpin,q 1871 och 1872 insjuknade han i Jen 

rödsotsepidemi, som utbröt ombord, sedan korvetten lemnat 

Capstaden. 
Åren 1864-65 deltog han i sjömätningsexpeditioner i Små

lands, Östergötlands, Södermanlands och Stockholms skärgårdar. 

Efter att vintern 1876-77 i st. f. sjökommenderade ordinarie 

läraren, förestått lärarebefattningen i artilleri vid sjökrigs

skolan, var han soinmaren 1877 kommenderad såsom kadett

officer och lärare i n a vigatio n å kadettfartyget. 

Såsom sekond tjenstgjorde han 1880 å pansarbåten Tirfing, 

1881 å fregatten Vanadis och 1882 å korvetten Saga. · 

Såsom chef har han fört befälet å kanonbåtarna H o,qland., 

Inge,qerd, Gunhilcl, Motala och Slmld, pansarbåten Sölve, skepps

gossebriggen Skirner och ångfartyget Valkyrian, samt var slut

ligen jemväl kommenderad som chef å elen nu på expedition 

till Vestindien afgångna korvetten Saga, hvilken resa han med 

- liflig glädje emotsåg. 

1886 var Balekström 1:e flaggadjutant i eskaderchefens, 

kommendör Peyrons stab och 1888 flaggkapten i den eskader, 

som uneler konteramiral Virgins befäl var sammandragen i 

Stockholms och Östergötlands skärgårdar, och som åtföljde 

tyska eskadern genom Stockholms skärgård, vid tyska kejsa· 

rens besök i Stockholm. 

Åren 1867-69 var Balekström i fransk örlogstjenst, under 

hvilken tid han gjorde en verlclsomsegling, besökande bland 

andra ställen N ya Caledonien, Manilla, Siam, Cochinkina, 

J a p an och Kina. I Cochinkinas för europeer farliga klimat 

ådrog han sig den sjukdom, af hvars sviter han uneler de föl

jande åren ofta plågades, och som antagligen bidrog till hans 

alltför tidiga bortgång. 
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När Balekström icke var af sjötjenst upptagen, togs oftast 

hans kunskaper och stora arbetsförmåga i anspr·ao l- .['0 .. 1. 
• • 

. '- l• annan 

t,Jenstgörmg. Så beordrades han 1879 att i utlandet inhemta 

upplysr~ingar rörande sjöluigsmaterie~.ens utveckling i England, 

Franknke, TysklanJ och Italien. Ofver de af honom under 

denna, resa gjorda iakttagelser, afgaf han en värdefull rapport, 

h varat ett utdrag genom kongl. sjöförsvarsdepartementets för

sorg ,befordrats till trycket. 

. Aren 1879 - 83 tjenstgjorde han vid kong l. marinförvalt

mngens militärafdelning, intill dess han sistnämnda år ut

nämndes t ill chef för artilleridepartementet vid :flottans varf 

i Carlskrona, hvilken befattning han till sin död innehade. 

Under denna t idsperiod af närmare 6 år företogas under hans 

ledning, efter våra förhållanden ganska omfattande och värde

rika försöksskjutningar med artillerimateriel af olika slag, lm

noner, lavetter, olika krutsorter, projektiler, brandtrör m. m. 

och gjordes äfven inledande försök med den på dagordningen 

stående frågan, brisanta sprängämnen för granater. Man kan 

med skäl säga, att under den tid Balekström öfver detta depar

tement utöfvat chefskapet, har flottans artillerimateriel väsendt

ligt förbättrats. Visserligen hafva andra krafter, än hans ock 

dervid varit verksamma, men säkert är, att den post han u~1der 
dessa utvecklingsår beklädt, genom hans nit, kunskaper och 

stora arbetsförmåga (ylts på ett för vapnet gagneligt och för 

honom hedrande sätt. 

. Ehuru Balekström hade gjort artillerivapnet till sin speci

alitet och af styrelsen mest an vändes inom denna gren af sjö

vapnet, torde dock hans största anlag legat åt strategien och 

taktiken, hvarom hans efterlemnade arbeten bära vittnesbörd. 

Det var efter hemkornsten från sin franska örlogstjenst, 

som Balekströms lit.terära verksamhet först blef känd genom 

"Et.t besök i Japan och Kina", hvilken reseskildring på sin 

tid väckte rätt mycken uppmärksamhet, vittnande, som den 

gjorde, om snabb uppfattning och god iakttagelseförrnåga af 

de länder Balekström besökt, i förening med en ledig och 
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roande stil. Derefter utkom hans på Militärlitteraturförenin

gens förlag tryckta brochyr: "Tankar om vårt sjöfönwar", 

med särskildt afseende på den för detsamma nödvändiga ma

teriel. 
Med stöd af några inledande betraktelser öfver Sveriges 

belägenhet och allmänna terrängförhållanden, dess fienders 

t:>tridskrafter samt dess folkmängel och nationalförmögenhet, 

kommer förtattaren till den slutföljd, "att både fastlandet och 

elen omgifvande terrängen böra af sinn, speciella vapen för

svaras, om man vill förvänta sig att kunna med framgång 

motstå en anfallande, öfverlägsen fiende." Flottans huf vu d

uppgift bör, enligt B::eckströms åsigt, vara att hindra en fien

des landstigning eller åtminstone att i högsta grad försvåra 

och under en längre tid uppehålla densamma, och synes det 

kustförsvarssystem, der rörligt skärgårdsförsvar och sjög;tende 

kustförsvar äro integrerande delar, yara det lämpligaste. I 

sin brachyr framställer B::eckström vidare de 3:ne alternativa 

anfallssätt, af hvilka en fiende sannolikt kommer att begagna 

sig, nemligen: 
med örlogs- och transportflotta samtidigt, 

med örlogsflotta och en mindre truppkolonn för a t t be

mäktiga sig en fast utgångspunkt för vidare operationer, samt 

med örlogsflotta allena för a,tt först förstöra vårt sjöförsvar, 

hvilket sistnämnda alternativ B::eckst-.röm anser vara det sanno

likaste. 
Om än någon af de af B::eckström uttalade satser ej vun

nit godkännande af fackmän, har dock i hans läsvärda brachyr 

framstälts mång<L beaktansvärda sanningar, såväl rörande flot

tans materiel, som dess personal och organisation, och äro 

äfvenledes hans strategiska framställningar af stort intresse. 

Med ·en recensent i "Tidskrift i Sjöväsemlet" instämma vi der

för gerna i hans uttalande, att B::eckströms brachyr torde in

taga ett af de främsta rummen i vår moderna sjökrigsliteratur. 

Derpå följde "Förslag till Sjökrigsspel jemte exempel på 

dess tillämpning". B::eckström tillkommer äran att först inom 
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vapnet hafva Yäckt tanken på, och satt i system sjökrigsspelet, 

hvilket i sin början, och då Bmckström sjelf var ledare lleraf, 

med rätt mycket intresse af kamrater omfattades. I Januari 

1878 framlade han för Kongt. Örlogsmannasällskapet ett för 

våra sjömilitära förhållanden lämpant "Förslag till sjökrigs

spel", i h vilket nyttan af krig<>spelet framhålles med följande 

ord: 
"Krigsspelet har till ändamål att väcka officerarnes in

tresse för sjöstrielens taktiska regler; att åstadkomma en öf

verblicl~ af de manövrer, som företagas af 2:ne fiendtliga flot

tor eller fartyg, genom att ställa hvardera uneler befäl af en 

chef och flera underlydande officerare; att studera lämpligaste 

medlen att upptäcka fienden; att formera olika ordningar och 

dervid hålla eskaderns eller di visionernas fartyg samlade; att 

åskådliggöra artilleriets och torpedens bruk vid olika till

fällen; att studera kustformationens inflytande vid of van

nämnda undersökning, allt med ändamål att framkalla ett 

fullständigt utbyte af åsigter och meningar i dessa intressanta 

frågor." 
Slutligen bör här äfven omnämnas hans "Lärobok i sjö

krigskonst", utarbetafl, enligt nådigt · uppdrag, för undervis

ningen i sjökrigsskolan, h vilket sistnämnda arbetA torde vara 

hans största och mest förtjenstfulla, vittnande såväl om djupa 

förstudier, som ett lefvande intresse för ämnet. 

B::eckström umgicks äfven med planen att sammanskrifva 

ett arbete om '' skärgårdsstrategi", som dock ej hann till ut

förande. Äfven "minbåtstaktik" har han inom detta sällskap 

behandlat i en förtjenstfull uppsats. 

Af Kongl. Örlogsmannasällskapet in valeles B::eckströrn 1872 

till arbetande ledarnot och 1886 af Kong!. Krigsvetenskaps

akademien till ledamot i 2:a klassen. 

Kongl. Örlogsmannasällskapet förlorar i B::eckström en af 

sina bästa krafter och en af dess mest nitiske ledamöter. 

Trenne gånger utsedd till sekreterare, har sällskapet likväl 

endast för kortare tid fått behålla honom såsom sådan, till 
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följd af hans kommenderingar utom stationen. Flera äro de 

åminnelsetal öfver hädangångne ledamöter han här hållit och 

äfven på denna högtidsdag, då . hans egen runa täljes, bar han 

med sin penna bidragit till elen nyss upplästa minnesrunan 

öfver afiidne hedersledamoten J olm Ericsson. 

B;;eckström var riddare af Kongl. Svärdsorden, af franska 

Hederslegionen, af ryska S:t Stanislaiordens 3:e klass samt af 

preussiska Kronordens 2:a klass. Hög frimurare, var han vid 

sin död Deputerad Mästare i S:t J ohannislogen "Gustaf" i 

Carlskr·ona samt innehade j emväl hög grad i Kronans Coldinu

orden. 
Varmt intresserande sig för det vapen han tillhörde, för

drog han icke med jemnmoJ, om någon ringaktade detsamma. 

Med mycken liflighet deltog han gerna i diskussion rörande 

till yrket hörande frågor. Snabb i uppfattningen, då :let gälde 

att försvara egna åsigter eller framkasta sina ideer, var han 

äfven snabb, när det ifrågakom att på papperet nedskrifva 

dem, och fick formen dervid icke sällan sitta emellan en brist , , 
h varöfver han stundom för sina närmaste vänner beklacrade b 

sig. Han var en synnerligen god kamrat, som trifdes med 

och hade sin glädje af att se sig omgifven af kamrater, h vilka 

gerna kommo till hans gästfria, vänsälla hem. Liksom de fksta 

ädla naturer, höll han mycket af barn och hade sin glädje i 

blomsterodling. Uti den till hans boställe hörande trädgård 

sysslade han derför gerna på sina fristunder dermed. 

BaJekström efterlemnar en åldrig moder och mormoder, 

h vilkas stöd han var, samt en fostersyster och broder, h vilka 

nu, jemte en talrik krets af vänner och kamrater, sörja den 

ömme sonen, elen gode brodern, trogne vännen och vänfaste 

kamraten. 
Vi afsluta nu denna minnesteckning med att från sörjande 

vapenkamrater uttala ett sista tack och farväl för redbart och 

troget arbete för vårt vapens bästa. 
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Ordningsmannens årsberättelse 
vid Kongl. Örlogsmannasällskapets högtidsdag den 15 Nov. 1889.*) 

Den berättelse om Kongl. Örlogsmannasällskapets verk

samhet uneler det flydela året, h vilken, je m likt sällskapets 

stadgar, det tillhör ordningsmannen att vid högtidselagen fram

lägga, får jag på grund af ordinarie ordningsmannens bortresa 

härmed äran uppläsa. 
Sällskapet har uneler det förflutna arbetsåret sammanträclt 

till åtta ordinarie och tvenne extra sammankomster, vid hvilka 

följande anföranden hållits: 
af ordföranden, konteramiralen, friherre F. }V: von Otter: 

Om båtsmansinstitutionens uppkomst, utveckling och upp

lösning samt de orsaker, som led t härtill; 

af a,rbetande ledamoten, lwmmendören J . Clwisterson: 

Om de betydelsefullaste tilldragelserna inom sjövapnets 

vigtigaste område, artilleriet, under år 1888; 

af arbetande ledamoten, kazJten P. J. Dahlyren: 

Om företeelser inom Europas handelsmariner; 

Om förolyckandet af de båda franske minbåtarue . 'i. 102 

och 110 samt 
Om våra kusters försvar; 

af korrespondemnde ledamoten, major II . '1'. Hnlt: 

Om cle första bakladdningskanonerna med stigande refflor, 

uppfunna af italienske kaptenen Jean Giovanni Cavalli, 

jemte redogörelse för de med samma ];:anoner uneler åren 

1846-47 i Sverige utförda skjutförsök; 

af arbetande ledmnoten, kapten C. F. Asker: 

Om N ordenfelts sjelfgående mina och 

*) Uppliist af Jodamoteu . konnnowliir tf. Ulfr. 
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Om den i Frankrikes deputeradekammare, med anleduing 
af nyssnämnde minbåtars förolyckande, uppkomna debatL: 

af arbetande lP-damoten, kom .-lcapten G. B. Lillieltöök: 
Om hydrokarbyrbåtar, jemte berilttelse om de prof, som 
under förlidet års eskaderöf11ingar företogas med en sådan, 
löjtnanten G. W allenberg tillhörig båt; 

af hedersledamoten, öfve1·lcommissarien A. K. Gasslander: 
Om Harald af Christiernins invalidinrättning. 
Samtliga föredragen hafv::t inom sällskapet emottagits med 

erkännande och några af dem, såsom hafvande ett mera all
mäut intresse, blifvit i sällskapets tidskrift intagna. 

Sedan löjtnanten vid kongl. 1lottan G. H. L idbeck låtit 
inför sälbkapet förevisa en fartygsmodell med af honom ut
tänkta anord1tinga1' jö1· räddning af menniskoli~ vid hastigt på
kommande olyckshändelse ombord, har sällskapet på af upp
finnaren gjord framställning öfver detsamma afgifvit utlåtm~de, 
i hvilket systemet förordades, dock med tillstyrkan af vissa 
förbättringar. En redogörelse för detsamma lemnas i femte 
häftet af Tidskrift i Sjöväsendet för innevarande år . 

