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Om skyddsnät. 
'l'ill fartygs skyddande mot torpedangrepp hafva skydds

näten af ståltråd konstruerats. Dessa nät hållas på ett be
stämdt afstånd från fartyget medels bommar af trä eller j ern, 
hvilka bommar i sin ordning äro medels bultar furenade med 
fartygssidan och hållas på sin plats, riggas ut och in sa:mt för
stärkas genom ett helt system af brokar, stag och gaj ar af 
jerntross. Omslutande fartyget till ett bestämclt dj up uneler 
vattenytan äro näten beräknade att bibehålla sitt läge såväl då 
fartyget är till ankars, som då det är under gång; hvmj emte 
de skola kunna riggas ut eller in med stor lätthet samt llt
göra ett godt försYarsmedel utan att pil samma gång vara 
ett hinderligt eller farligt bihang. 

Näten hafva, allt ifrån deras första uppkomst, varit före
mål för en mångfald, långt ifrån ekonomiska experiment. De 
belamrade >isserligen mer eller mindre - beroende af fartygs
typen och fribordets höjd - alla fartyg; men knappt hade de 
blifvit införlifvacle uti den moderna krigsmaterielen, förr än i 
somliga örlogsmarine1· nästan hvmje fartyg blef förseclt der
med. J a, de saknades slutligen endast på fartyg af ringa 
eller intet stridsvärde eller på småfartyg, hvilkas utrymme och 
manöverförmåga skulle alltför känbart påverkas cleraf. Man 
argumenterade, att liksom manskapet ford01n exercerades med 
segel och rundhult: så skulle det numera så exerceras med 
skyddsnät, att dessa med största möjliga skyndsamhet skulle 
kunna riggas ut eller in under alla tänkbara förhållanden. 

I fackEteraturen förekomma en mängel artiklar om och kri
tiker ö±ver skyddsnäten, men i ett fall voro alla dessa upp
satser lika, de voro aldrig riktade mot sjelfva uppfinningen i 
stort sedt, uta~1 blott och bart uttryck för elen ene eller andre 
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författarens personliga intryck af något experiment. Alla dessa 

förs ök voro emellertid icke på långt när uttömmande för be

stämmandet af skyeldsnatens verkliga militära värde under 

krig, ty de voro alla utförda under fredstid och under helt 

andra omständigheter, än om näten kommit till användning 

under strid eller på öppna ·sj ön. 

Nästan hvarje örlogsfartyg af större militärt värde och at 

tillräckliga dim ensioner är numera förseclt med nät; men i 

och med detta nätets allmännare införande, blefvo torpederna 

utrustade med ett slags afbitartänger för dess genomskärande
7 

och e:rr:.edan härmed företagna försök lyckats, så hafva skydels

näten förlorat nästan hela sitt värde såsom försvarsmedel mot 

sj elfgående torpeder. Det visade sig nämligen: att vanliga 

sky d elsnät kunde helt och hållet genomskäras af dessa tänger 
7 

och torpeden fritt passera genom det sålunda i nätet uppkom

na hålet. Såsom en följd häraf har man funnit nödigt för

stärka nätens motståndskraft, och det vill synas som om en 

del mariner anskaffat eller äro i beråd att anskaffa skyddsnät, 

som äro 50 procent tyngre än de förut brukliga, för att de 

skola hmna stå emot de nyare afbitartängerna. Det är att 

förmoda, att elen alltj emt fortgående striden mellan anfalls

och försvarsmedel till sj ös skall framkalla nya afbitartänger, 

kraftiga nog att genomskära äfven dessa förstärkta nät, sär

deles efter införand et af de nyare sj elfgående torpederna af 

stora dimensioner. Troligen komma då nät-konstruktörerna 

att söka anordna nya ännu starkare nät för att motstå äfven 

dessa afbitartänger, och så unelan ±ör undan, tills man slut 

ligen står inför en mycket dyrköpt, och sannolikt ändå icke 

alldeles afgörancle, erfarenhet. 
Vid de mångfaldiga försök, som egt rum med skyddsnät, 

hafva åtskilliga olika konstruktioner cleraf framstälts, olikhe

terna beroen:le antingen på ståltrådsmaskornas sammanfogning, 

eller på bommames beskaffenhet . l\Iånga voro också de olika 

modifikationer, som måste vidtagas för att lämpa de senare 

efter olika fartygstyper ; ~l els blefvo bommames lägen i :i ör-

- :JH3 -

hållande till hvaranclra olika, dels varierade platsen för deras 

fästande till fartygsskrofvet, sättet huru de hanc1teracles, eller 

den tillriggning, som var nödig för deras skötande. Emeller

t id kom man genom dessa försök till det mer eller mindre 

obestridda resultatet, att det var förenac1t med stor svårighet 

att skydda fartygets ändar till följd af svårigheterna att an

bringa och manipulera näten på dessa platser och detta till 

och med under de mest gynnsamma omständigheter, el. v. s. 

med fartyget till ankars; det var derför tydligen omöjligt att 

i praktiken räkna på något skydd genom näten för fartygets 

begge ändar , när näten voro utriggade, uneler det fartyget var 

i rörelse; det bevisades att näten ko mm o mer eller mindre till 

ytan, och att de föreles akteröfver medan fartyget var under 

gång, samt att hela nätattiralj en då led af häftiga ryckningar • 

som voro allt annat än lugnande, särdeles med flera fartyg i 

tätt sluten ordr1ing eller vid någon sj ö; dessutom måste alltid 

ihågkommas, att fartygets fart och förmåga att verksamt be

gagna sin bestyckning högeligen förminskas genom nätens an

vändning; på en del fartyg hände det, att en eller annan bom 

fick sina gajar och stag afkrängda, kom loss samt hängde upp 

och ned efter fartygssiclan -- dervid alltid ihågkommandes att 

experimenten i allmänhet utförd es med ny materiel och ej med 

en materiel, som hade blifvit skamfilad OGh sliten genom in

ver·k 211 at saltvattnet eller genom flitigt användande till exer

cis. Hvar och en som varit med om något af dessa experi

ment skall säkerligen komma ihåg de oändliga svårigheterna 

vid skyddsnätens anbringande och manipulering, samt af dess 

:-;tora vigt, som så mycket som möjligt motvägdes af en mängd 

både möjliga och omöjliga stag, gajar, ldapplöpare, vinschar 

och andra maskiner, alla bidragande till att fresta däcket, 

rubba fastgöringsbultar och ställa till oreda och skada i allmän

het; han skall säkert också komma ihåg det ideliga sprängandet 

af bommar, naglar och brokar, samt den beständiga fruktan 

för att, genom springandet af en mellangaj, få se hela s yste-
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met försvinna akterut, omsnärjande de utskjutande dubbel
ln·opellrarna. 