För utrönande af lämpligheten af kaptenen, grefve Mal
colm Hamiltons å föregående högtidsdag omförmälda forslag 
till äncb·in,q i flottans signalsystP.m, verkstäides sistl. vår på säll
skapets initiativ, under ledning af förslagsställaren, signalerings
försök å stationen. Med stöd af härigenom vunnen erfarenhet 
har sällskapet till herr statsrådet och chefen för kongl. sjöför
svars-departementet afgifvit vördsam framställning beträffande 
förslaget, och sedan årets eskaderchef satts i tillfälle att in
komma med erinringar rörande detsamma, har statsrådet med 
sitt yttrande återsändt förslage t till sitllskapet, som härefter 
uppdragit åt särskilda komiterade att, jemte förslagsställaren, 
i angifvet syfte omarbeta detsamma; arbetet härmed pågår för 
närvarande. 

I likhet med hvad under senare åren egt rum, hafva sjö
officerssälbkapets medlemmar inbjudits till diskussionsmöte, 
h varvid afhandlats "Huru skall svenska flotta H s taktiska grund-
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enhet sammansättas?" Frågan, som inleddes af förste heders
ledamoten kom.-kapten Prins Oscar Bernadotte, gaf vid tal
rikt besökt möte anledning till en i många hänseenden lärorik 
diskussion. 

Kongl. Örlogsmannasällskapets bibliotek har under året ökats 
med åtskilliga tryckalster, erhållna dels genom köp eller ge
nom utbyte af sällskapet.:> tidskrift, dels genom gåfvor, hvar
mecl sällskapet benäget ihågkommits. 

Tacksamhetsskrifvelser till de väl villige gifvame hafva 
i vanlig ordning aflåtits. Bland gåfvorna torde få nämnas 
följande: af herr statsrådet och chefen för kongl. sjöförsvars
departementet "Neutralitetens lagar" af R. Kleen och af pro
fessCJl· A. E. Nordenskiöld "Facsimile-Atlas till kartografiens 
äldsta historia". 

Med tillfredsställelse kan meddelas, att den länge kända 
saknaelen af ett lämpligt rum fi.\r inrymmandet af de sig allt
mera ökande årgångarna af 'l'idskrift i Sjöväsendet, under året 
blifvit afhjelpt., derigenom att ett öfver equipagekontoret be
lägeL vindsrum har, genom varfschefens tillmötesgående, blifvit 
för ifrågavarande ändamål upplåtet. Det af sällskapet vid
makthållna Besättningarnas Bibliotelc fortfar, att, genom böckers 
utiemuande så\'äl ombord som i land, i sin mån bidraga till 
nöje och uppbyggelse. 

Sällskapets tidshijt, hvars redaktion från innevarande års 
början öfvertagits af kaptenen vid kong!. flottan P. Dahlgren, 
har utgifvits enligt samma plan som under de närmast före
gående åren. Utom de i Kongl. Örlogsmannasällskapet hållna 
anföranden har den lemnat redogörelser för vigtigare tilldra
gelser inom vår egen och andra nutriner; dess upplagas år 
fi·ån år växande storlek antyder, att den med tilltagande in
tresse omfattas af flottans män. 

Bland sällskapets embetsmän har den förändring inträffat, 
att efter aflidne sekreteraren kom.-kapten J. A. B ::eckström, 
kom.-kapton F. W. L ennman till samma befattning blifvit 
utsedc1. 
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Bland sällskapets ledamöter hafva följande förändringat 

egt rum, nemligen: 
Såsom af dagens åminnelsetal har framgått äro med döden 

afgångne: 
Hedersledamot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l, 
Arbetande ledamot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l och 
Korresponderande ledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2; 

aenom val är arbetande ledamoten, konteramiralen Otto La-
"' gerberg utsedd till hedersledamot, och likaledes genom val 
äro tillkomne arbetande ledamöterna kaptenen grefve Malcolm 
Hamilton, marindirektören H. Lilliehöök, kommendören H. 
Klintberg, kaptenen vid väg- och vattenbyggnadskåren F. O. 
BothEm och kaptenen '0. Lindbom samt till korresponderande 
ledamot direktören vid norske marinens mekaniske v:::erksteder 

A. Nielsen. 
På grund af bestämmelsen i sällskapets stadgar hafva 

trenne arbetande ledamöter, kommendörkaptenerna Zielfelt och 
Ekermanu samt direktören Grahm, vid afskedstagandet ur 
tjensten, öfvergått till korresponderande ledamöter. 

Enär H. M. Konungen, Kongl. Örlogsmannasällskapets 
nådige beskyddare, den 21 sistl. Januari fylde 60 år, afsände 
sällskapet till Högstdensamme ett underdånigt lyckönsknings
telegram, hvaruti sällskapet i djupaste underdånighet uttalade 
den förhoppningen, att ännu i många år få ega H. M. Konung 

Oscar II till beskyddare. 
Slutligen må här nämnas att Kongl. Örlogsmannasällska-

pet för närvarande e ger: 
Förste Hedersledamöter. . . . . . . . . . . . . . . 2. 

Hedersledamöter 
Arbetande ledamöter . .... 
Korresponderande ledamöter: 

Svenske och norske . 

. . . ... 38. 

..... .... 50. 

37. 

Utländske . . . . . . . . ... :....· _·:._·_·_·_·_·_· _ . _. _. _. _7_. 
Summa 134 ledamöter. 
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Anförande vid presidii nedläggande 
Örlogsmannasällskapet. 

Kong l. 

(Hållet å siillskapots högti<ls<lag den lG Novemher 1889 af konteramiralen , 
friherre F. vY. \'Oll Ottor.) 

Mine Herrar! 
Bland de märkliga framsteg mom uppfinningarnas om

råde, hvarpå de senare åren varit så rika, icke minst ]'å det 
fält, som vi kalla sjökrigsvetenskapens, är det en, som mera 
än någon annan synes komma att närma oss till elen tid, då 
stridsfartygen kasta ifrån sig snart sagdt den sista påminnel
sen, om hvad som förr utgjorde deras enda framdrifnings
medel taklingen, jag menar utvecklingen af sjöångmaskinernas 
konstruktion, som möjliggör, att med vida mindre bränsle
förbrukning fortskaffa samma eller annan efter samma linier 
byggd skeppskropp vida snabbare och långt större väglängcl, 
än som någon kunde tänka sig ännu ett par årtionden tillbaka . . 
'l'illgodogörandet af de penningar och elen bärkraft, som tak
lingen betingade uti de råtaklade fartygen, genom insättning 
i fartyget af en andra, sjelfständig ångmaskin, gör detsamma 
till ett långt kraftigare krigsredskap; och då det borde vara 
uppenbart, att vi, om jag undantager hvad man i inskränk
taste mening kallar skolfartyg, vid h varje nyanskaffning af 
fartygsmateriel måste tillse, att fartygen, hvart inom sitt slag, 
göres till den · fullkomligaste krigsmaskin, som efter krigs
fartygsbyggnadsståndpunkten vid tiden för nyanskaffningen 
står att erhålla, har jag trott det kunna vara af intresse, då 
jag nu har att enligt stadgandena nedlägga presidiet för året 
med anförande i något ämne, som ligger inom omfånget tör 
Kongl. Örlogsmanna.sällskapets verksamhet, att redogöra för 
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en fartygstyp, som enligt min uppfattning tillfredsställer alla 
de fordringar , vi ställa på våra korvetter, men som i långt 
större grad än dessa clerjemte bör vara till utomordentligt 
gagn för försvaret; jag afse r elen typ som fullkomliga;;t är 
representerad af den för konungariket Italiens räkning hos 
Sir William G. Armstrong, Mitchell & C:o, Elswick nyligen 
byggda kryssaren Piemonte, hvars utmärkande egenskaper äro : 
stor fart och manöverfärclighet, förenade med stor anfallskraft 
och, ehuru med litet eller intet pansarskycld, konstruerad så 
att verkan af projektiler å densamma blifver den minsta 
möjliga. Fartygets förnämligare dimensioner, tyngder, bevä

ring m. m. äro följande: 
Längd i vattenlinien . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . 97 m. 
Bredel på ytterkant af spanten . . . . . .. · . . . . . 11,5 ., 
Djupgående: För . . . . . . . . . . . . . . .... · .. . · · · · · · · · · . . 4,2, 

Akter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,s , 
Medel- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . .. 4,·5, 

Öfra död:: ofvan lägsta vattenlinien . . . . . . . . . . . . . . . . 2,45, 
Deplacement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... 2500 ton. 
Indikerade hästkrafter, med artificielt drag.. . . . . 12000 hkr. 

eljest . . . . .... . .... . ... . . 8000 , 
Fart. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 knop. 
Tyngder : Skrof och tillbehör. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 970 ton. 

Skyddsmaterial ....... . .. ... . .. . .. . . .. . . . 280 , 
Inventarier utom nedannämnda . . . . .. . . . 130 , 

' 
Maskineri och reservdelar . 720 ,, 
Bränsle, normala förrådet . . . . . . . . . . 200 , 

fylda kollårar . . . . . . . . . . . . . .. 600 , 
Bestyckning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 , 

Skydclsdäck, tjocklek af det sluttande . . . . . . . . . .. 64 mm. 
, , horisontala ... . . .... ... .. 21 , 

Styrtornet .. . .... . . .. . . ... . . .. . . . . 64 , 
Diametern af lågtyckscylinclrarna, hvardera .. .. . . .. . 1,4n m. 

" 
, mellancylindern . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1,aa ,, 

" 
, högtryckscylindern . . . . . . . . . . . . . . . . . . O,su , 
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Slagets längd . . . . . . . . . . . . O,n 7 m. 
Kan tillryggalägga med full fart och naturligt drag 1930 knop. 

" 10 a 12 knops fart 13500 " 
utan att fylla kolförrådet. 

Bestyckningen består af: 
Sex st. 6" maskinkanoner, 
Sex st. 4% " , 
Tio st. 6-pundiga Hotchkiss-kanoner. 
Sex st. l-pundiga , , 
Fyra st. 10 mm . Maxim-kanoner. 
Tre st. torpedtuber. 

Fyra af 6" kanonerna och alla sex 43/t" kanonerna äro 
uppstäida på öfra däck, de förstnämnda i utbyggnader, så att 
de båda främsta kunna skjuta från rätt förut till 65° akter 
om tvärs och de båda aktersta från rätt akterut till 65" för 
om tvärs. En af de återstående två 6'' kanonerna är uppstäld 
å backen och den andra å hyttan . Fyra af de 6-pundiga 
Hotchkiss-kanonerna kunna skjuta rätt förut, två af dem äro 
uppstäida under backen och två på aktra delen af backen, 
fyra af dem kunna skjuta rätt akter öfver, två varande upp
stäida under hy ttan och två på främre delen af densamma. 
De återstående två 6-pundiga Hotchkiss- kanonerna och två af 
de l-pundiga äro uppstäida på bastingeringarna, de båda förra 
strax för om hyttan, de båda senare strax akter om backefi. 
På hvardera af de båda släta masterna finnas dubbla mast
korgar, de undra äro bestyckade med två st. l-pundiga Hotch
kiss-kanoner hvardera och de båda öfra med två 10 mm. Ma
xim-kanoner h varclera. En af torpedtuberna skjuter rätt för 
öfver och en från hvardera bredsiclan från torpedrum ome
delbart förom pannrummen. I följd af den installering be
styckningen sålunda erhållit, kunna fyra st. 6-tums, tre st. 4'1/ .

tums, fem st. 6-pundiga, fem l-pundiga och fyra 10 mm. lm
noner rigtas på samma punkt å h vardera siclan och tre 6-tums , 
fyra G-pundiga, två l-pundiga och två 10 mm. kanoner kunna 
rigtas på samma punkt rätt förut och rätt akterut. 

'l idskr. i Sj öv . 188!:J . 24 
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6-tnms- och 4'1/~-tums kanonerna äro försedda med 11 cm. 
stålsköldar till skydd för betjeningen och alla de öfriga kano
nerna äro för samma äm1amål försedda med lättare sköldar. 
Torpedtuberna äro inneslutna i starka pansartuber. 

"Fördelen", har lord Armstrong om Elswicks nya maskin
kanoner nyligen sagt, "af att kunna vid kritiska tillfällen gifva 
hastig eld måste vara uppenbar för en hvar. Först och främst 
är den ökade hastigheten af eldgifningen svarande mot en till
ölmin o· i antalet kanoner utan att betinga motsvarande ökning 

b • 
i antalet kanonmanskap eller i den sammanlagda tyngden af 
sköldarne, som erfordrades för manskapets skyddande. För 
det andra erhålles den stora fördelen att kunna skjuta ett an
dra skott med samma kanon, innan fienden kan väsendtligt 
förändra sin ställning, hvilket skulle nödvändiggöra ny inrigt
ning af kanonen. Dessa framstående fördelar hafva blifvit 
till fullo vunna i våra nya kanoner af 43/~ och 6 inches kaliber~ 
med hvilka, hvardera, vunnits en eldhastighet hittill::; ansedd 
oupphinnelig med kanoner af så tung beskaffenhet. Stor eu
kelhet och st.yrka hos mekanismen hafva blifvit förenade vid 
konstruerandet af dessa kanoner och deras lavetter; och med 
de förbättrade krutsorter som nu komma i bruk, hafva hastig
heter erhållits så stora, att 43/ 1 inches kanonen, vägande endast 
2090 kg., förmår genomtränga 260 mm. valsadt jern, med.an 
G!inches kanonen, vägande 6040 kg., kan genomtränga 370 mm. 
af samma material, mynningshastigheten använd till beräk
ningsgrund i h vardera fallet." 

"Dessa kanoner äro lagda i särskildt konstruerade, skyd
dade lavetter, i hvilka mindre vanlig lätthet i hand.terande 
och rigtning hafva blifvit förenade med godt skydd för kanon
manskapet, och vid talrika, gjorda försök har icke allenast 
hastigheten utan äfven ovanlig träffsäkerhet varit utmärkande 
drag vid skjutningen." 

"Skilnaden i eldhastigheten hos bakladdningskanonerna 
af nuvarande tjenstemodell och våra nya förbättrade kanoner, 
kan, sade lord Armstrong, bedömas af följande exempel. Vid 
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några försök, som sistlidna år af amiralitetet verkstäldes med 
vår 43/~-inches kanon, skötos 10 skott på 47 1

/ 2 sekunder, hvar
emot en vanlig bakladdningskanon af samma kaliber vid täf
lingsskjutning, behöfde 5 minuter 7 sekunder att skjuta samma 
antal skott. Den ovanliga träffsäkerheten i förening med eld
hastigheten, illustreras af det faktum, att flera skott skötas 
för några veckor sedan vid Shoeburyness, dervid på ett af
stånd af 1160 m., en tafia l,s m. i fyrkant träffades fem gånger 
å rad på 31 sekunder." 

I fråga om sjelfva fartyget Piemonte yttrade lord Arm
strong ,-id samma tillfälle: "Hon skall emot en motståndare 
inom en gifven tid kunna aflossa dubbla vigten kulor och gra
nater, som kan aflossas från det största nu flytande krigs
fartyg, jätteslagskeppen af 5 till G gånger hennes storlek icke 
undantagna. Dessa skepp skulle illa stå emot det regn af 
granater som Piemonte kunde ösa öfver de stora opansrade 
delarn e af deras stomme." 

Maskiner och pannor äro helt och hållet under vattenlinien 
och skyddade af pansardäck; så är naturligen äfven fallet med 
krutdurkar, styrningsapparater m. m. Alla öppningar i pan
sardäcket, som böra kunna öppnas uneler drabbning, äro for
sedda med kofferdammar, som nå fyra fot öfver vattenlinien 
och äro försedela med skyddsluckor med tillhörande öfverfall. 

Fartyget är både under och öfver pansardäcket indelaclt 
i ett stort antal vattentäta afdelningar. H vardera maskineriet 
är i en skild afdelning och hvarje pannpar har sin egen af
delning. Der finnes serier af vattentäta däck bildande en 
inre botten rätt igenom hela fartyget, utom i pannafdelnin
garna och under vefstaksvägarna i maskinrummena. Der har 
längs sidan inom alla maskineriafdelningarna anbringats kol
lårar, hvilkas inre skott fortsättas för och akter äfvensom 
väggar för krutdurkar o. d. Ofvan pansardäcket sträcka sig 
dessa skott upp till öfra däcket, och är mellanrummet inc1eladt 
i rum om tio till tolf fots längd. För och akter om maski
neriafdelningarna finnas äfven däck två till tre fot öfver vat-
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tenlinien. Rummet deremellan och pansardäcket kan efter 
godtfinnande begagnas till stnfning af patentbri:tnsle, kol och 
andra förrådsartiklar. 

Med tartyget gjordes officiela profturer den 14 sistl. April 
under G timmar och endast naturligt drag samt den 17 samma 
månad under 1'1~ timme med forceradt drag. Vid förra till
fället erhölls en medelfart af 20,H knop med en utveckling af 
7100 hästkrafter. Vid det senare öfversteg medelfarten 22 knop 
med en utveckling af 12700 hästkrafter. Farten vid senare 
tillfället bibehölls uneler en betydlig del af försöket vid 22,~ 
knop och en kraftutveckling af 12981 hästkrafter hos maski-
nerna. 

Vändningsför::;öken, som utförde::; den 17 April, visade, att 
fartyget kunde fullborda en hel cirkel af 450 m. diameter på 
3m 24' med full fart och halfcirkeln på 1m 35•. 

Artilleriförsök gjordes med fartyget den 19 sistl . Sept. 
Äfven i detta hänseende hölls allt h vad som lofvats. Farty
O'ets kostnad är mig icke bekant, men den öfverstiger säker
ligen icke den, som våra nu befintliga korvetter kräft. Om 
fartyget fäldes efter försöket, som nyss berörts, det omdöme, 
att det otvifvelakti()'t är den kraftigaste kryssare som nu flyter b . och häri synes man utan fruktan att misstaga sig kunna m-
stämma. 
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Arsberättelse inom Kongl. Örlogsmannasällskapets 
4:de vetenskapsklass. 

(Af knptonen L. Sitlnor.) 

Den i vår tid fortgående ökningen af fartygs hastighet 
jemte det nu så godt som uteslutande användandet af j ern 
och stål vid fartygs byggande har nödvändiggjort för sjöman
nen att med största möjliga noggrannhet söka kontrollera, att 
han mecl sitt fartyg verkligen kommer fram den väg han vill 
komma och på så sätt skydda de numera oerhördt dyra far
tygen från att förolyckas, samt äfven, beträffande handels
fartyg, för att kunna bestå i den skarpa konkurrens, som nu
mera eger rum, att icke onödigtvis fördyra de oerhörda dl;ift
kostnaderna för de stora snabbgående fartygen. Om man be
tänker, att ett fel af endast en grad i den styrda kursen, för
orsakallt af bristande noggrannhet hos normalkompassen för 
ett med 15 knops fart gående fartyg m<:ld, låtom oss säga, 
4000 hästars maskin, medför en afvikning från den rätta kur
sen, som det erfordras en half timme pr dag att godtgöra, 
finner man att derigenom uppstår en förlust af omkring 2 
tons kol pr dag jemte motsvarande qvantitet smörjämnen. 
An:ser man, att en ångare om 1000 hästkrafters maskin enelast 
skulle, till följd af fel hos kompassen förlora 10 timmar i må
naden, gör dock detta, om man antager, att den ligger till 
sjös 180 dagar på året, sextio timmar årligen, hvilket repre
senterar ett bortslösande af sextio tons kol, smörjämnen för 
sextio timmar samt dessutom en förstorad risk för fartyget 
genom den skedda förlängningen at tiden till sjös. 

Enligt omsorgsfullt verkstälda statistiska beräkningar upp
gå de förluster

7 
som årligen tima till följd af fartygs förolyc-
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kande eller af haverier förorsakade af strandning, till omkring 

100 millioner kronor och torde väl största delen af inträffade 

skeppsbrott bero på felaktigheter i elen använda kursen. När 

härtill kommer att vid de flesta skeppsbrott flera eller färre 

menniskolif gå förlorade, så tyckes det verkligen finnas till

räckliga skäl både ur humanitets- och sparsamhetssynpunkt, 

som tala för, att man bör söka att skaffa sig de bästa och mest 

tillförlitliga instrument samt att aldrig uraktlåta att ständigt 

stuelera och kontrollera desamma. 

Inom de större örlogsmarinerna har, såsom sig vederbort, 

ett omsorgsfullt studium egnat.s åt de nautiska instrumenten 

och hafva särskilda anstalter inrättats dels för profning och 

besigtning af instrument, dels för anställande af experiment 

med nyuppfunna dylika, och dels slutligen i och för medde

lande åt sjöofficerare och sjökaptener af unelervisning om an

vändande af desamma om bord och har härvid särskild vigt 

lagts på läran om kompassens deviation och dermed samrnan

hängande frågor, hvilken numera nästan torde få anses såsom 

den för navigatören vigtigaste. 

Se vi nu efter huru denna fråga behandlats inom vår såväl 

örlogs- som handelsflotta, så få vi erkänna, att vi gjort högst 

ringa framsteg. Seclan befattningen styrmanschef vid flottans 

stationer indrogs och handhafvanclet af sjöinstrurnent- och 

sjökarteförråden öfverlemnacles till cheferna för mindeparte

menten, kan man nästan säga att någon verklig målsman för 

navigationsväsendet och sjöinstrumenten icke funnits vid flot

tan. Ett steg framåt gjordes visserligen genom inrättande af 

platsen "äldste officer vid minclepartementet", hvilken skulle 

vara biträde åt departementschefen vid handhafvandet at sjö

instrument- och sj öka1:Leförråden, biträda vid besigtningar å 

effekter, som till detta förråd inlevererades samt uttaga devia

tion å stationen tillhöriga fartyg. Vid elen förliclet år skeelda 

utbrytningen af fasta minförsvaret från flottans öfriga befäl 

och bemanning, öfverflyttades handhafvandet af sjöinstrument

och sjökarteförrådet till chefen för ekipagedepartementet och 
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befattningen "äldste departementsofficer vid mindepartementet" 

förändrades till "officer vid sjöinstrument- och sjökartefönå

det", med samma åligganden, som tillkommit den förstnämnda. 

Härmed tyckes, att någon förbättring skulle böra inträda, der

igenom att en och samma person skulle få egna sig odeladt 

åt denna vigtiga gren af tjensten, men om man genomläser 

de paragrafer i reglementet, som handla om det ifrågavarande 

förrå3.et, finner man, att icke mycket sjelfständigt arbete kan 

af den nämnda officeren utföras. Han är helt och hAllet att 

betrakta såsom ett förrådsbiträde utan allt eget initiativ och 

följaktligen äfven utan något ansvar för hvad han gör eller 

underlåter ; allt måste gå genom chefen för ekipagedeparte

mentet, hvilken har ganska vidtomfattande annan tjenstgöring 

inom varf\·et. 

Ser man efter huru det i detta afseende är stäldt uti an

dra mariner, så finner man, huru helt annorlunda saken der 

omfattats. Uti en af de yngsta, större örlogsmarinerna Tysk-
' . 

lands, hvilken tyckes vara i alla afseenelen mönsterO'ildt ordnad 
b ' 

finnes vid hvarje varf en navigationsclirektör, för hvilken en 

mycket detaljerad instruktion finnes utfärdad, som i många 

afseenelen skulle kunna tjena till monster för oss, naturligtvis 

med vissa modifikationer, betingade af den stora skilnaden i 

q van tita t i v t hänseende af den materiel, som förefinnes. Sär

skild vigt är der lagd på kompassens och de magnetiska in

strumentens undersökning och vård och torde isynnerhet det f a 
' . 

vara för oss att beakta, som endast hafva, mindre tartyg, 

hvilkas verksamhetsfält är inom så begränsade farvatten som 

Östersjön, Bottenviken, Rattegat och Skagerack, der den ter

restra navigationen spelar en betydliO't viO'tigare roll än den 
• b b 

astronomiska; och följaktligen en väl justerad kompass är det 

vigtigaste instrumentet. 

Ett önskningsmål tyckes det alltså för oss vara: att sjö

instrument- och sjökarteförråden gjordes fristående under varfs

chefen och att officeren vid dessa förråd vore ansvärig för att 

desamma hölles i tidsenligt skick; att en särskild instruktion 
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för förrådet ntftirclade:>, uti hvilkeu skall finnas upptagna, för

utom förråusofficerens aligganden, bestämmelser angående deb 

besigtning af nyanskaffade instrnmer.t, dels hvilka instrument 

i förrådet böra finnas, dels öfver hvilka instrument särskilda 

jonrnaler skola föras, i likhet med hvadnu är fallet för krono

metrar. 
Se vi nu efter på hvilken ståndpunkt vår handelsflottas 

navigationsväsen, särskildt kompassfrågan, står, så skola vi 

finna, att der är ännu sämre stäldt än vid örlogsflottan. U n

der de senare åren har jag haft tillfälle att på många större 

ångare göra iakttagelser, och har jag t. ex. icke på en enda 

sett en fullständigt kompenserad kompass. De flesta sjökap

tener nöja sig med att en gång om året låta uttaga devia

tionen för sina kompasser, hvarvicl en helt nödtorftig kompen

sering för den semicirkulära deviationens konstanta del verk

ställes. På elen erhållna tabellen gå de sedan hela året med 

de mest olikartade laster och i många fall utan att vidare an

vända de tillfällen, som gifvas, att kontrollera deviationen. 

Hos en och annan, som insett vigten at att l'änna sin kom

pass väl, har jag funnit något af dessa hj elpinstrument, pali

nurus, kurskorrektor, deviatometer m. fl. , som på ett lätt och 

för praktiken i allmänhet tillräckligt noggrant sätt utan räk

ning gifva deviation för den för tillfället styrda kursen. In

strnmentutrustningen har dock i allmänhet befunnits högst 

enkel; på många fartyg finne::; icke ens en vanlig pejlskifva. 

Söker man nu efter orsakerna till denna låga ståndpunkt, 

så finnas de lätt, om man blott genomläser nu gäliande regle

mente för rikets navigationsskolor samt programmet för kur

serna uti navigation och astronomi vid dessa skolor. 

Af reglementet för skolorna framgår, att för behörighet 

att söka. plats som föreståndare för dylik skola erfordras: att 

hafva aflagt sjöofficers- eller sjökaptensexamen; att hafva farit 

t ill sjös såsom befäl eller underbefäl å sjögående fartyg uti 

minst 36 månader; samt att för antingen professorn vid general

staben, eller någon af askonornie professorerne vid nniversi-
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teten, eller vetenskapsakademiens astronom hafva aflagt prof 

på nöjaktiga insigter uti praktisk och teoretisk astronomi. 

Läser man vidare uti samma reglemente fordringa1 na i sjö

kaptensklassen och jemför dessa med det af kongl. marinför

valtningen faststälda, detaljerade programmet för kurserna i 

samma klass, så finner man, att uti den ifrågavarande klassen 

af deviations- och kompasslära ej erfordras mera, än hvad som 

läres i Petterssons n a vigationslärobok, h vilket såsom vi alla 

veta icke är mycket. 

Af hvad nu blifvit anfördt, finner man, att af förestån

daren, d. v. s. öfverläraren i navigationsatdelningen, icke er

fordras, att han skall hafva på något sätt styrkt ~ig ega större 

kunskaper i den nu så vigtiga kompass- och deviationsläran, 

än det· minimum af vetande i ämnet, som erfordras just af 

den elev, han skall undervisa. När härtill kommer, att största 

delen af de personer, som egna sig åt navigationslärarekallet, 

icke ens seglat till sjös den föreskrifna tiden, utan af en eller 

annan orsak erhållit kongl. dispens från en rätt dryg del af 

de föreskrifna 36 sjömånaderna, samt att de under den tid de 

verkligen farit till sjös, oftast gjort detta i egenskap af 2:e 

eller l:e styrman och ytterst sällan sjelfve fört fartyg och 

sålunda i allmänhet icke på egen hand fått sköta navigerin

gen, huru skall man då kunna begära att de i allmänhet skola 

kunna till eleverna meddela nägon grundligare kunskap uti 

eller intresse för det så vigtiga ämne, som det, hvarom här 

är fråga, utan hafva de i stället med stor förkärlek omtattat 

den matematiska och astronomiska undervisningen, hvilken för 

dem ju måste få anses såsom hnfvudsak, när de sjelfva fått 

aflägga en kompetensexamen just i dessa ämnen. 