Alla dessa haverier int räffa under fredliga experiment, 
alldenstund de äro afhängiga af systemet sj elft, och lik>äl ta
ges ingen hänsyn till el e mycket allvarsammare haverier, h vilka 
måste förmodas skola inträffa under strid med en fi ende. Man 
kan lätteligen fö_reställa sig, huru mycket allvarsammare dessa 
h averier skulle vara, derest de inträffade med de tyngre nät 
man, i afsigt att förstärka dess motståndskraft, ämnar införa i 
stället for de nu i bruk varande. 

Men äfven om man för ögonblicket frånser beskaffenheten 
och vigten af de nät som användas, är att bemärka, att ett 
fartyg, af hvad slag det vara må, endast under den förutsätt
ningen kan vara i stånd att uneler krigstid försvara sig furme
dels skydelsnät emot torpeclangrepp, att det ej förut deltagit 
uti någon strid. I synnerhet efter installerancl et ombord af tal
Tika snabbskjutande kanon er af betydlig kraft, är det omöj ligt 
att antaga, att något fartyg kan, ätven blott för en kort stund , 
förblifva utsatt för elden från en motståndare, utan att få sina 
skydelsnät skadade. 

Det skulle ej heller vara logiskt att supponera det ett. 
skyclcladt ställe skulle kunna erhållas för förvaring af alla dessa 
nät med deras skrymmande tillbehör, ty äfven om det funnes 
ett fartyg alldeles särskildt konstrueradt för detta ändamål, der 
nät med allt hvad dertill hörer kunde fön·aras inom pausar
skydd, så vore det omöj ligt att förmod a, att all a dessa stc,cJ 
för bommar, fastgöringspunkter för block hörande till in- eller 
uthalare o. s. v., de nödvändiga vinscharue och ledarskifgatten 
icke skulle lida skada under en strid, liksom hvarje annan icke 
1Jansarskyddad del af fartyget; dessutom bör man alltid kom
·ma ihåg, att äfven om hvarj e del af skydelsnäten med hela 
dess tillhörand e attiralj kunde hållas unel er skydd, så skulle 
·det troligen vara ett olycksbringande föret ag att förs öka rigga 
ut nätet efter eller uneler någon del af striden i afsigt att 

;Skycld a fartyget emot torpedbåtar, hYilka säkerligen skull e be-
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gagna just ett elylikt ögonblick till sitt anfall. Säkert är, att 
hela systemet af nät, bommar, gajar m. m. är utsatt för fien
dens eld och ger upphof till en mängd splint; och lika säkert 
är att denna massa splint skulle medföra ökad fara för ett 
modernt örlogsfartyg, hvilket allaredan förut är belamradt 
med en mängel svaga brädgångar, skott, rigg och annan atti
mlj af alla möjliga slag. 

"1\Ian gör derför klokast uti att antaga, att ett fartyg blott 
clå kan obetingadt lita på sitt skyddsnät, när det icke redan 
varit i träffning med fiend en. Detta allmänna antagande är 
af så stor betydelse, att det, äfven om det icke innebär. nätens 
fullkomliga utdömand e, dock alltid utgör ett vigtigt argument 
emot desamma. 

1\Ien 0111 man frånser från allt detta, och från det positiva 
faktum , att de förhanden varande näten icke lemna något ab
solut skyeld emot torpeder, försedda med afbitartänger, och 
öfvergår till att betrakta de olika skedena af ett sjökrig, och 
särskilclt de, hvilka mest synas berättiga nätens användande, 
så skall man finna, att nätens värde såsom skydelsmedel emot 
torpedangrepp äJ beroende på de omständigheter, hvarunder 
kriget fores, samt på dettas allmänna karaktär. Vid strid i 
öppen sjö mellan enkla fartyg eller mellan eskadrar, är skydds
Hätens användande ej att tänka på, äfven om samtidigt anfall 
af torpedfartyg eller -båtar är att befara; detta har allaredan 
försök under fredstid ådagalagt. I det fallet att de krigföran
de nationerna befunne sig i hvarandras omedelbara grannskap 
och ingendera vore öfverlägsen till sj ö :s, är det troligt, att en af 
cle begge motståndame skulle börja anfallet med ett plötsligt 
och förödande anfall i sin fiendes farvatten och mot hans kust, 
hvarvid operationens frr.mgång t ill största delen skulle vara 
beroende på anfallets oförmodade och snabba verkställande, 
hvarföre hög far t bör vara den vigtigaste egenskapen hos de 
i detsamma deltagande fartygen; följaktligen, och ehuru mot
anfall af torpedbåtar vore att frukta, skulle den eskader, som 
utfönle en elylik operation, icke vara i stånd att hafva sina nät 
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utriggade, i afvaktan på dessa torpedbåtsmotanfall, ty då skulle 

elen förlora besittningen af elen höga farten och elen fria ma

növerförmågan, och eskadern skulle befinna sig i ett ogynn

samt läge, om elen fölle in med fiendens större fartyg i stället 

för med hans torpedbåtar, det ena lika så sannolikt som det 

andra. Det samma kan sägas om ett enkelt fartyg, på expe

dition i fiendens farvatten vare sig för att rekognosera eller 

för annat ändamål,· och derför är det sannolikt att i verkliot 
' . b 

krig ingen befälhafvare, för en mindre sjöstyrka eller enkelt 

fartyg, som vet att han har utsigt till att möta fiendens far

tyg, skulle våga att hålla sina nät utriggade, äfven om det 

vore sant, att de kunde riggas in och stufvas undan, klart för 

drabbning, på minsta möjliga tid, eller om det vore säkert 

(hvilket det i verkligheten icke är) att de kunde stoppa en 

torped. Det sannolika är, att han i stället skulle använda 

mindre fartyg, torpeclbåtsj agare, j a till och med torpedbåtar 

till att skyelda eskadern eller fartyget. Likväl måste meclg& 

vas, att ifall fartygen genom egna torpedbåtar i tid kunde 

varskos om fientliga torpedbåtars anfall, så skulle skyeldsnäten 

hafva stort värde, sedan man lyckats rensa siön från fiendens 

större fartyg och siökri12:et mera rörde sio· utefter kusten- men 
J ~ . b , 1 

som förut är ±ramht\Jlet, sådant tillvägagående vore endast 

möjligt med de fartyg som då icke ännu hade varit i träffnino-o> 

och huru många hade icke varit det mot slutet af kriget!' 

Om man öfvergår från detta till andra slag af maritim 

krigföring, t. ex. blokad och bombardement så finner man , 
att _blokaclen nu för tiden är en mycket oviss operation, icke 

att J emföra med h vad elen var förr i tiden. Vid nutidens sj ö

krigföring skulle den troligen inskränka sig ti'l.l kryssaretj e1~st, 
utförd på olika sätt allt efter platsen ±ör blokaclen, den dertill 

använda styrkans storlek eller det ändamål man af'låg med 

blokaclen. Den sjöstyrka, som uppehöll blokaden skulle tro

ligen i närheten af elen blokeracle punkten välJ. a nåo·on opera-
. ' b 

t10nsbas, vid hvilken den kunde lio-o-a till ankars klar till 
bb ' 
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ögon blieldig lättning, så snart som rekognosörerna inrapporterat, 

att fienden ämnade försöka bryta sig ut. 

Synnerligen nattetid borde väl då den blokerande styrkan 

hafva sina nät utriggade till skydel emot torpedangrepp, men 

a llelenstund den blokerade troligen skulle välj a natten till ett 

försök att bryta blokaden, om han känner sig stark nog eller 

tvingas dertill, så skulle då den blokerande, som bör vara 

klar till att ögonblickligen gripa in emot eller följa blokad

brytarne, blifva öfverraskad med utriggade nät, då en dyrbar 

tid skulle gå förlorad vid dessas inriggning och unelanstufni11g 

för att, kanske i hög sjö, göra sig färdig till den stundande 

drabbningen. Derest ater den blokerande styrkan vore ut

satt för att anfallas af andra bland fiendens fartyg än dem 

som vore blokerade, så skulle det vara vågaclt att hafva nä

t en utriggande, ty om man tillfälligtvis skulle blifva öfver

Taskad, antingen till ankars eller under sakta gång med ut

riggade nät, vore det också blott af ett par fientliga kryssare, 

hvilka, synnerligen nattetid, lätt skulle kunna helt oförmodadt 

öppna en häftig eld, så skulle belägenheten i sanning vara 

mycket kritisk; sannolikt skulle mer än ett fartyg då befinna 

. ig i en svår dilemma och löpa fara att få sina propellrar 

oklaracle under all den förvirring en sådan oförmodad attack, 

med åtföljande försök att rigga in näten under fiend ens eld, 

ovilkorligen skulle medföra; troligen skulle alla fartygen för

söka kapa ifrån sig näten och hela deras tillbehör för att på 

en gång befria sig derifrån och om då, som troligt vore, krys

sames anfall efterföljdes af ett torpedbåtsanfall, månne icke 

då belägenheten skulle vara sämre, än om man icke blifvit 

öfverraskacl med utriggade nät? Äfven under förutsättning 

~tt den blokerande styrkan blefve anfallen af enbart torped

båtar, och under medgifvande att ett visst slags nät eger för

måga att stoppa torpederna, så qvarstår alltid ·det faktum, att 

näten endast ofullständigt förmå skydela fartygens ändar, och 

derföT, i samma mån som förvirringen vid ett torpedbåtsanfall 

€mot flera fartyg måste blifva större, än vid anfall mot enkelt 
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fartyg, så är det troligt, att torpedbåtarue vid anfall mot :flera. 
fartyg skola lyckas träffa ett eller :flera bland dem på de af 
näten blott ofullständigt skyddade delarue, alltid förutsatt, att 
torpedbåtarne utföra sitt anfall snabbt och med beslutsamhet; 
detta vare sig den blokerande styrkan befinner sig till ankars 
eller under sakta gång. Deremot skall det befinnas vara svå
rare för torpedbåtarne att lyckas i sitt anfall emot ett ensamt 
fartyg, för så 'vidt de ej äro många och manövreras med 
skicklighet och d j erfhet och i synnerhet ifall anfallet föregås och 
understödes af en häftig snabbeld, låt vara blott från så lätt 
artilleri, som föres af en liten torpeclkryssare, i hvilket fall 
torpedbåtarue säkerligen skola lyckas i sin uppgift att spränga 
fartyget trots alla skyddsnät. .M:en det bör åter framhållas,. 
att torpedbåtarue hafva större utsigt att lyckas i sitt anfall, 
om detta sker emot ett enstaka fartyg, särdeles i fall de an
vända sina egna elektriska ljus och snabbskjutande pjeser. 
Säkerligen skall det ej gifvas mycket lugn ombord på ±artyg, 
hvilka operera utefter en fiendes af torpedbåtar försvarade 
kust; det säkraste är vid sådant fall, att hålla sig långt från 
de platser, der dessa senare äro stationerade, eller om man 
icke kan göra detta, satta sin lit till en noggrann och påpass
lig utkikstjenst, dertill användande både kryssare, torpedbåts
jagare, torpedbåtar och ångslupar, samt, ifall el en plats man 
valt till operations bas meclgifver detta, tillfålligt anordnade 
stängsel. I de fall då en eskader eller ett enkelt fartyg an
falles af torpedbåtar, torde det vara säkra::;t att ånga undan 
för full maskin, ty fart är dervid att föredraga såsom försvars
medel framför det bästa möjliga skyddsnät. 

H vad beträffar bombardement, så torde ett sådant möjli
gen komma att af en öfverlägsen styrka användas mot obe
fästade eller svagt befåstade platser, för att under krigets 
första skede rikta ett plötsligt slag mot fienden; men torde 
endast med stor svårighet kunna utföras emot en position, 
som vore ordentligt befästad och försvarad. Den eskader , som 
hade att utföra en sådau operation, skulle vara tvungen att 
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göra det fort oeh måste alltid vara beredd att möta ett mot
anfall af de försvarandes fartyg. Under sådana omständighe
ter skulle det sannolikt icke låta sig göra att hålla näten ut
riggade, alldenstund det troligaste vore, att bombarelementet 
skedde under dagen och den anfallande a:flägsnade sig under 
natten, vid hvilken tid torpedbåtsanfall mest vore att frukta; 
deremot borde den bombarderande eskadern försäkra sig emot 
sådana anfall vare sig från sj elfva anfallspunkten eller från 
dess grannskap genom en vaksam utkikstjenst af egna mindre 
fartyg och torpedbåtar, hvilka borde hålla sig klara att af.'3lå 
fiendernas anfall, eller i värsta fall, om eskadern icke egde 
medel att göra detta, borde den genast den upptäckte de an
fallande torpedbåtarne söka öppna sj ön och engagera b å tame 
under reträtt. 

Ett bombardement kan ä±ven tänkas ske under krigets gång, 
och då såsom medel att påskynda en sjöstads kapitulation, eller 
för att försvaga försvaret af någon plats på fiendens kust; dock 
mindre sannolikt under dessa senare omständigheter. Vid det 
speciela fall, att ett sådant bombardement skulle ega rum mot 
en välbefåstad sjöpositim1, bör det ihågh:ommas, att det då ej 
gerna vore möjligt för de anfallande fartygen att hafva sina 
nät utriggade, allelenstund ett sådant bombardement troligen 
komme att företagas först mot slutet af kriget, då fartygen 
redan mer eller mindre hade varit i strid och deras skydels
nät försatta ur ~j enstclugligt skick. Men äfven om fartygen 
hade sina nät i brukbart skick, så är att ihågkomma, det bom
barelementet sannolikast skulle utföras med fartygen under 
gång, hvarunder det icke gerua vore möjligt för dem att hafva 
sina nät utriggade, emedan de då, förutom att de utsatte sig 
för de olägenhetm· som redan framhållits, skulle vara tvungna 
att gå mycket sakta, under det de voro utsatta för att forten 
plötsligen kund e öppna eld, i hvilket fall den ringaste skada 
på skyddsnätattiralj en skulle medföra att farten måste stoppas, 
uneler det man afhj e1pte skadan, eller i värsta fall att propell-
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rarne oklarades, just som fartyget vore utsatt för de försva
ramles kasteld. 