Denna abnormitet i undervisningen har emellertid af navi

gationsskolornas öfverstyrelse, kongl. marinförvaltningen, be

aktats och på dess framställning tillkallades förliden höst fyra 

sakkunnige personer att inom kongl. sjöförsvarsdepartementet 

biträda med uppgörande af förslag till ändringar i nu gällande 

reglemente för rikets navigationsskolor beträffande såväl kom-
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petensvilkoren för att kunna utnämn as till föreståndare för 
navigationsskola, som ock öhiga delar, lwilka kunde ant;es 
erfordra ändring. 

Den 22 sistl. December afgåfvo ifrågavarande personer 
till herr statsrådet och chefen för kongl. sjöförsvarsdeparte
mentet ett betänkande, åtföljdt af förslag till förnyaclt regle
mente för rikets navigationsskolor. Uti detta förslag var be
träffande kompetensviikoren för anställning såsom föreståndare 
intagen en bestämmelse om, att, sökande till sådan befattning 
skulle styrkt sig ega icke allenast kunskaper uti matematik 
och astronomi, utan äfven uti cleviationslära, läran om ticl
vattensfenomenet samt nautisk meteorologi. För att aspiran
ter till dylik befattning skulle kunna få tillfälle att inhemta 
de erforderliga kunskaperna och aflägga examen, förslogs, att 
uti hufvudstaden skulle årligen anordnas kostnadsfria kurser 
uti de ifrågavarande ämnena. Lärare och examinator i mate
matik och astronomi skulle vara professorn vid generalstaben 
samt uti öfriga ämnen föreståndaren för nautisk-meteorologiska 
byrån. Bristen på en högre undervisningsanstalt vid flottan, 
der undervisning uti de ifrågavarande ämnena skulle kunna 
meddelas, tvingade de komiterade att behöfva dels på 2 håll 
söka lärare, dels att föreslå en utom sjövapnet stående person 
att unelervisa uti ämnena matematik och astronomi. Dervid 
framhölls <lock att den föreslagna anordningen blott vore till
fällig, afseeld att vara endast till dess flottan finge en egen 
högre undervisningsanstalt, uti hvilken de ifrågavarande äm
nena inginge, hvilket vore ett önskningsmål, som väl inom en 
ej alltför aflägsen framtid skulle kunna realiseras. 

Vidare föreslogs, att uti den i sjökaptensklassen ingående 
navigationskursen större vigt skulle läggas vid deviationslära, 
läran om tid vattnet och nautisk meteorologi, än h vad nu är 
fallet. 

Öfriga af komiterade afgifna ändringsförslag rörde sig dels 
om inspektionen af skolorna, dels om organisationen i öfrigt. 

Skulle de här anförda förslagen vinna nådigt bifall, är 
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det att hoppas, att genom navigationsskolorna större kunskap 
om och mera intresse för den vigtiga kompass- och deviations
frågan skall spridas bland sjökaptenerna och att de derigenom 
skoh'. komma till insigt, om hvilken stor vinst de hafva af att 
alltid studera och kontrollera sina kompasser och öfriga instru
ment, samt att af dessa förskaffa sig de bästa och mest ticis
enliga. 

U n der det nu gångna arbetsåret ha f va flera uppfinningar 
och förbättringar af sjöinstrument blifvit gjorda. En sträfvan 
tyckes börja göra sig gällande att äfven inom detta område 
taga elektriciteten till hjelp. Så har inom franska marinen 
en af le capitaine de vaisseau G. Fleuriais konstruerad, elek
trisk loggappara t, öfver h vilken efte!·följande beskrifning är 
hemtad från ett meddelande af i fransk örlogstjenst varande 
löjtnanten vid kongl. flottan m. m. F. Peyrou, blifvit antagen. 

Fleuriais' log,c; ("Loch a double moulinet'·) består af en 
låda, hvars sidostycken genomgås af en i pockenholtzlager 
hYilande axel. På hvardera af denna axels, utanför lådan 
varande, ändar sitter en rotator, som består af 4 stycken vin
kelrätt mot axeln och mot hvaranrlra fästade! starka vingar 
med halfsferiska, åt samma håll vända, skopor på ändarne ; af
ståndet mellan tvenne cliametmlt motsittande skopor är 25 cm. 
På axelns miclt, inuti lådan, är en djup skrufgänga upptagen, 
och uti denna griper ett, äfven inuti lådan befintligt, kugghjul. 
Lådans delar samt hjulet, axeln och vingame äro af brons. 

Lådans botten bef>tår af ett lock, som nte:;:tänger orenlig
het, men icke vatten. Framtill (eller upptill) är lådan konisk 
och afsmalnar till en rörformig förlängning, som längst fram 
är förseeld med en bögel till bogserlinans iklammande. Genom 
detta rör trädes den isolerade elektriska ledningen från farty
get och framkommer till lådan, der den står i metallisk för
bindelse med en från lådan isolerad kopparbult, som genom
O'år lådans främre del och utmynnar inuti densamma. Till b . 

denna bult är, inuti lådan, fastskrnfvad en metall-lamell, hvars 



-348-

fria ända är försedd med en kontakt yta; för öfrigt äro såväl 

dem1a lamell som bulten väl isolerade från lådans öfriga delar. 

Slutligen är kugghjulet i lådan försedt med 3:ne kontaktknap

par, så belägna, att vid kugghjulets kringvridning den ena 

efter elen andra kommer i beröring med lamellens kontaktyta. 

Logglinan utgöres af en tross, så slagen, att en isolerad 

elektrisk ledningstråd inlagts i stället för en af parterna. För 

att gifva loggen så djupt läge som möj ligt, nedrides l inan till 

en utombords, vid vattenlinien fastsatt bult, hvarigenom man 

med 100 meter lina och med en fart af 14 knop lär kunnat 

hålla loggen på 3 m. djup. 

Apparaterna ombord å fartyget bestå af ett elektriskt 

ringverk, ett batteri om 2 Leclanches element och en switch, 

som, då instrumentet skall begagnas, inkopplar batteri och 

ringverk i ledningen. 
När loggen skall användas, utfiras den till sitt bestänida 

läge. Vid fartygets framglidande genom vattnet göra skof

lames konkavitetFJr motstå"1d och vingame föras i konvexite

tens riktning derunder kringvridande axeln. Härunder åter 

kringföres kugghjulet af axelns gänga och de på detta hjul 

sittande kontaktknappar komma efterhand i beröring med la

mellens kontaktyta. Någon elektrisk ström uppstår emellertid 

ej, förrän ringverket och batteriet genom switch'en inkopplas 

i ledningen. Den elektriska strömmen passerar då från zink

polen genom elektromagnetens lindningar, switch'en, logglinan, 

kopparbulten, metall-lamellen, lmgghjulskontakterna, kugg

hjulet, axeln och vingarne till vattnet, genom hvilket den fort

plantar sig till fartygsskrofvet, som åter står i förbindelse 

med batteriets kol-pol. 
För hvarje vid kugghjulet uppkommande kontakt ringer 

klockan. Antalet dylika ringningar under en viss tid multi

pliceraclt med en koefficient, hvars storlek beror af diame

trala afståndet mellan skoporna, angifver farten. Någon dylik 

multiplikation behöfver dock icke ifrågakomma, enär instru

mentet åtföljes af en tabell, i h vilken man mot argumenten 
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"tidlängd i sekunder" och "antal slag på klockan" direkt fin

uer skeppets hastighet. 

Fleu~·iais' logg är asyftad att vara ett instrument, som 

genom sm. noggrannhet skulle kunna användas vid reglering 

a~ andra 1 bruk varande loggar, vid fartygs profturer m. fl. 

tlll~ällen. och lärer den enligt med elensamma företagna försök 

hafva till fullo motsvarat de på densamma stäida förvänt
mngar. 

Kaptenen i engelska flottan Scott har äfven uppfunnit 

och tagit patent på en elektrisk loggapparat, ::;om i så måtto 

skiljer sig från den ny::>s beskrifna, att den har en rotator af 

ungefär lika utseende som å de vanliga släploggarne. Denna 

är dock vattentät och försedd med en mekanism, så inrättad 

att den efter (::) h varf af rotatorn åstadkommer kontakt mella1; 

två densamma ingående ledningstrådar, hvaraf den främre 

utgör en fort::;ättning af logglinan, som består af en väl isole

rad ståltracl, under det att den andra går ut i vattnet i och 

för åstadkommande af vattenledning. Logglinan o·år till ett 

elektriskt ur, som står i förbindelse med två Lecl:n0 hes ele

ment. När man trycker på en knapp på det-ta blir apparaten 

klar till användning. En visare angifvande tid kommer i 
' h . l . 

gang oc gar unc,er en t1d af 30 sekunder. En annan större 

visare komn:er äf~en i gång och går fram ett steg för hvarje 

kontakt. Bada VIsarne stanna samtidigt. JYled kännedom om 

propellerns stigning och antalet kontakter på 30 sekunder kan 

man sålunda erhålla farten. Genom en andra på urverket an

bragt knapp kunna båda visarue efter verkstäld afläsninO' åter 
b . ']l b 

nngas tr • nollpunkterna och apparaten sålunda blifva klar 

till förnyad t an vändande. 

Äfven en elektrisk lodapparat har under årets lopp blifvit 

konstruerad af två mexikanske herrar Vigil och Revueltas 

hvilka uttagit patent på sin uppfinning. ' 

Enligt patentbeskrifningen skulle apparaten bestå af ett 

cylindriskt metallkärl, uti hvilket är insatt ett af oledande ämne 

förfärdigadt rör med metallbottnar, utvändigt isolerade samt 
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Om undervattens-minering. 

Af Lieut.-Co1onel Bucknill B. E. (Bet.) 

(Forts. fr. pag. 184.) 

B. Syftminor, h varmed förf. afser sådana, som innehålla 

stora laddningar och som Yerka på ett föremål utan att vara 

i beröring dermed, indelas i bottenminor och flytminor. 

Bottemm:nor. Dessa föredragas allmänt framför flytminor: 

der djupet ej lägger hinder i vägen för deras användande. 

I Frankrike synes man nyttja dem på djup ända till 80 fot, 

men Iaddningarne blifva då fruktansyärdt stora ·- på djup 

omkrina 30 fot använder man 550 r/t. bomullskrut, eller 2200 
b 

rft. vanligt krut och vid 80 fots djup 1540 r/t. bomullskrut. 

I England lägger man dem ej djupare än 60 fot. På djup 

mellan 35-60 fot utgöres laddningen af 500 r/l. bomullskrut. 

Öfverstiger djupet 60 fot, användas flytminor med 600 r/1. ladd

ning, på 48 fots djnp under vattenytan. 

I Amerika har man faststält gränsen för laddningen till 

400 rft., föredragande ett flertal måttliga laddningar framför 

ett fåtal större. Men de skäl, som i det föregående framhållits 

till försvar för små laddningar i kontaktminor, äro ej tillämp

liga på bottenminor, ty der förefinnes ingen som helst svårig

het at L göra minkassame tillräckligt starka ; och när min o ma 

affyras genom syftning, är det större ntsigt till att en stor 

mina skall verka på önskadt sätt på grund af dess större verk

ningsområde. I regeln bör man Llerför ej använda små bot

tenminor, utom på grundt vatten i närheten af syft- eller tänd

stationerna, och i sådana fall äro i öfrigt kontaktminor a t t 

föredraga. I förening med strömsintarebojar kunna dock små 

botten minor, exempel vis för 250 r/t. bomullskrut med fördel 
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användas. Strömslutarsbojar hafva äfven användts i förening 

med större bottenminor, men numera försvunnit ur bruk eme-
' 

dan sådana minor vanligen läggas på de djupare delar af ett 

farvatten, hvilka måste vara öppna för kommunikationer och 

der strömsintarebojen ej kan användas, såvida man ej tilläm

par det af författaren redan angifna förankringssätt med ex

plosiv länk. 

Angående lämpligaste form för en bottenmina, förordar 

författaren den i England brukliga cylindriska formen, som 

gör tillverkningen lättare och utesluter behofvet af förankring 

vid minan, emedan dess form då bör kunna gifva minan ett 

stabilt läge, och erforderlig tyngd lätt vinnes genom tillräcklig 

godstjocklek. lVlen då bottnarna på den engelska minan äro 

bugtade utåt (med en radie af 30 tum) föreslås nu i stället 

plana ändar hellre bugtade inåt än utåt, men af något tjoc

kare plåt än minan i öfrigt. Nitflensarne mellan minans cy

lindriska och plana delar böra vara utstående, hvarigenorr:i 

författaren anser att man skulle vinna, hvad han kallar, hy

draulisk nitning, då minan å verkas at yttre tryck. 

Minimi-plåttjockleken bestämmes enligt den för den sfsri

ska minan angifi1a formeln: med iakttagande att (enligt Han

kine) styrkan hos en sfer är dubbelt så stor som styrkan hos 

den bugtiga ytan af en cylinder med lika diameter och gods

tjocklek. 

Flytminor. Beträffande dessa föreslår författaren den sfs

riska formens användande och hänvisar i öfrigt till hvad om 

kontaktminor blifvit sagdt. Angående minimiafståndet mellan 

tvenne utlagda flytminor, bestämmer författaren detta på föl

jande sätt. Enligt föregående har man ansett en sferisk min

kasse af 3 fots diameter och 1
/ 1 tums gods, vara tillräckligt 

stark och att för sferiska minor af andra dimensioner dessa 

böra förhålla sig såsom nämnda mått. Härigenom erhålla de 

i enlighet härmed konstruerade minor förmåga att motstå en 

sammantryckning af 1400 r/1. pr qv.-tum. Detta tryck frambrin

gas at 500 rft. biastinggelatin på ett afstånd af omkring 456 
Tidskr. i Sjöv. 1889. 25 
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fot, och 500 (t. bomullskrut har samma effekt på 321 fots af
stånd (se föregående formler) och föreslår författaren i enlighet 
dermed följande minimiafstånd mellan stora minor i allmänhet: 
Flytminor för 500 rtt. biastinggelatin ..... .... ....... 456 fot. 