Det må vara öfverflöcligt att uppräkna andra eventualite
ter, emedan ofvanstående kan tillämpas på hvmje fall, vare 
sig det gäller det läge, hvaruti elen bombarderande eskadern 
skulle befinna sig, ifall den öfverraskades af fiendens fartyg, 
under det den hade sina skyddsnät nere, eller de medel som 
skulle visa sig ~1est verksamma att skydda fartygen emot ett 
anfall a± torpedbåtar, vare sig detta egde rum från det bom
barderade stället eller från dess grannskap. 

slutligen bör dock ett särskilclt fall, som ofta antöres 
för att framhålla nödvändigheten att förse fartygen med skydds
nät, granskas. Detta fall skulle vara, då ett fartyg, genom 
skada å maskinen, V)re hindradt från att uppnå en befäst 
hamn, och nödgades ankra på en obefästad eller otillräckligt 
befästad ankarplats, eller på närmaste kust, för att der repa
rera . lidna skador, under h vilket förhållande det vore mycket 
sannolikt, att torpedbåtsanfall företages mot detsamma. Men 
uneler hvilka förhållanden skulle väl ett någorlunda värdefullt 
fartyg kunna befinna sig uti elylika omständigheter? Säker
ligen endast undantagsvis, ty nästan alla nyare fartyg hafva 
dubbla maskiner, och det finnes icke mycken sannolikhet för, 
att · en skada kan ske, som förhindrar det att, låt vara för 
blott en maskin, uppnå en skyddad hamn för att reparera uti. 
En sådan stor skada kan egentligen endast ske under strid, 
hvarvid, för den händelse fartyget tillhörde den förlorande 
parten, det säkerligen skulle blifva taget eller sänkt, eller, 
ifall det tillhörde den segrande parten, det med säkerhet kan 
förutsättas, att detsamma icke komme att finna sig öfvergif
vet och öfverlemnadt att reda sig på egen hand i ett farligt 
läge, unelantagandes under så säregna och omöjliga förhållan
den, att de sannolikt aldrig skulle kunna förekomma; tvärt
om skulle i så fall fartyget blifva omhändertaget och förtöjdt 
i någon säker position. Timade skadan under strid emellan 
enkla fartyg, skulle det skadade fartyget säkerligen vara för-
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loradt. Emellertid, omständigheterna må vara hvilka som 
helst, så skall ett fartyg, som befinner sig i sådant läge efter 
en strid hafva sina skydelsnät obrukbarare än någonsin. Be
tänkande detta, vore det förspild möda att söka bevisa, det 
torpednäten icke förmå rädda ett sådant fartyg, om det ankrat 
på en obefästad ankarplats och vore ur stånd att röra sig; 
det troliga är, att fiend en skulle göra sitt bästa för att för
störa detta fartyg och att han dervid skulle använda alla till 
buds stående medel och, vare sig genom anfall med fartyg 
eller med torpedbåtar, eller begge i förening, lyckas uti detta 
sitt företag; ej heller skola batterierna vid en svagt betästad 
plats förmå rädda ett så situeradt fartyg från fullkomlig un
dergång; enda räddningsmedlet skulle bestå uti understöd och 
h j el p af egna fartyg och torpedbåtar. Det finnes icke skäl 
att längre orda om de lägen och eventualiteter under ett krig, 
som möjligen kunna framställas för att söka visa skyddsnätets 
nödvändighet., ty hvilken hypotes än må uppställas härom, så 
kunna de här ofvan gjorda anmärkningarna icke förbigås , och 
hvilket specielt läge som än må uppkonstrueras, så skall det 
blifva lätt att bevisa, det allting ändå till slut talar emot nä
ten såsom varande farliga och hinderliga. Vigten och verkan 
af snabbskjutande artilleri, i synnerhet vid strid emellan far
tyg, har uppnått en sådan point, att kanonen måste betraktas 
såsom det första och det vigtigaste af anfallsmedlen ombord, 
och det finnes ingen del af fartyget, som är mera utsatt för 
artillerieldens första verkningar, är just näten med alla dess 
tillbehör, hvarföre det är troligt, att torpednäten, i stället för 
att vara ett problematiskt skydd, endast skulle gifva upphof 
till en massa farlig splint. Dessutom qvarstår alltid det positiva 
och oemotsägliga faktum, som redan förut är anfördt, att nn 
befintliga nät icke förmå utestänga torpederna, lwmjemte det 
antagandet blott är logiskt, att afbitartänger skola konstrue
ras, i stånd att skära igenom hvmje nät som än må inrättas, 
med lika lätthet som de genomskära näten nu. 

Sedan således nätens ringa nytta bli±vit påvisad, trän-
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ger sig den frågan sjelfmant fram: ''På hvad sätt skall man 
då kunna skydda fartyg emot torpedbåtar?;' Ett af de b~ista, 
om ej rent af det allra bästa skyddet för fartyg emot torped
båtar erbjuder hög fart. Ifall ett fartyg ser sig anfallet af 
torpedbåtar, hör det gå undan, om det så kan, och ju mera 
snabbgående tartyget är, desto större sannolikhet har det att 
förstöra torpedbåtarne och sjelf förblifva oskadt. Hvarje me
del bör äfven a1~vändas till att förstärka skrofvet och kon
struera detta så, att den skada en träffande torped kan göra 
detsamma blir så lokal som möjligt, ehuru detta numera, med 
de torpeder af stor diameter och med starka sprängladdningar7 

som nu för tiden användas, blifvit allt svårare och svårare. 
Framför allt bör dock framhållas, att större fartyg alltid må
ste åtföljas och skyddas af kryssare och torpedbåtsjagare, lwar
tiii, i elen händelse fartygen måste operera på ställen der de 
äro mera utsatta för torpedbåtsanfall, ett flertal goda torped
båtar bör läggas; varande torpedbåtsjag are och torpedbåtar 
det säkraste skyddet emot ett försåtligt anfall af deras likar. 

Det vissa är, att för operationer längs en kust äro torpedbå
tar af stor betydelse och desamma skulle, utom i en clel all
deles säregna fall, med stor fördel kunna brukas i stället för 
ett vidsträckt, fast min±örsvar, hvartill måste användas en be
lamrande och alltid ömtålig materiel, hvars klargöring är tids
ödande och svår, hvars effektivitet är mer eller mindre proble
matisk och som icke kan hanciteras utan fara. Äfven mindre 
torpedbåtar af föråldrade typer, hvilka betraktas såsom obruk
bara till anfall emot brtyg i öppen sjö, skulle kunna använ
das i stället för fasta minor till nytta och beqvämlighet för 
de försvarande. Om de ej kunna betraktas som någonting 
annat, så äro de dock att anse såsom ett slags rörliga minon 
egancle alla de fördelar, som rörlighet och förmåga till anfall 
gifva öfver enbart fast och passivt försvar; det kan inte vara 
svårare att träffa ett mål med en torped från dessa båtar än 
att spränga en mina för samma ändamål, oaktadt tänd- och 
syttstationer, elektrisk belysning och alla dessa komplicerade 
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regler och förutsättningar, som äro nödvändiga för att öfver
vaka och använda ett minfält. Svårigheterna att göra ett 
verksamt bruk af detta senare skulle i synnerhet visa sig nat
tetid, dels genom svårigheten att särskilj a egna från fiendens 
fartyg dels genom svårigheten att försäkra sig om en verksam 
och öfverensstämmande tjenst vid utkiks-, elektrisk belysnings-, 
yft- eller tändstationerna Lika säkert är äfven att, trots de 

minutiösaste föreskrifter för rekognosering, ett fartyg, som, 
förfölj d t af fienden, försöker inkomma i en hamn, h vars in
lopp är försvaradt med fasta minor, skulle löpa stor risk vid 
att göra så, hvarföre chefen å detsamma sannolikt skulle 
föredraga att stanna på utsidan af minfältet, såvida han icke 
genom tvingande omständigheter, såge sig nödsakad att pas
sera öfver detsamma. Det är föga troligt, att en fiende, utom 
vid de mest säregna fall, skulle försöka att forcera en t)assage 
försvarad medels ett minfält, isynnerhet nattetid; mera antag
ligt är, att de fartyg, som opererade mot ett sålunda befäst 
.ställe, skulle försöka att på afstånd göra all den skada de 
kunde, och hålla sig utom en säker distans från minfåltet, i 
hvilket fall de små torpedbåtame skulle vara mera verksamma 

.än min:fi:i.ltet, emedan de skulle yara i stånd att operera mot 
dessa fartyg. 

Ett försvar genom torpedbåtar skall alltid utöfva en mo
ralisk verkan minst lika stor som den ett fast minförsvar för
mår åstadkomma, och hvad beträffar dess matm·iela verkan, så 
har det alla fördelarue at anfallet, rörligt och oförmodadt, öf
ver försvaret, orörligt och passivt. 

Angående användbarheten till kustförsvar af de s. k. kon
trollerbara torpederna, sådana som Brennans, Sims-Edisons, 
m. tl., så blir det först mödan lönt att sysselsätta sig med 
dem, när deras uppfinnare äro i_ stånd att säga oss, huru de, 
med lins och märkeflaggor, kunna bedöma när deras förstö
relseredskap äro 10 eller 100 meter från målet, och huru de 

. äro i stånd att rikta dem och afpassa explosionsögonblicket 
på en elistans af 1,000 meter eller mera, synnerligast nattetid; 

Il 
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detta utan att nämna många andra allvarsamma olägenhetm·r 
som vidlåda detta slags vapen. Tills dato hafva de endast 
varit till nytta -för dem af deras uppfinnare, som lyckats få 
dem antagna af någon regering, och det troliga är, att cle 
aldrig skola göra någon vidare nytta, åtminstone ~i för sj ö
krigsbruk. Den kontrollerbara torpedens historia liknar den 
om dynamitkanoner om fartyg med fruktansvärda rammar - ) 

och med förmåga att sänka sig olika djupt under strid, eller 
elen om undervattens båtar eller andra uppfinningar rörande 
sjökriget, som alla likna hvaranclra uti storartade beskrifnin
gar, många löften, förundransvärda experimenter, men äfven 
uti ett mer eller mindre fullständigt misslyckande uti prakti
ken, vare sig under krig eller vid fredlig sj ötj ens t. 

Till slut bör framhållas beträffande kustförsvaret under 
alla dess olika faser, att bästa medlet till att erhålla ett verk
samt sådant är att använda ett stort antal torpedbåtar, stora 
eller små, moderna eller föråldrade, samt ett sparsamt bruk 
af enkla spärrningar eller linier af sjelfverkande minor till att 
fullkomligt afstänga vissa positioner under särskilda förhållan
den. Derigenom erhålles ett försvar, som icke endast snabbt 
blifver i ordning, hvars skydd icke är problematiskt, utan äf
ven, moraliskt såväl som materielt, verksammare och troligen 
äfven mera ekonomiskt, än användandet af fasta minor i större 
::;kala. 

(Cr: »J ournal of tho Royal United 8eni<·o In.o;titntion ·> af ~Y. D.) 

Försök med olika slags ankare i tyska marinen. 
Alla tiders och nationers sj öm~Ln hafva städse erkänt elen 

stora betydelsen af goda och tillförlitliga ankare; och o aktad t 
ångans införande samt taklingens afskaffande har någon för
ändring härutinnan ~i inträclt. Visserligen kan det synas, som 
om man nu för ticlen på de moderna krigsfartygen med tvenne 
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skrufvar och maskiner eJ skulle vara lika beroende af sin an
karutrustning som fordom, isynnerhet som man äfven till an
kars är tvungen att hålla ånga uppe i någon panna för det 
elektriska ljuset och för att c1rifva talrika hjelpmaskiner, och 
således har lättare att vid behof kunna begagna sig af maski
nen; men andra omständigheter fordra ovilkorligen, att man 
(åtminstone under normala förhållanden) framför allt bör kunna 
lita på sitt ankare. Under tj enstgöring till sj ö s ställas näm
ligen ofantligt höga fordringar på besättningarnas påpass
lighet, förnämligast hvad beträffar befäl och maskinpersonal, 
och dessutom behöfva de komplicerade maskinerna och pan
norna i hamn underkastas en sorgfållig granskning och istånd
sättning, hvarför man på säkra ankarplatser och vid ej alltför 
ogynnsam väderlek måste kunna förlita sig på ankarets håll
fasthet, såvida icke i längden skeppets stridsduglighet skall 
lida genom öfveransträngning af såväl personal som materiel. 
A andra siclan måste man taga i betraktande att tyngden af 
ankare och kettingar med tillbehör, hvilka ju icke bidraga 
till fartygets egentliga stridsförmåga, är rätt betydlig (på tyska 
pansarskeppet Köniy TVilltelm t. ex. väger ankarutrustningen 
ungefär 91,000 kg., förutom de fasta delarne i fartyget såsom 
klys, betingar, stoppare, spel m. m. På ett pansarfartyg tager 
det lösa ankartillbehöret i anspråk cirka l proc. af deplace
mentet, uneler det att för hela armeringen enelast 6 till 10 
proc. af detsamma kan tillgodoses, hvarför det naturligtvis är 
af största betydelse att söka minska ankarnes vigt, utan att 
cleras tillförlitlighet derigenom licler afbräck. För att ernå 
detta måste man icke blott välja clet bästa material utan äfven 
en form, som gifver ankaret den största möjliga förmåga att 
med j emförelsevis ringa vigt gripa och hålla fast i botten. 
~Ien cles::;utom måste denna form vara sådan, att ankaret kan 
ligga klart till begagnande utan att hindra egen elclgifning, 
eller i trånga farvatten och vid nära passerande af andra far
tyg blifva orsak till haverier. 3lutligen måste man äfven 
lägga an på att kunna lätt och enkelt hamltera ankaret, eme-
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dan den del af besättningen, som har att utföra det egentliga 
sjömansarbetet å moderna stridsfartyg, är ytLerst ringa i för
hållande till deplacementets storlek. 