, , 500 rtt. bomullskrut .................. 321 , 
Bottenminor, 900 rtt. biastinggelatin ................ 387 

" 
" " 600 rtt. )! • • • • • • • • • • • . • • • • 228 

" 
" , 600 rtt. bomullskrut . . . . . . . . . . . . . . ... 184 

" 
" " 400 rtt. 

" .... 91 

Förankring. 
Ett minankares erforderliga tyngd beräknas af författaren 

på följande sätt: 
Låt W vara elen sökta vigten; B = den nyttiga flyt

kraften i rtt.; minans genomskärningsyta = A qv.-fot och A 1 

= summan af de longitudinela genomskärningsytorna af min
tross och elektrisk kabel; V = strömmens hastighet i k?OP; 
a = vinkeln mellan förankringstrossens rigtning, då minan är 
åverkad af samma ström, och horizontalplanet. 

Då är siclotrycket på minan, P, = l,oa X V2 X A, och 
samma tryck på mintross och kabel, P 1 = 2,s5 X V 2 X A'· 

Tänker man sig sedan kraften P 1 förflyttad till och an-

bragt vid minan, erhålles samma resultat, när ~~-är sålunda 
anbragt, och 

P') B = (P + 2 cot. a, eller = V2 X cot. a (1,o3 A+ 1.42 A 1). 

Men W - B = ankarets tyngd på botten och 
% (W - B) är, enligt försök, måttet på den kraft i ho

rizontalplanet, som erfordras att rubba samma tyngd. Denna 

kraft måste öfverstiga P + ~~ för att kunna möta inti·äf-
"' ±ande oförutsedd frestning, d. v. s. formeln antager utseendet 

2
/ 3 C\V - B) > V2 X cot. a (l ,o3 A + 1,42 A') 

eller, om i det högra membrum införes en qvantitet t. ex. 10 
qv.-fot, att representera detta öfverskott, 
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% (W- B)= V 2 cot. a (1,oa A + 1142 A'+ 10) 
\V = B + % X V 2 X cot. a (1,o3 A + 1,42 A' + 10), 

enligt hvilken formel författaren uträknat en tabell öfver de 
ankaren, som erfordras för olika flytminor. 

Formen bör vara en låg cylinder med 3 fötter af trian
gulär genomskärning och bör ankaret på öfverkant vara för
sedt med urtagningar af samma storlek som fötterna, så att 
ett ankare kan ställas ofvanpå ett annat, intagande minsta 
möjliga utrymme. Sällan erfordras mindre minankaren än af 
5 ctr vigt; men för utbojning och andra ändamål kan man 
behöfva ankaren af 1

/ 2 , 2 eller 3 ctr. Såsom sådana föreslår 
författaren att använda smidda jernskifvor af 16 tums diameter 
och l tums tjocklek, som förenas till det antal förevarande 
ändamål krätver, af hvilken anledning de äro försedda med 
ett eller flera hål, genom hvilka ögonbultar trädas och sedan 
sprintas, derigenom sammanhållande skifvorna. 

Förankringstrosscw. Författaren förordar jerntrådlina, men 
synes i vissa fall, såsom när tvenne ankare i hanfot begagnas 
till en mina, vara böjd för att använda den elektriska kabeln 
såsom förankring, mellan hanfoten och minan. 

Angående schac~el föreslår författaren, att den nu bruk
liga, med en klufven sprint, som qvarhåller bulten och som 
mången gång visat sig obeqväm, må utbytas mot en mera 
praktisk. En sådan beskritves på följande sätt. Schackeln 
består som vanligt af en klam och en bult. Till bulten har 
man förenat en i densamma delvis infäld spärrhake (cross-pin), 
som af en fjeder tryckes in uti en mot densamma svarande 
urtagning i schackeln, derigenom fastläsande denna, så att en 
tillfällighet omöjligen kan förorsaka dess öppnande. Annat 
instrument än medspik behöfves ej för dess uppläsande. 

Elektriska kablar och tändrör. 

Denna del af artikel-serien erbjuder intet egentligen nytt 
eller af allmännare intresse. Författaren redogör för den en
gelska flottans elektriska tändrörs historiska utveckling, slu-
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tande med det nu brukliga, i hvilket man allvänder platina

iridium till brygga; h varjemte man äfven antagit platina

silfver, som smälter lättare än platina-iridium, till an vändande 

i laddningar, som skola sprängas samtidigt, exempelvis vid. 

kontraminering. 

Elektriska anordningar minorna o. s. v. 

Syftmina i förbindelse med st1·ömsluta1'eboj. Beträffande 

strömslutningsinstrument tecknar författaren de olika typer, 

som varit antagna inom engelska flottan, härvid förrådande 

ett lindrigt missnöje öfver att, då man inom denna marin 

städse syftat efter att vinna största enkelhet i de anordningar, 

som äro förbundna med undervattensminering, at hvilket skäl 

man t. o. m. uteslutit signal-relais på tändstationerna, man lik

väl till bruk nu antagit ett jemförelsevis inveckladt ström

slutareinstrument, dervid refuserande ett, af författaren före

slaget, enkelt sådant. Detta instrument, utgörande en förbätt

ring af 1'11athiesons af 1873, af författaren redan 1876 något 

modifierade strömslutare, beskrifves sålunda: 
Instrumentet består af en permanent hästskomagnet, som 

af tvenne stöd fasthålles med magnetens rundade del uppåt 

och polerna nedåt. Till polerna, men under dessa och stående 

lodrätt, äro en elektromagnets mjuka jernkärnor förenade med 

oliknämniga poler mot elen permanenta magnetens. E-magne

tens ankare, beläget under E-magneten, uppbäres af en mellan 

E-magnetens bobiner gående silkestråd, hvarjemte dess ena 

ända medelst im till det ena stödet fästad, men derifrån iso

lerad fjeder, står i ledande förbindelse med vattnet. I denna 

ledning insättes tändröret, eller tändrören, om flera. Ankarets 

andra ända är förseeld med en kontakt, som, då ankaret attra

heras mot E -magneten, bringas i beröring med en på det andra 

stödet sittande, is-olerad, kontaktknapp, som står i förbindelse 

med E-magnetens lindning. Silkestråden, fast i hästsk0lnag

netens öfre del, är trädel genom en ringformig blytyngd, hän

gande inuti hästskomagneten i en spiralfjeder. Ledningen från 

' ' 
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stationen (relais-ström) genomgår E-magnetens lindningar, fram

kommer till förenämda kontaktknapp och fortsätter geuom ett 
motstånd af 1000 Ohms till vattnet. 

Då ett fartyg stöter emot minan, slungas blytyngden åt 

sidan medförande silkestråden, som dervid rycker upp ankaret 

mot E-magneten, hvarvid samtidigt kontakt uppstår mellan 

ankarets knapp och knappen på stödet, hvarvid relais-batteriets 

ström, i stället för att genomgå de 1000 Ohms, tager vägen 

genom ankaret, tändrören och vattnet. I denna ställning qvar

hålles ankaret af E-magneten och befälhafvaren påsläpper efter 

bedömande tändströmmen, derest detta e.i sker automatiskt. 

Förf. anser förmånligast, om af~yrningen ej åstadkommes au

tomatiskt af skäl att strömslutningen kan vara föranledd af 

annan orsak än ett fi.encltligt fartygs påsegling; hvarom mera 
framdeles. 

Skall minan affyras såsom syftmina, sändes tändströmmen 

direkt genom ledningen. Denna ström måste vara så stark 

att elen, trots de l CX)() Ohms, förorsakar ankarets attraktion 
till E-magneten. 

Om återigen apparaten användes i elektriska kontaktmiuor, 

som enelast skola verka såsom sådana, kan 1000-0hn~s-rullen 

utelenmas och en gruJ'P om 6 a 7 minor förenas, antingen i 

serie eller i grenledning med en enda enkel core. Påseglas 

en mina, attraheras ankaret till E-magneten, och q varblir i 

denna ställning tills antingen tändströmmen eller en svag posi

tiv str(\m (under förutsättning att relais-strömmen är negativ), 

påsläppes, i l• vilket fall ankaret återgår till utgångsställning. 

För att afklippa ledningen till en sålunda sprängd mina, 

användes samma förfaringssätt som vid elen s. k. Silvertown-
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minan (clisconnecting fuzes ), d. v. s. med en smältbar tråd, exem
pelvis ett tändrör, inneslutet i en väl tätande muff, mellan 
mina och skarflåda. Förf. anger ett enkelt sätt att anordna 
såväl denna ledningsbrytare ( disconnector) som singelkabelns 
förening med de enkla corerna i skarflådan, men enär ett så
dant arrangement ej erbjuder några egentliga svårigheter, för
bigås det här. Detta systems hufvuclsakliga olägenhet ligger 
i svårigheten att unelersöka gruppen, i det att man ej finner, 
uti hvilken af minorna ett upptäckt fel ligger, utan att upp
taga skarflådan och särskildt undersöka hvarje ledning från 
denna. 

Förf. fäster mycken vigt vid att E-kontaktminor ej brin
gas till explosion genom automatiska anordningar och anser 
t. o. m. denna metod af hänsyn till kontraminering helt och 
hållet förkastlig; utan bör i stället strömslutningsinstrumentet 
vara så inrättadt, att elen uppkommande kontakten blir så pass 
långvarig, att befälhafvaren på tändstationen, genom relais'et 
uppmärksamgjord på att strömslutning egt rum, hinner afgöra, 
huruvida minan bör springa och, i så fall, aflyra densamma. 
Vid användande af det af förf. redan föreslagna instrument 
låter sig detta väl göra; men för dylika minor är det dock 
onödigt kompliceradt, och föreslås af detta skäl följande enkla 
instrument till ernående af hvad författaren kallar "retarderad" 
kontakt. 

Äfven i denna användes blytyngden och silkessnöret, men 
E-magneten är borttagen. Silkessnöret uppbär en piston, hvars, 
vid nedre ändan sittande, kanna är försedd med genomborr
ningar och ventiler. Denna kanna nedgår i ett kärl, innehål
lande glycerin. Vid pistonens öfre ända sitter en, från den
samma isolerad kontakt~jeder, som står i ständig ledande för
bindelse med tändrören och vattnet. 

När pistonen genom rörelse hos blytyngden .uppdrages, 
erhålles kontakt mellan fjedern och en platiniserad yta, som 
står i ledande förbindelse med stationen, hvarvid relais-batte
riet signalerar. Denna kontakt fortfar, under det att pistonen 
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blott långsamt sjunker ned genom glycerinen , gifvancle befäl
haEvaren tid att bestämma om och verkställa affyrningen . 

Q1'icksiljver-strömslutare anser förf. visserligen vara gor1a 
instrument för minor, som ej skola blifva länge liggande ute, 
men på grund af svårigheten att förhindra bildandet af en 
oxidhinna. på qvicksiltret, som då elen en gång kastats upp, 
häftar vid instrumentets väggar, bildande en permanent brygga, 
förordas de ej till allmännare bruk. 

Anordningar på tändstationen m. m. 

Börjande med Elektriska kontaletminor ifrågasätter förfat
taren huruvida elen elektriska Yetenskapen och erfarenheten 
nu ej hunnit så långt, att det vore tid taga i öfvervägande 
lämpligheten att utbyta de nu brukliga tändbatterierna mot 
en liten dynamomaskin ; utan att dock framställa något förslag 
i denna rigtning. 

Leclanches element förordas framför alla andra. 
E-kontaktminor, som ej äro förseelda med undersöknings

apparat, kunna, om de alla äro i bästa ordning vara direkt 
förenade med tändbatteriet; men förf. gör åtskilliga invänd
ningar mot ett sådant förfarande: 
l:o. Af hänsyn till kontraminor. 
2:o. Emedan mycket sällan alla minor samtidigt äro i bästa 

ordning. 
3:o. Fartyg, tillhörande positionens försvar, kunna genom 

olyckshändelse komma i beröring med minorna. 
4:o. Strömslutning kan möjligen inträffa på grund af sjöhäf

ning. 
5:o. Minankarena kunna dragga med ; afstånden mellan tvenne 

minor derigenom förminskas, så att, då elen ena spränges 
chocquen mot den andra blir så stark, att strömslutning 
äfven uti den uppstår. 

Af dessa och andra, ej nämnda, skäl anser förf. tändbat
teriet ej böra fö renas direkt med minorna, utan böra dessa 
förenas med relaisbatteri samt af(yras under kontroll, hvar-
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igenom skulle vinnas, att minorna kunna läggas närmare hvar
andra, besparande elektriska kablar, eller laddningarna göras 
större, hvilket torde visa sig behöfligt för ernående af förstö
rande effekt i samma mån man förstärker skeppsbottnames 
motståndskraft. 

Härefter lemnas en längre redogörelse för en apparat af 
samma syfte, som vårt strömfördelningsbord, företeende den 
egendomlighet att i stället för den hos oss brukliga, på den 
s. k. strömfördelaren sittande visaren, tändrör insättas i led
ningen. Tändröret springer samtidigt med minan och frag
menterna lemnas qvar såsom vittnesbörd om hvilka minor, 
som sprungit. 

Beträffande syftminm· beskrifver förf. en del olika metoder 
för deras affyrande; men då dessa i allmänhet ej äro för oss 
obekanta, blifva de här förbigångna. Vidare meddelas åtskil
liga minutiösa anvisningar om ledningskablames indragande 
på stationerna, om lämpliga undersökningsinstrument, om under
sökningars verkställande samt huru ett minförråd med inven
tarier och utredning bör vara beskaffadt. Såsom en vigtig 
fordran på en syftstation anser förf. att den är högt belägen, 
hvarigenom den blir mindre beroende af krutrök. 

Om Minförsvarsplanen. 

Vid betraktande af grunddragen till det försvar, som stö
der sig på användande af undervattensminor, anser förf. dessa 
stå uti ett mera intimt förhållande till befästningskonsten, än 
man i allmänhet föreställer sig. Två hamnar äro hvarandra 
aldrig lika, ej heller två befästnings- eller mineringsplaner; 
men samma principer kunna tillämpas ph alla och de afvika 
obetydligt från de grundbegrepp, på hvilka hvarje försvars
plan måste stödja sig. Men mineringen skiljer sig från befäst
ningskonsten i ett vigtigt hänseende - dess arbeten böra för 
fienden fullkomligt hemlighhllas, eller åtminstone hållas så 
hemliga, att han svätvar i ovisshet om minornas ungefärliga 
belägenhet, Värdet af e11 försvarsposition stärkes härigenom 
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betydligt, och hvarje konstgrepp, hvarmed man i detta hän
seende kan missleda fienden bör ej försummas. Bojar, blind
minor och kabelstumpar böra för att missleda utläggas; orig
tiga meddelanden rörande det minerade fältet utspridas ; låt
sade ostentativa minarbeten till spioners fromma företagas om 
dagen, under det att framskjutna sporadiska minor utläggas 
och andra nöd väneliga arbeten företagas nattetid. 

Innan sjelfva försvarsplanen uppgöres, måste man öfver
Yäga på hvad sätt en blifvande fiende torde komma att an
gripa positionen. Om denna till exempel har till ändamål att 
skydda et.t örlogsvarf, och detta är befästadt, synes föga tro
ligt, att platsen kan komma att utsättas för formlig belägring, 
såvida icke denna utgör del af en invasion i stor skala; ett 
bombardement dm·emot, vare sig från land- eller sjösidan och 
från afstånd till uppemot 12000 yards från platsen torde man 
böra bereda sig på. Ett sådant kan ej effektivt företagas mot 
defileradt föremål, äfven om afståndet är mycket kortare, än 
det nyss nämnda. Finnas sålunda vissa hinder, som dölja 
platsen för den anfallande, behöfver försvaret i allmänhet ej 
utsträckas bortom dessa föremål; men för försvaret af den ter
räng, inom h vilken angriparue i sig te af platsen kunna bom
bardera densamma, måste mått och steg vidtagas. Detta åstad
kommes genom befästningar i samband med mineringar. 

Kanoner kunna ej betraktas fullt verksamma mot pans
rade fartyg, då afstånden växa öfver 3000 yards. Af detta skäl 
böra befästningarna läggas 8 a 9000 yards framom den plats, 
som skall skyddas, och om detta kan ernås, är ett bombarde
ment från fartyg ur praktisk synpunkt sedt omöjliggjordt, ty 
äfven de fruktansvärdaste fartyg skola vara utsatta för skador 
inom gränsen af de försvarandes verksamma eld och man kan 
betrakt.a såsom säkert, att en fiende i en kritisk tid ej vågar 
riskera sin flottas effektivitet för vinsten af ett bombardement 
på stort afstånd. 

Emellertid kan en orts geografiska läge vara sådant att 
dylika d~t~cherade verk ej kunna framskjutas till erforderligt 
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afstånd. I sådant fall böra grupper af stora syftminor utläg

gas oregelbundet i det vattenområde, inom hvilket fienden ej 

får komma. Cherbourg är en sådan ort.. Den ifrån denna 

plats längst framskjutna eldtronten, billägen på vågbrytaren, 

befinner sig endast 1900 yards afiägsnad från varfsområdet. 

Antagande att en bombarderande flotta hölle sig utom 3000 

yards från vågbrytare-batteriernas kanoner skulle den utan 

alltför stor risk här kunna utföra sitt uppsåt på cirka 5000 

yards afstånd. Minbåtar skola icke kunna hindra den; endast 

ett antal långt framskjutna minor kunna härvid blifva af verk

ligt gagn och med all säkerhet skulle syftminor orsaka fienden 
mera besvär än kontaktminor. 

Författaren anvisar följande sätt att ordna minförsvaret 

vid Cherbourg. Ytterst och utom området för artilleriets på 

vågbrytaren verksamma eld, läggas sju grupper spoi·adiska 

(advanced) minor sålunda ordnade, att alla (7) minorna in'om 

samma grupp ligga i en rät linie, h vars förlängning träffar 

ena syftstationen, B; afståndet mellan minorna i hvarje grupp 

omkring en kabellängd och grupperna spridda, så att syft
linien från stationen A till en mina eller grupp aldrig kan 

träffa en annan. Syftinstrumentet på denna station är försedt 

med en i tubens rigtning instäld visare, som under tubens 

kringföring åtföljer densamma. När tuben är rigtad mot nå

gon af de utlagda mingrupperna, berör denna visare en metall
skena, som står i ledande förbindelse med stationen B, hvar

vid en elektrisk ström slutes och observatören på B-statio

nen underrättas om, mot hvilken grupp A:s tub är rigtacl, till 

lättnad vid uppsökande af samma föremål med båda tuberna. 

Innanför de avancflrade minorna och utanför hamnbassi

nens mynningar strös några grupper "semi"-avanceracle minor, 

äfvenledes syftminor, och slutligen förlägges det regelbundna 

hufvudförsvaret till sjelfva hamnöppningarna, vid vågbrytarens 

ändpunkter. Detta utgöres af en position, af förf. kallad 

"Mine Block", vid hvardera vågbrytare-flygelns hufvud. H varje 

position består af några (2--4) tvärs för inloppet dragna linier 
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af syft- och kontaktminor, merl passiva hinder invid stränder

na, till skydel för der möjligen framsmygande båtar. Sålunda 

ordnadt kan försvaret af en dylik plats anses godt - så länge 

minorna äro i fullgodt skick, tillägger förf. Han medger att 

denna mineringsprincip är fotad 1)å goda grunder och äfven 

den allmännast omfattade, men han gillar elen ej, emedan 

dessa vanligen i det smalaste passet hopträngda regnliera min

linier äro särdeles sårbara för kontraminering, och emedan de 

i allmänhet läggas på ställen, der man med nästan absolut 

säkerhet kan af ett eller annat tecken sluta sig till deras be

fintlighet. Sporadiska mingrupper förordas derför, såsom va

rande de regnliera spärrningarne öfverlägsna, desto mera som 

de på samma gång äro hinderligare för fienden och billigare 

för de försvarande, enär de ej erfordra så stor myckenhet 
m1nor. 

Endast vid hutvridspärrningen nämner förf. om använ

dandet af elektriska kontaktminor; helst synes han dock vilja 

utesluta dem äfven der, ty, säger han, hufvudpositionen befin

ner sig vanligen just på ett ställe, der Brennan eller liknande 

rör· iga minor skulle kunna brukas, och dessa återigen äro 

omöjliga i ett med kontaktminor mineradt vatten. 
För ett framgå11gsrikt försvar äro emellertid icke allenast 

minor och befästningar erforderliga. · Nyss nämndes äfven pas

siva hinder (timmerflottar o. d.), afseelda att afvärja båtars 

försök att åtkomma de elektriska ledningarna. Riklig tillgång 

på snabbskjutande artilleri är ett at de vigtigaste ''ilkoren för 

ett lyckosamt försvar. Detta artilleri bör helst vara monte

radt i moncrieff-lavettage, för att hållas skyddadt tills tiden 

för dess bruk är inne; rökfritt krut för dessa vapen är af nö

den. Projektörer för elektrisk belysning skola vara uppstäida 

på lämpliga, skyddade platser. De ångfartyg, som användes 

för positioneas minering böra vara så inredda, att de, sedan 

minorna utlagts, kunna användas vid positionens försvar. För

denskull skola äfven på dem anordningar vara vidtagna för 

anbringande af snabbskjutande småkanoner och elektrisk lys

apparat. 
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Huru väl ordnadt allt det anförda än må vara, får man 
derför e1' förbise att båtanfall mot på en ltnkarsättnina li o·-

• b b 

gande fartyg svårligen kunna helt och hållet förhindras. En 
eller annan båt må väl komma till korta uneler försöket, men 
många skola säkert lyckas genomtränga en spärrning. Minor 
hindra dem ej utan måste härtill båtförsvar an vändas, uncler
stöd t af elektri,;;ka sökljus och snabbskjutande vapen både från 
strand och skepp. 

Seclan förf. sålunda antyclt lämpligaste sätt att anordna 
försvaret af en från sjön öppen plats, öfvergår han till betrak
tande af försvaret af N e w-Y urks hamn, som mot sjön är skyd
clad af den omkring 100 eng. mil utsträckta Long Island. 
Denna hamns geografiska läge kan betraktas såsom nära nog 
typiskt ~~ed hänsyn till ett försvar gent emot anfall från sjö
sidan. Ons utsträckning hindrar ett direkt anfall från sjön 
och tvingar till begagnande af någon af de två leder som föra 
till staden, såvida ej anfallet skulle kunna utföras medelst land
trupper landsatta på Long Island, eller medelst ett kombine
rarit anfall från land- eller sjösidall, hvilket förf. anser vara 
det lättaste alternativet. Huru lätt utförbara de båda senare 
projekten äro med hänsyn till de försvarsåtgärder, som föt' 
närvarande finnas vidtagna på denna ö, visar förf. i förbi
gående och slutar med att erinra, det en dylik ö kan vara 
en källa till svaghet lika väl som till styrka. . Den stärker då 
anfallet endast kan företagas med maritima medel, men är 
mycket sårbar, då fienden kan flytta kriget i land, isynnerhet 
som man i dessa tider måste anse det alldeles omöjligt att 
hindra en landstigning, som betäckes af en flotta. 

En flotta, som utan annan hjelp vill företaga ett angrepp 
mot denna plats, har sålunda t venne vägar att välja ; den ena 
liingre och smalare, men lättare att navigera ; elen andra betyd
ligt kortare, men svårframkomlig p:'t grund af i elensamma be
fintliga bankar. Troligen väljer han den förra och i denna 
bör följaktligen minförsvarets tyngpunkt förläggas. Vid en 
plats sådan som denna bör det minerade fältet dragas tillbaka 
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från öppna sjön, både för att försvåra närmandet till detsam
ma och för att underlätta de försvarandes minetingsarbeten ; 
men naturligtvis ej längre tillbaka än att fienden hålles på 
för bombarelement omöjlig distans. 

Några regelmessigt utlagda positioner af flera minlinier 
afstyrkes, kallande detta att "lägga för många ägg i en korg" 
clerjemte visande hvar korgen är belägen. I stället törordas 
det hufvudsakliga minförsvarets ordnande i flera positioner 
utanför h varandra, h vardera bestående af endast ett fåtal grup
per elektriska minor, dels ordnade i linier, dels oregelbundet 
utlagda; men företrädesvis liggande i de minerade fatledernas 
midt och på ställen der de sjelfva på samma gång lemna stöd 
:'tt landbatterierna som de af dessa kunna försvaras. Minor
nas fördelning på olika punkter kan naturligtvis göras på 
skiljaktiga sätt; men såsom regel böra mekaniska minor ej 
läggas annat än i sicloleder, som äro utan strategisk betydelse 
för försvaret. Dessa minors användande i strömvatten bör 
undvikas under ett krig, som varar in i vintermånaderna, ty 
clrifisen skall sannolikt orsaka ett stort antal minors antänd
ning. Kunna lämpliga positioner för dynamitkanoner erhållas, 
torde dessa med fördel ersätta minor. 

Det är af stor betydelse att den hamn som skall mineras 
är noga sjömätt; särskild t att lodningarna äro exakta. Sedan 
mineringsplanen en gång är uppgjord och materielen tillmätt 
och ordnad, böra lodskotten hvarje år kontrolleras, i synnerhet 
å platser, hvarest djupet är föränderligt, beroende af rörliga 
bankar eller andra skäl. 

Ofta händer att hufvuclledningar få vara permanent ut
lagda och deras ändar uppbojade. Som det emellertid kunde 
vara oldokt att låta deras läge vara synligt, böra bojarna be
handlas såsom de förut omtalade hvilande minorna, med en 
explosiv länk, som håller bojen neddragen nnder vatten. Äfven 
brukas att, för tidsvinst vid utläggningen, hafva permanenta, 
väl betäckta ledningar dragna f rån tändstationen ned t ill strand-
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bädden, hvarest de i så fall vid utläggningen konnektaras med 
de till grupperna utgående ledningskablarne. 

Arbetsplaner för positionernas minering böra finnas upp
gjorda. De ur taktisk synpunkt vigtigasta arbetena utföras 
först; der sådana skäl ej förefinnas, börjas med de längst fram
skjutna minorna. Rörande sjelfva arbetssättet bör detta gifvas 
en mjuk och elastisk karaktär utan slitningar. Fördenskull 
skall manskapet vara så inöfvadt, att det ej behöfver arbeta 
efter uppgjorda fördelningar med noga kringskurna sysslor 
för hvarje man, hvilken senare metod rent af orsakar tidsför
lu;:;t med väl öfvadt folk. 

(Forts.) 
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Hvarjehanda. 

Förenta staternas nybyggnadsprogram. Tidningen "Times" 
lemnar i sitt nummer den 13 Augusti innevarande år en in
tressant redogörelse för utvecklingen af Förenta staternas 
flotta och de sista fyra årens framsteg i detta hänseende, upp
gifterna hemtade ur sjöministerns rapport till kongressen i år. 
Enligt denna rapport egde Nord-Amerikas Förenta Stater år 
1885 intet örlogsfartyg vuxet att upptaga strid med ett nutida 
slagskepp och man var uteslutande hänYisad till Europa för 
tillverkningen af pansarplåt, kanoner, maskinkanoner och mi
trailleuser. lVlen vid denna tid kom man ändtligen till insigt 
om behofvet att skapa ett modernt sjövapen, och man före
satte sig detta mål på samma gång man var besluten att för 
krigsmateriels anskaffande göra sig oberoende af främmande 
land. Den inhemska industrien var emellertid ej genast be
redd att till verka pansarplåt af önskade dimensioner eller de 
svåra kanonernas kärnrör, och det dröjde i tre år, innan det 
första pansarfartygets byggande kunde på allvar företagas. 