I 2:dra, och 3:dje häftet af denna tidskrifts 56:te årgång 
är under rubrik "Halls . ankare" redogiordt för en del försök 
med olika slags ankare, som utförts på initiativ af engelska 
amiralitetet, hvarvid Halls ankare utan stock visade sig vara 
det bästa. Under sommaren och hösten 1892 hafva dylika 
försök, ehuru i mindre skala, företagits i tysE:a marinen och 
utförts af \Vilhelmshavens varf. Det torde derför vara af in-
tresse att äfven lära känna de resultat, som lemnats af dessa 
försök och tillvägagåendet vid utförandet. Uppgifterna derom 
äro hemtade från en uppsats i den tyska t idskriften "Marine
Rundschau". 

Enär omständigheterna ~j tilläto att verkställa mera Yiclt
omfattande prof, inskränktes försöken till nedanstående ankar
typer, af hvilka somliga visat sig vid de nyss antydda engel
ska försöken utmärkta, under det att andra förmodades kom
ma att gifva särdeles goda resultat: 
l. Det förbättrade Inglefield-ankaret . . . . . . . vigt 
2. 
3. 
4. 

, , , , med stock 
Inglefield-ankaret, icke förbättradt ....... . 
Halls ankare med stock .. ............ . 

5. Grusons tregreppsankare ................ . 
6. Det förbättrade Martins-ankaret ......... . 

ii 

" 
" 
" 
" 

886 kg. 

910 " 
1,000 

" ~128 
" 

820 
" 

875 
·' 7. Tyska amiralitets-ankaret. . . . . . . . . . . . . . . . , 907 , 

Det är att beklaga att det ankare, som vid de engelska 
försöken visat sig vara det bästa, nämligen Halls ankare utau 
stock, ej representerades vid dessa försök. Man frestas nästan 
att tro denna uraktlåtenhet hafva skett med afsigt, för att ej 
utsätta Inglefielcls-ankaret för en alltför farlig mecltäflare. I 
Wilhelmshaven finnes nämligen en ånghammarsmedj a uppförd 
just för tillverkning af Inglefields ankare, h vilken kostat nära 
-en million mark och som är afsedel att göra tyska mannen, 
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hvacl ankarutrustning beträffar, oberoande af utlandet och pri
vatindustrien. 

Grusons ankare utan stock har mycken likhet i konstruk
tionen med det å .Thule använda Tyzack-ankaret (detta ankare 
afprofvacles vid de engelska försöken) och hade af Gruson
verket kostnadsfritt stälts till för±ogancle. Det Halls ankare, 
som användes vid dessa försök var förseclt med stock och in
köpt från England. De öfriga ankarne voro uttagna fdn för
rådet i v\Tilhelmshaven. 

\Tid tidigare försök har det visat sig omöjligt att medels 
fartygets maskin anbringa en fullkomligt lika kraft på de för
sök underkastade ankarue (som t. ex. unel er backning vid de 
engelska försöken), lwarför ej heller någon fullt opartisk jem
förelse kan anses hafva egt rnm. Vid dessa försök utlades de 
tvenne ankare: som skulle jemföra::;, på en plats, svm vid ebb 
låg öfver vattenytan. När ebben inträffade, vindades de emot 
hvarandra och genom ändamålsenliga måttagningar hade man 
försäkrat sig om att en samtidig och symmetrisk dragning 
verkade på lwartdera försöksankaret~ hva1j emte man till följ el 
af ebben kunde på det noggrannaste iakttaga deras förmåga 
att gripa och hålla fast. För att äfven utforska det inflytande 
som bottnens olika beskaffenhet kunde utö±va hqrpå, egde för
söken rum dels på "Bordumer Sand" och dels på "\Vattn, norel
vest om "Banter Groclenn. nBordumer Sand" har ett botten
lag af fast gul sand med 10-30 cm. tjocka lager af ännu fa
stare blå sand på ett djup af 30- 60 cm. n·w att" består af 
seg och fast gyttja, uppblandad med torfartade växtlemningar 
och med musselbädclar. Under den första. afdelningen af för
söken var "vV att" öfverdraget med ett 20- 30 . cm. el j up t lager 
af tjockflytande gyt~j a, h vilket mycket hindrade ankarets för
måga att gTipa. Ankarne liksom summo öfver elen slippriga 
bottnen, och armarne kunde endast med stor svårighet fatta 
tag. Under den andra afdelningen af försöken låg e11dast ett 
lJar cm. af detta lager gvar, hvilket naturligtvis var gynnsam
mare. 

Tid~kr. i ::,)'öo. 18!1.'1. 

l 
1, 

' 
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l\fan sträfvade att lägga ut ankarue på den mest likartade 
botten, och om så ej lyckades helt och hållet, har man dock 
tagit detta i betraktande vid de ur försöken närledda resul
taten. Såsom tidpunkt för begynnelsen af gripandet har man 
för patentankarue antagit, då armarue börjat röra sig, och för 
amiralitetsankaret flyets första gripande. Tiden för fullstän
digt grepp beri!Jmades för patentankarue, då armames vrid
ning var fulländad, och för amiralitetsankaret, då läggen hvi
lade på bottnen. Inalles egde 29 olika försök rum och resul
taten blefvo följ ande: 

Det j(jrl}(Wmde lnglefieldsanl.:riret*) utan stoc!.; visade sig 
vid försöken på såväl sand som gyttjebotten som det brista i 
anseende förmåga att hålla fast och som det näst biista i för
rnåga att gripa. Detta ankare måste liksom alla patentankare 
och öfver hufvud taget hvmje ankare släpas öfver botten för 
att kunna gripa. Försöken hafva visat, att ankaret, åtminstone' 
på de båda ofvannärnnda bottenarterna, griper kraftigare och 
hastigare, ju snabbare släpningen sker. 