I lVIars .)885 underskrefs det sista kontraktet om leverans 
af plåt och kanoner med engelske leverantörer. Nästa gång 
erbjödos inhemske industriidkare att för framtiden öfvertaga 
tillverkningen af dessa artiklar, för att derigenom förmå dem 
att skapa verkstäder med maskiner, jemförliga med de bästa 
i Europa. Planen lyckades och från den l Juni 1887 har 
"Bethlehem Iron Company" i Pennsylvania öfvertagit kon
traktet härom med Förenta Staternas flotta. 

Beträffande de pansarfartyg, som enligt det nya program
met skulle byggas, måste det mesta ska pas; men så kan 
nu all fartygsmateriel hädanefter tillverkas inom landet. För 



-368-

icke så länge sedan egde Förenta Staterna endast 5 pansar

fartyg, hvardera med tvenne slutna torn, och dessa fartyg af 

den beskaffanhet, att det föreslagits att slopa dem allesamman 

på grund af de kostnader deras iståndsättande skulle föranleda. 

Emellertid har nu en kongress beslutat att de skola sättas i 

brukbart skick och anses de blifva sjöklara inom årets slut. 

De sattes på stapeln för 15 år sedan och deras afslutande 

kommer att kosta 11.500000 kronor för alla fem. Den största 

är Puritan, om 6000 tons deplacement och 3000 hkr.; de andra 

äro ~~1ianionomoh, Amphit1·ite, Monadnock och Terror. 

År 1886 voterade kongressen två andra tornfartyg med 

2 torn, Texas och .Maine, h vilkas dimensioner m. m. äro: 

Texas 

ll;[aine . 

Q ...; ,_; l 
--::i "'§ ~ ~ ~ . Pansar 

~o ~ ' E'o 1: E ~ Bcstycknmg. ,~,-
j~~!~,R 1 1J~ 

·m. l m. l m. 1 ton 1 knop[ m. l 111· 1 
88 19 ' 6 6"00 8400

1 
17 {II st. 3Q cm. O 30 O HO 

,39 • ,o l ,SG o) VI st. 1::> cm. ' l ' 
(\ l ~.J G -- ~6648 1 9000 1 17 I{IV st. 25 cm. O 'lO O ~o ' 
u1,44111,8'1 •"" [ l' l . l VIst.15cm.: ,. ! ,. ~ 

Pris. 

Ki·otiÖr.= 

8.500000 

10.200000 

Enligt 1887, 88 och 89 års budgeter tillkommer dessutom: 

1:o. Ett pansraclt kustförsvarsfartyg med ett slutet torn 

och ett barhettetorn om 4000 tons clepl. och 5400 hk. och hvil

ket skall föra en 4L cm. kanon (115 ton), en 30 cm. kanon, 

(48 ton) och en 38 cm. dynamitkanon. Detta fartyg skall be

klädas med 40 cm. pansar i vattenlinien och i tornet samt 

med 36 cm. plåt på barbettetornet. 

2:o. En pansarkryssare af 7500 tons deplacement, h vilken 

skall kosta 12.500000 kr. 

3:o. En snabbgående bepansrad monitor af stål, med ett 

deplacement af 3000 ton och 7500 hk. Priset å denna är be

rälmacl till 5.300000 kr. utom artilleriet. Monitorn skall göra 

17 knop; men konstruktören erhåller 180000 kr. för h varje 

tjerdedels knop fartyget kan komma att göra utöfver cle be

räknade 17. 
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Under det att sålunda de moderna pansarfartygen införas 

i Förenta Staternas flotta har emellertid typen för den opaus

rade kryssaren samtidigt gjort icke mindre framsteg, tack vare 

de bemödanden i denna riktning som gjorts sedan 1885. Sjö

ministern tillkännagifver också i sin rapport, att då de fartyg, 

af denna kategori, som nu byggas, eller äro ämnade att byg

gas (medlen redan beviljade), blifva färdiga, så komma För

enta staterna att intaga andra rangen i afseende å "protected 

cruisers" om 3000 ton och deröfver, med 19 knops eller högre 

fart. Denna beräkning grundar sig emellertid på en rappor

ten åtföljande tablå, uti h vilken uneler byggnad varande krys

sa!e i England och Frankrike ej medräknats och sålunda ej 

heller de, h vilkas byggande ej påbegynts, men för h vilka me

del beviljats. 

Under sådant förhållande få sålunda Förenta Staterna t. v. 

nöja sig med att intaga 3:e rangen bland de stater, som ega 

kryssare af 1:a klass, samt placeras efter Frankrike i detta 

afseend e. 

De nya amerikanska kryssarn e äro: 
Djupgående. Deplacement. Hkr. Kategori. 

Dolpltin . ... 4,a4 m. 1485 ton. 2420 aVlSO. 

Boston . . . . . . .. 5,18 
" 

3189 
" 

3780 protectecl. 

Atlauta. ........ ... 5,Is 
" 

3100 
" 

3368 , 
Olticago ......... ... 5,70 

" 
4500 5084 

" 
Charleston ......... 5,64 

" 
3730 Il 7000 

" 
Baltimore .......... 5,9~ 

" 
4400 , 9000 

" 
Yorlctown ....... .. 4,27 , 1700 

" 
3900 kanonbåt. 

Newark *) ....... .. 5,n n 4083 
" 

8500 protected. 

Pltiladelpltia *) .. ... . 5,s5 
" 

4324 , 9000 
" 

San Fransisco*) . .. . . 5,72 
" 

4083 
" 

9000 
" 

Conco1'd *) ......... 4,27 
" 

1700 
" 

3900 kanonbåt. 

B enm:ngton ''') ...... 4,~7 
" 

1700 " 3900 
" 

Kryssaren .itf. 6 **) 5300 , 20 knop. protectecl. 

.itf. 7 o. 8 *'~) -- 3000 
" 

19 
" 

, 
" 
" 

.M. 9-11**)- 2000 
" 

, 

*) Under byggnad. **) ~fctllen beviljade. 



-370-

De med nummertal betecknade kryssame voterades af 

kongressen i September 1838; fartsiffrorna för N:ris 9-11 

komma att besti:immas af sjöministen1. Då ej kostnaden för 

artilleriet och möjligen blifvande premier inberäknas, skall 

.Vi. 6 kosta 6,500000 kronor, 
, 7 o. 8 , 3.750000 , samt 
, 9-11 , 2.500000 , hvardera. 

Dessutom har kongressen beviljat medel till en ny dyna· 

mitkryssare, 2 kanonbåtar, diverse kanoner, skyddsplåtar för 

maskiner, artilleriverkstäder och en särskild kanonverkstad 

vid arsenalen i Washington. Sammanrälmas de nya fartygen, 

komma Förenta Staterna inom kort att ega 26 sådana. Be

träffande minbåtar gå de Förenade Staterna sin egen väg 

de bygga inga. t. 

Barrosa. Detta fartyg, som är det första i ordningen ·af 

4 st. 3:e klass "protected cruisers", den s. k. kryssartypen B, 

sattes i sjön i April månad i Portsmouth, hvarest det varit 

under byggnad sedan Maj månad 1888. Dessa B-kryssare 

(Blanche, Blonde, Bcwmcouta) äro bygda efter ritningar af 

mr White och äro afsedela att tjenstgöra på stationer, hvarest 

dockning icke kan ifrågakomma, hvarför skrofvet, af stål, är 

omgifvet af en kopprad träbeklädnad. Barrosa är 65 m. lång, 

14 m. bred och ligger 4,~ m. djupt med ett deplacement af 

1580 ton. För- och akterstäfvarne äro gjutna af fosforbrons. 

Ett vattentätt, beskyddande däck sträcker sig öfver hela skep

pet med en maximitjocklek af 2 tum (öfver de vitala delarna) 

och en miniroitjocklek af l tum. För och akter nedgår det 

till 18 tum under vattenlinien, är högst öfver maskinerna och 

sluttar härifrån såväl sidovägen som långskeppsvägen. Kol

boxarna rymma 160 ton och äro så belägna, att bränslet för

stärker det af pansardäcket beräknade skyddet. Alla spant 

och skott äro medelst stålförbindningar sammanfogade med 

pansardäcket, som har mycket få öppningar; der öppningar 

icke kunnat unelvikas äro de förseelda med pansarluckor eller 

trall. Ett vertikalt långskeppsskott sträcker sig genom .nära 

nog hela fartyget ; härjemte finnas talrika tvärskeppsskott. 
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styrtornet är mot maskinkanoneld skycldadt genom ett 9 cm 
stål pansar. 

Bestyckningen skall utgöras af 6 st. 14 cm. bakladdnings-, 
bredsidekanoner och 4 st. 3 fl.:iga, deraf två förut och de an

dra två på låringarna; ett par N ordenfelt-kanoner och tvenne 

torped-tuber komplettera bestyckningen. En nyhet, som in

förts å Bcm·osa är sättet att förvara drickesvattnet i vissa af 

fartygets vattentäta celler i st. f. uti cisterner. 

Maskinerna, som arbeta med triple-expansion, äro ämnade 

att vid naturligt drag kunna utveckla 2000 ind. hk. och 3000 

med forceradt. I detta fall har konstruktören ej varit rigtigt 

lycklig; ty hittills (November) har man vid försök ej lyckats 

realisera mera än i medeltal 2861 hk. under användande af 

forceradt drag. Medelfarten dervid utgjorde 14,7 knop, eller 

l ,s knop mindre än elen beräknade farten. Verksamhetssierens 
radie vid 10 knops fart är beräknad till 3400 mil. 

Priset på Barrosrt är omkring 90000 l; häruti ingår be
styckningen med omkring 5000. 

(Adm:ty and Horse Gnards Gaz.) 

Ett och annat från främmande örlogsmariner. Under som

mar och höst har man i de flesta länder sett en liflig verk
samhet på örlogsmarinernas varf. 

I England hafva under hösten Wid_qeon och Blonde aflupit 

i Pembroke, Bw·ham i Portsmouth, Span·ow och Trush i Gree

nock, Fluxnix och Peloms vid privata skeppsvarf. Härjemte 

har man satt i gång med utförandet af det storslagna nybygg

nadsprogrammet, sedan parlamentet beviljat de äskade medlen. 

Till en början har man beslutat sig för, hvacl de skola komma 

att heta alla de nya skeppen; vi nöja oss med att här endast 

uppräkna namnen på de nya l:a klassens slagskepp, namn som 

äro hemtade från och påminna oss om tilldragelser ur Eng

lands ärofulla historia: Rwnillies, Renown, Repulse, Resolution, 

Revenge, Royal-Oak, Boyal-Sovereign och Iloocl. Alla dessa, 
utom Hoocl skola ~:;kj nta öfver barbette. 

Af I kl. kryssare skola enligt förenämnda program 9 styc

ken byggas. En af dessa skall kallas Edgar och kommer att 
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gifva sitt namn åt typen - en modifierad Mersey. Af II kL 

kryssare sko}a 20 byggas; efter ett af dessa kommer denua 

typ att benämnas Apollo och är ämnad blifva en förbättrad 

Medea-klass. 15 minbåtsjagare skola byggas efter och tillhöra 

Sharpslwote1·-typen. Denna senare typs förträfflighet är emel

lertid allt annat än obestridd; de ofta återkomm e.nde ma

skineri-missödena föranleda många engelska sjöofficerare att 

påyrka öfvergifvandet af, hvad de kalla "detta dumma sy

stem", att i ett sk ro f om 400 tons vigt insätta ett maskineri 

om 4000 hk. 
Kölen till åtskilliga af de projekterade fartygen är redan 

sträckt. Så pågår f. n. byggandet af Royal-Sovereign i Ports

mouth. Detta fartygs hufvuddimensioner äro: Längd 116 m., 

bredel 23 m., djupgående akter 8,3 med ett deplacement af 

14150 tons. Maskinerna skola utveckla 9000 hk. med natur

ligt och 13000 med forcerad t drag ; motsvarande farter beräk

nas till 16 och 17,5 knop. Bestyckningen skall bestå af fyra 

st. 67-tons kanoner, 10 st. 15 cm.; tjugofyra st. 6- och 3-(t.:iga 

snabbskjutande kanoner; fem utskjutningstuber öfver och två 

under vattenlinien. Bepansringen skall utgöras af ett 46 cm. 

tjockt och 2,5 m. breclt gördelpansar i vattenlinien, upptagande 

% af fartygets längd. Härtill komma pansartraverser vid 

gördelns ytterkanter, ett 7,5 cm. ståldäck samt ett 12,;, cm. 

pansar kring hela batteriet. 

Misstämning råeler inom hela engelska marinen med an

ledning af svårigheten att ur en stor mängel af de nyaste 

fart.ygen uttaga den beräknade maskinkraften. I de flesta 

fall uppnås aldrig elen åsyftade farten mer än en gång - viä. 

profturen, andra fartyg lyckas icke ens då realisera koustruk

törernas förväntningar. Orsakerna äro väl i senare fallet ute

slutande beroende på konstruktionen ; i det förra kunna de 

deremot hafva många anledningar. Ofta förspörjes klagomål 

öfver för trånga eldrum eller andra konstruktionsfel, men oftast 

skjutes skulden på eldarepersonalen, hvilken beskrifves såsom 

otillräckligt utbildad, otillräcklig i antal, och saknande uthål

lighet. Man har i sammanhang härmed påpekat orimligheten 

af det nuvarande systemet, som begär att dugligt folk' skall 
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söka sig in vid flo t tan såsom eldare för att mot samma ersätt

ning, som kommer däcksmatrosen till del, åtaga sig det tyngre 

arbetet i maskinrummet. 

Vi hafva redan omnämnt att Barrosrt vid hittills företagna 

profturer ej gifvit, hvad man väntat. Samma har under hö

sten varit förhållandet med J.l1a,qicienne, Seagull, R eclbreast och 

Lapwing. H vad de tre senare beträffar, hafva profturerna måst 

afbrytas på grund at maskinhaverier. I sammanhang härmed 

må nämnas, att de hittill svarande 12-timmars-profven med 

naturligt drag af amiralitetet nu bestämts att vara endast 8 

timmar. 