Dd förböttrade I11glr'fieldscmkaret med stock. Anbringandet 
af stock borde i första rummet föröka hållfastheten, men för
söken hafva ådagalagt, att stocken i andra afseenelen är oför
delaktig. Den kan nämligen ej göras så lång, att den helt 
och hållet förhindrar ankarets kantring. Om detta icke ligger 
tullkomligt horisontelt eller bottnen är mjukare på den ena. 
siclan än den andra, så borrar sig elen korta stocken ned med 
sin ena arm och verkar som en uppbrytande häfarm. Detta 
iakttoe,s flera gånger under försöken med såväl detta ankare 
som med Martinsankaret. En annan olägenhet är, att stocken 
under släpandet jemnar botten och lemnar en nästan alldeles 
slät yta bakom sig, i hvilken det naturligtvis är svårare för 
armarne att gripa, än i den af naturen skrofliga. Dessutom 

*) Skiln:Hlcn mcll:m det fiirbiittrado oeb <lct icke furbiittra<le Ingl efields
ankard iir k•:;a i ögonen Jal!an<le, olikheten ligg~nde i något större bred<! piL 
a rmarnc, skarpare flyn , större spelrum mellan armar och lägg, forbättrad smörj
inrättning m. m. 
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försvårar stocken handterandet af ankaret och gör, att den 
s. k. Baxterlagringen (el. v. s. ankarets intagande genom kly
set) ej kan användas:») 

Anbringandet af stock kan således enligt dessa försök ej 
anses såsom någon fördel för Inglefieldsankaret, då detta äfveu 
utan densamma eger tillräcklig förmåga att hålla fast. 

Det icke lörbc"ittmde In_qlf'jieldsanlcaret visade sig visserligen 
ega god förmåga att hålla fast, men dess förmåga att gripa 
var ringa i Jemförelse med såväl de öfriga patentankames som 
det förbättrade Inglefieldsankarehs, isynnerhet på gyttjebotten. 
Derigenom förklaras det ogynnsamrna intryck man nyligen 
erhållit i England om detta ankare. 

Halls ankare visade sig ega en utmärkt förmåga att gripa1 

men förmågan att hålla fast var icke så framstående, och be
tydligt mindre, än hos det förbättrade Inglefieldsankaret både 
på sand- och gyttjebotten. Dess stora förmåga att gripa för
klaras genom det stora hufvudet samt den breda och tunga 
stocken; och den ringa förmågan att hålla fast genom den 
smäckra formen på arrnar och flyn. Förstorades de senare så 
mycket att Inglefieldsankarets hållfasthet uppnåddes, så kom
me naturligtvis gripförmågan att betydligt minskas, emedan 
breda och starka armar ej kunna gripa så lätt i botten som 
smala och korta. Ett företräde framför de andra ankarne med 
stock, som afprofvades, eger Halls ankare deruti, att de breda, 
som man kan kalla dem, skulderbladen på stocken försvåra 

*) Här gör den tyske författaren följande reflexion: »Om jag är Yiil under
riittad, amändes ofta i England Inglefiel<lsankare mell kort stock ; och emedan 
äfven .i\Iartins- och Hallsankarne ii ro försedda med kort stock, ligger den för
mo< lan nära till hands, att engelska amiralitetet antingen skattar fördelam e af 
stoc-k högre på grnncl af erfarenhoten från c!Pras försök, eller att man med bibe
hållandet af de:Jsamma har den afsigten att förhindra införandet af Baxter
lagringen.» 

I artikeln --H.11ls ankare» iir emellertill med<l cla<lt, att engelska amiralitetet 
•n11edelbart efter fOrsöken besUild e ett dylikt utan stock fur flaggskeppet »Blake• 
och serlermera för en hel <le! an<lra far tyg inom engelska marinen. 
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ankarets kantring och således upphäfva dennes verkan som 
uppbrytande häfarm. 

Derefter förklarar den tyske uppsatsförfattaren , h>arför 
detta ankare vid de engelska försöken visat sig ega en betyd
ligt stö1;re förmåga att hålla fast. Detta berodde nämligen 
derpå, anser han, att, till tölj d·afbottnens beskaffenhet, stocken·:·:·) 
hade uppstaplat · stora massor framför sig, men på J ad e s hårda 
sand- och sega gyttjebotten inträffade detta i j emförelsevis 
ringa grad. Alltså, för att Hallsankaret skulle lämpa sig för 
de tyska kustfarvattnen oe:h lemna samma säkerhet som Ingle
fieldsankaret, måste det göras sYårare än det nuvarande. På 
grund deraf, och oafsedt andra olägenheter (kostnader, andra 
inrättningar för lagring och handterande ombord) är det ej 
att rekommendera för tyska förhållanden. I öfrigt, tillägger 
han, är Hallsankaret af tillfredsställande enkel konstruktion, 
lätt att rengöra oe:h eger äfyen tillräcklig styrka, emedan det 
väl har öfverstått cle föreskrifna profven. 

Grusalls trey7·epp3cmkore visade sig på sa11dbotten ega till
räddig förmåga både att gripa och hålla fast samt har en en
kel och lättrengörlig konstruktion. För gyttjebotten deremot vi
sade det sig olämpligt, emedan det öfverhnfyudtaget ej grep 
alls, eller, om så någon gång inträffade, först mycket sent. Ett 
företräde har detta ankare framför de öfriga försöksankarna 
cl8l·uti, att det är lättare, men härigenom uppväges ej olägen
heten af det ofvan anförda. Tregreppsankaret har väl öfver
stått cle föreskrifna styrkeprofven. 

Det (ö1·uattmde Jlartins-anl.-uret >isade sig vid försöken ega 
tillräcklig förmåga såväl att hålla fast som att gripa, ehuru ej 
i lika hög grad som det förbättrade Inglefieldsankaret. Stoc
kens ofördelaktiga inverkan är redan omnämnd i punkt 2. 

AmimZ.itets-cmJ.:cwet uppnådde vid 1örsöken visserligen icke 
samma förmåga att hålla fast som några af patentankarne och 

*) Xiigt•n stvek fanns enwilertitl iekr pii drt i Englnntl fursi ;],t;t Halls
ankaret. 

- ~-11 

gaf ett ogynnsamt resultat på gyttjebotten; dock ställer en 
lång praxis denna ankartyps användbarhet utom all fråga. 

Det är sjelfklart, att man genom försök aldrig kan fram
ställa alla i praktiken förAkommande förhållanden, som kunna 
inverka på ett ankares förmåga att gripa och hålla fast. Der
för kunna ej heller sådana göra anspråk på att hafva ett ab
solut utan endast ett relativt värde, och man måste också 
taga i betraktande, hvacl erfarenheten gif\·it vid handen. Emel
lertid torde man kunna anse sig fullt berättigad att ur ofvan 
beskrifna förs öl;: draga den slutsats, att det förbättrade J ngle
fieldsankaret är ett af de bästa f. n. befintliga patentankaren, 
och att åtminstone uneler elen närmaste ticlen ej något skäl 
finnes, att inom tyska marinen öfvergå till annan ankartyp. 

E. R. 

Aminnelsetal.*) 

t · 
l-iksom .seglaren på hafYet en tid synes och derefter försvin

ner Yid horisonten, så föres ock ·dr lefnacls farkost på tidens 
haf efter längre eller kortare segling till evighetens gräns för 
att fur alltid härnere gå nr sigte. 