Vid Kongl. Örlogsmannasällskapets högtidsdag förlidet år 

uttalade föredraganden i artilleri den åsigt, att man, hvad artil

leriets kaliber och vigt beträffar, nu stode vid en gräns, som 

sannolikt icke på länge skulle komma att öfverskriclas. Rig

tigheten af denna förutsägelse synes besannas. Då detta ytt

rande fäldes, var elen engehke 110-tons kanonen vedelens kraf

tigaste kanon. Den finnes monterad på Benbow och Sans

Pareil och man hade just armerat Victoria med tvenne dylika 

pjeser, då, vid fortsatt profskjutning den ena befans så otill

förlitlig att man nu beslutat frångå denna kanon-cert och i 

stället bestycka Victoria med 67-tons kanoner. 'l'roligen kom

ma äfven B enbou;'s och Sans Pareil's kanoner att utbytas. 

Några officiela uppgifber rörande de försök som föranled t 

detta uppslag, föreligga icke, men det synes konstateradt att 

kanonen undergått formförändring och att denna uppskattats 

till en 17 cm. böjning af kärnlinien. Mellan somliga af ban

den sägas dessutom så stora öppningar hafva uppstått, att 

man med lätthet kunde stoppa ned slantar i springorna. 

.Men äfven 67 -ton kanonerna synas vara särdeles delikata 

pjeser. Victoria var afseeld till flaggskepp åt högste befälhaf

varen i :Medelhafvet. Sedan denne länge väntat på sitt flag

skepp, beslöts omsider att gifva honom ett annat, och man 

bestämde sig för Gamperdown. Men Gamperdown deltog i som

marens eskaderöfningar, och under dessa upptäckte man sköror 

i kärnrören på trenne af dess fy ra, för öfrigt nya, 67-t.ons ka

noner. Rodney fick derför lerona tre af sina kanoner till Gam-
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perdown. Profskjutning har nu företagits med Camperdowus 

artilleri; utgången här af "was successful ", heter det i elen tele

grafiska rapporten, enär endast ett af de hydrauliska lavetta

gen till de svåra kanonerna visade sig defekt(!). 

I Frankrike hafva kryssarn e af I klass Jean- Bart och Al

gel· blifvit satta sjön, elen förre i Rochefort och den senare i 

Cherbourg. Dessutom har kryssaren af II klass Davout aflöpt 

i Toulon. Davouts byggande påbegyntes i Sept. 1887, och be

räknas fartyget hafva afslutat sina maskinprof inom detta år. 

I Kiel aflöpte i Augusti ett pansarfartyg af ny typ Sieg

friecl, hvilket cleplacerar 3925 ton och som skall bestyckas med 

tre st. 24 cm. kanoner. Enligt "Army and Navy Gazette" 

ämnar man i Tyskland låta bygga åtta fartyg af denna typ, 

hvilka komma att tillhöra det rörliga kustförsvaret. 

Tyska flottan eger f. n. 6 torpecl-divisionsbåtar, af hvillm 

fyra (.hi. 1-4) med en kraftutveckling af 2500 ind. hk. göra 

en fart af 20- 21 knop, medan .iw. 5 och 6 med 3500 ind. hk. 

uppnå 23 knop. Detta antal båtar kommer nu att ökas med 

ytterligare 2, hvilka skola få än starkare maskiner, och som 

komma att kosta 1.200000 mark, under det att de förutva

rande kostat l mil!. mark hvardera. Äfvenledes pådrifver 

man i Tyskland byggandet af nya minbåtar, af hvilka 15 st. 

om 75 ton f. n. byggas i Stettin, och umgås med planen att 

skapa en alldeles ny hamn· vid Kiel, enär den gamla icke är 

rymlig nog för elen ständigt växande minbåtsflottan. Då nu 

projekterade minbåtar blifva en verklighet, beräknas tyska 

minbåtsflottan omfatta 150 nummer. 

Som litet hvar torde påminna sig kantrade en dansk min

båt på Köpenhamns redd nnder sistlidne September månad. 

Rörande anledningen dertill har "S:t Petersbm·ger Zeitung" 

framkastat, att elen egendomliga, högt belägna Thornyeraft

ska ångpannan samverkande med den märkvärdiga roderkon- · 

struktionen på dessa båtar torde hafva förorsakat katastrofen 

vid någon häftig manöver af båten. 
För de ryska minbåt~::~divisionerna i Östersjön har i som

mar en ny organisation faststälts. Enligt denna skola. min

båtarue med det snaraste erhålla sin fullständiga bemanning. 
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Besättningar och båtar skola till ett antal af högst 15 tilldelas 

cle olika eskadrarne i den vid Kronstadt sammandragna flotta. 

Besättningarna för hvarje 15-tal af båtar utgöra ett kompani, 

som står uneler befäl af en högre officer, företrädesvis någon 

sådan som genomgått torped-kurs. Endast vid cle tillfällen , 

då manövrer utföras, synes kompanibefälhafvaren, eller någon 

officer, &om tillhör kompaniet, kunna taga befälet öfver hela 
cli visionen. 

I Österrike har under sommaren minbåtsjagaren Planet 

satts i sjön. · Den är bygd af stål, mäter 67 m. i längd, 7 m. 

i bredel och drager 2,5 m. vatten. Den har två propellrar 

och deplacerar 480 ton . l\1ec1 forceraclt drag skola maskinerna 

utveckla 3500 hk. och gifva 20,5 knop. Bestyukningen skall 

bestå af: två st. 80 mm. och åtta st. 47 mm. snabbskjutande 
kanoner och tre utskjutningstuber. 

J apan och Kina hafva uneler sommar och höst haft rätt 

betydliga öfningseskadrar rustade. Des~a hafva besökt ham

nar i nyssnämnda länder samt uti Sibirien och Korea. Den 

kinesiska eskadern, 8 fartyg af ett deplacement om samman

lagdt omkring 28000 ton, stod officielt under befäl af amiral 

Ting, men kommenderades i verkligheten af en engelsman, 
amiral Lang. 

Enligt "North China Daily-News" har Kina förändrat 

sin örlogsflagga från trekantig till fyrkantig. 
(Efter utliimlskn titlskrifter.) 

t. 

Från utlandets handelsmariner. I N e w-York har i början 

af sommaren en stor hjulå>.Jgare Connecticut gjort sin proftur. 

Den är 109 m. lång, 14,o m. bred, 26,:; m. bred öfver hjulhusen 

och 18,3 m. djup i rummet. Med 30 hjulslag i minuten ut

vecklar den 5500 hk. och erhåller 18 knops fart. I stället för 

elen traclitionela balansmaskinen, som återfinnes på alla ame

rikanska "ferry-boats", har Connecticut en lutande compound

maskin med svängande cylindrar, hvilkas diametrar äro resp. 

1,4 m. och 2:G3 m. med ett lopp af 3,s;; m. Den stora, mäster

ligt inredda salongen är 85,4 m. lång. Fartyget skall trafikera 
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linien New-York-Providence. Conuecticut kommer emellertid 

att träda i skuggan för den nybygda Puritan, verldens största 

och kraftigaste hjulångare, h vars dimensioner äro: längd öfver 

allt 1~8 m. och bredd öfver hjulhusen 28 m. Dess totala de

placement 4150 och bruttodrägtighet 4650 ton. Genom sitt 

byggnadssätt är detta fartyg försäkrad.t mot eldfara och osänk

bart. Skrofvet är dubbelt och indelad.t i 59 vattentäta celler, 

hvaraf 52 befinna sig mellan de dubbla bottname och 7 bildas 

O'enom 6 transversala skott. Fartyget har en cumpoundma
b 

skin med ytkond.P-nsor, som utvecklar 7600 hk. Kostnaden 

uppgår till 5.400000 kronor. 
På senare tid har man å Nord-Amerikas stora sjöar bör

jat begagna sig af pråmar och under sommaren har man i 

jättepråmar transporterat socker från Cub a till N e w-York och 

Boston. En lastångare bogserade en stor sådan pråm från 

Matanzas till Boston, 1367 eng. mil, båda lastade med sdcker, 

och till Philadelphia bogserades en jernpråm med 2400 ton 

is från Nya England. Dessa törsta lyckade företag med bog

serade pråmar torde snart följas af mera omfattande dylika. 

N u synas ändtligen amerikanerna börja tänka på att upp

taga Ui.flan med .de gamla verldens rederier, h vilka ombesörja 

den transatlantiska emigrantbefordringen. Under ·en fönn3gen 

finansmans ledning har nemligen i N e w-York konstituerat sig 

ett bolag, "Rapid Transit Steam Ship C:y", som inköpt stora 

l·ordområden å Lon0'-Island i närheten af udden ::'liontauk för 
• b 

att der anlägga bassiner och dockor till den nya hamnen, 

hvarifrån paketbåtarna skola afgå till Milford-Haven . Denna 

liuie, hvarom redan flera gånger förut varit fråga, skall be

tjenas af 8 paketbåtar, hvardera lastande 12000 ton, och hvilka 

skola blifva de största, bäst inredda och mest snabbgående af 

alla verldens passagerarefartyg. Den första båten skall vara 

klar att insättas i linien somm<tren 1891. En jernväg förenar 

Montank med Brooklyn och de resande tran.::>porteras på ång

färjor från nämnda stad till centrum af K ew-York. 
(Efter utländska tidskrifter.) 

t. 
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Kongl. Örlogsmannasällskapets prisfrågor 
för år 1890. 

l. Ega vi för vår flotta ett tillräckligt antal replipunkter 

i våra nu befintliga befästade hamnar? Om så ej är förhål

landet, hvilka anordningar böra vidtagas för att fylla denna 

brist? 

· 2. H vilka åtgärder böra i fredstid vidtagas på det att 

örlogsflottan under krig måtte kunna draga största möjliga 

fördel af landets handelsångare? 

3. Är ett närmare samarbete emellan landt- och sjöför-

svaret påkalladt med afseende på: 

a) organisationen af landets försvar, 

b) öfningarna i· fredstid? 

4. Under hvilken befälhafvares direkta order böra mm

båtar, tillhörande eskader eller af delning ställas? 

5. Grunderna för eldens ledning å våra första klassens 

pansarbåtar? 

Svar å dessa frågor, åtföljda af förseglade sedlar, hvilka 

upptaga antingen författarens namn och vistelseort eller också 

ett valspråk, ingifvas till Kongl. Örlogsmannasällskap<:Jts sekre

terare i Carlskrona senast den 15 nästkommande September; 

kommande å sällskapets högtidsdag för skrift, som blifvit till

erkänd pris, sällskapets medalj i guld, silfver eller brons att 

utdelas. 

Skulle den förseglade sedel, hvilken åtföljer skrift, som 

blifver prisbelönt, endast innefatta valspråk, tillkännagifves 

sådant under första hälften af N o vember månad i "Post- och 

Inrikes Tidningar" med anhållan att författaren ville till säll

skapet uppgifva sitt namn. 

Såvida författare af inlemnad svarsskrift icke tillkänna

gifvit motsatt önskan, törbehåller Kongl. Örlogsmannasällska

pet sig rättigheten att i sin tidskrift offentliggöra densamma. 
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•lera f betingade t:tktik; Kryssarens Impcmtor Rieol((.i l aflöpning; Tyska p:msar

J'a rtygct S iegfi ·ied ; ,TorpedbiHar mod petroleum såsom briin sle ; Flytande tloc.lm 

t\ir torvcdb:ltar ; Torpcd-di visim1sb:'itar för tyska marinen ; Franska torpetlbåtar på 

pari scrc:-:pos itioncn ; Rp ht torpcdhåts-divisioncmns organisation i Östersjön; m. m. 

Engelska. 

,Jolwnal of the Boyal United Ser·vice In8Utnt-ion. N:o 1.'18. 
Om di sciplinens betydelse fur en Yiipnatl styrka - motilen att framkalla r,rh bc

vnra den ; ])p nya re spriingämncmt; Den br ittiska handelssjöfarten under hi g: 
m. 111. 

N :o 14!). Befästninga r och flottor ; Om öh'<tmlct af flottans personal ; m. m . 
~ :o 150. Kustförs\·arets taktik ; Kompasson i moderna krigsskepp ; J\Iekani sk 

kulning af ångfartyg; Don 1mcnuwtiska kmonen samt dess bruk i la nd ot.: h till 

sjös; Yon T,iibolls ;'\ rslJCriittelse : JU . 111. 

l!'1'etnl! lcrt. 
Revue JJllwU'ime et Coloniale. Juni. .En vetenskaplig expetlition 

till Cap H om (slut); l<'onrniers dromusk•lp ; Eugelslm marinens b udget 1889- !JO: 

Krönika : De engelska kanonb:ttarne af Sparrow-typea; De engelska 15 ocl1 12 

em. sn<tbbskjutande kanonerna ; En kraftig 11.111lervattensrmn ; Om olyckRh~indcl

serna. vid Sa mna ; E n engelsk pctrolcum-torpc!lhåt ; Ny amerikansk torpctlbåt

typ ; m. 111 . 

Jttli. Krönika: Italienskit kryssaren l't:cmonte; Do engelska snabbs kjutamlo 

kanonorna; Den pneumatiska kanonen och den rcffladc mörsaren ; :Framtidens 

stridsfartyg ; Dc engelska stonkolen ; m. aL 
Augusti. Historislm studier öfvor fra nsb örlogsmariucn (furts.); Undorsök

ningar af sext:tntcrs exontrieitet; Organisationen af on portugisisk marinskjutskol:t 

188!); Krönika: Undersökning riir:tnde 11.irlusten af Sulfan ; l'roftmor mer! 'Jim
j'algctr, Melpom.ene och .kryssare af Jl[r;dcet-typen; E ngelska handelsHottans ut

vc~;kl i ng; Proftnr med Clwrle~ton; Urckisb pansarfartyget Hytlra; Stål-bnotcr; 

Vattenitngans orsiit tnmle med petroleum-essens; Kiihl s nntlcrvattens-signaler; En 

nattlig att:ll'k på l\Ialta ; Brormans torped ; Rdison - Sims torped ; Torpodfiirsö k 

mot Resi:;tance; m. m. 
Soptom bor. Kompassnålens perturbation pil lmsten af I &laJHl ; Hcglcmcnton 

llir k. italiens im marin-akademien i LiYomo; Krönika: Anxili iirkryssarcn 'J'cntonir·; 
~ybyggnatlc r Jör engulska flottan ; E ngelska flottans nwnÖ\'l'Cr 188!); m. Il l. 