De män tillhörande Kongl. Örlogsmannasällskapet, hvilkas 
lefi-1ads farkoster uneler det flydela året sålunda vid denna gräns 

· unelandragits vår blick äro : 

'') l'å Kong!. Örlogsmannasiill,J.:apets hiigtids•bg. •le·' l.) Xurembcr JS!):J, 
fii rPdraget ar sek rct<~ rare:J , k<Jllllll•ciHlijrkaptrncn c. P ttke. 
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korresponderande ledamoten, danske f. d. viceamiralen, Oarl 
Edvard van Dockum, . 

hedersledamoten, kommendören i Kongl. Flottans Reserv, 
'Thorsten Adolf Arwidsson, 

korrespondeqmde ledamoten, viceamiralen i Franska Flot
tans Heserv, Franyois Edmond Paris, 

arbetande le_damoten, kommendören i Kongl. Fottan, Axel 
Fontus I .. illiehöök, 

hedersledamoten, f. d. generalfälttygmästaren, Friherre, Fa
bian Jacob vVrede, 

korresponderande ledamoten, kommendörkaptenen i Kongl. 
Flottans Reserv, Georg af Trolle, samt 

korresponderande ledamoten, kommendörkaptenen i Kongl. 
Flottans Heserv, Carl Edvard af Trolle. 

Carl Edvard van Dockum. 
Det tolk, som bebor de leende öar, h vilka omslingras af Sun

dets och Belternas vågor, har allt sedan hedenhös fostrat män, 
hvilka i brinnande fosterlandskärlek, lefvande mod, dugand e 
kraft och framstående sjömannaegenskaper varit en heder ej 
allenast för det land, der deras vagga stått, utan ock för sam
tid och eftervedel till efterfölj d manande exempel. 

:Många och hårda äro de hugg, som på hafvets brusande 
bölja skiftats mellan de två närslägtade folken på ömse sidor 
om Sundets våg· med vexlande lvcka och uto·ång men ett har 

v b ' 

dock alltid efter de hårda herserimtagens slut blifvit fast i 
båda folkens sinnen, ädel beundran or:h djupt känd aktning 
för elen motståndare, med hvilken man vexlat svärdshugg. 
Lyckligare tider hafva låtit de forna kämparna räcka hvaran
dra broderlig hand i uppriktig önskan om ''fcelles vel". 

Hedradt och aktadt inom vår krets lyser sedan nära 40 
år namnet på en af vårt grannland Danmarks söner, Carl Ed-. 
vard van Dockum, som nu för alltid lemnat densamma. 

Af holländsk slägt, hvilken dock sedan lång tid tillbaka 
tillhört Danmark, föddes Carl Edvard van Dockurn den 6 Mars 
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1004. Fadern, amiral J oost van Dockum, som var en mycket 
framstående officer, är bekant bland annat genom att han in-
11ehade befälet på Schelden öfnr de franska linieskepp, som 
voro bemannade med danska officerare och matroser 180~l. Han 
tog sin lille son ut till sig och derefter kom denne med fadern 
till Frankrike, hvarest han uppfostrades. 

Då fadern återvände till Danmark, tog han sonen med sig 
hem, hvarest han år 1815 blef sjökadett och efter slutade mili
tära studier, 1821, utnämnd till sekondlöjtnant i Danska ma
nnen. 

1822~23 var han med danska korveden Najaden i Vest
indien. Efter hemkomsten fdn denna expedition gick van 
Dockum för vidare utbildning i sitt yrke i fransk tjenst och 
följde med amiral Rosamel på fregatten Ma1'ie T!terese till Sö
derhafvet. Återkommen till Frankrike 1826 gick den unge 
van Dockum ombord på linieskeppet Scipiou, som hörde till 
Levanteskadern och ombord på detta fartyg deltog han i det 
blocliga sjöslaget vid Navarino, den 20 Oktober år 1827, hva
rest den turkiska flottan totalt krossades af de tre stormak
ternas, Englands, Frankrikes och Rysslands, förenade eskadrar 
och hvarigenom grunden lades till Greklands oberoende. För 
sitt välförhållande vid detta tillfalle hedrades van Dockmn der
efter med orden "pour le merite militaire11

• Åretderpåvar han 
med om intagandet af fästningen Patras och tilldelades derför 
Hederslegionens riddarkors. 

Utnämnd till premierlöjtnant sistnämnda år, återvände han 
1mder detsamma till Danmark. År 1831 utgick han som 3:e 
officer med kadettfartyget Najaden och år 1833~34 som se
kond på briggen Allart till V estindien. År 1835 var han chef 
på det kungligs, ångfartyget i Kiel. 

Den j emförelsevis ringa verksamheten i fäderneslandet till
talade emellertid icke van Dockum, och han emottog derför 
1839 anbudet att blifva militärsekreterare hos generalguvernö
ren i Vestindien och tillika hamnkapten i C4ristiansted, h vil
ken plats han beklädde intill år 1842. Under tiden befordra-
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des han år 1840 till kaptenlöjtnant. 1844--45 var han chef 
å briggen S:t Croix i V estindien. Utnämnd till chef för 8i ö
kadettkåren år 1846, hvilken chefsplats han innehade till år 
1850, och under hvilken tid han 1847 befodrades till kaptain, 
var han i denna egenskap chef å kadettfartyget FLora åren 1846, 
48, 49 och 50. De tre sistnämnda krigsåren tillhörd e korvetten 
elen danska N ords j öeskader, som blockerade El be och \V eser. 

Hittills hade den framstående mannens lifsgerning varit 
mera direkt riktad åt sin verksamhet såsom sjöofficer, men äf
ven på den högre administrativa banan skulle nu hans krafter 
och skicklighet tagas i anspråk och 1850 inträdde han såsom 
marinminister i ministeren Moltke, hvilken höga post han be
klädde till år 1852. Sistnämnda år beforc:rades van Docknm 
till kommandörkaptain. 

Ar 1853 blef kommandörkaptain van Dockum chef å det 
nya linieskeppet Daunebrog hvilket under en del af årets ex
pedition var förenaclt med den svensk-norska eskader, som un
der befäl af konteramiral S. von Krusenstierna såsom eskader
chef, och med vår nuvarande konung såsom flaggkapten, till 
följ d af det då pågående kriget mellan V estmakterna och Tur
kiet sgmt Ryssland, i och för värnandet af vår neutralitet, var 
sammandragen i våra farvatten, och lärer H. l\Lt konungen 
ifrån denna tid bAvarat mycken välvilja för amiral van Dodmm. 
Efter skilsmessan från den förenade eskadern öfvertog kom
mendörkaptain van Doclmm såsom eskaderchet, befälet öfver en 
dansk eskader. 

Chef på skruffregatten Xiels .luel år 1857, sändes han j 

December samma år som danskt sändebud till det engelska 
hofvet samtidigt med att han erhöll värdighet af konteramiral. 

Hans clj erfva och frimodiga sjömannaväsende var h elt visst 
icke diplomatiskt, men just detta tycktes falla engelsmännen i 
smaken och "the Danish Admiral" åtnjöt en icke ringa aktning 
och stort anseende vid det engelska hofvet. 

Aterkommen till Danmark tillbjöds honom åter öfvertagan
det af marinministerportföljen, men han afslog det hedrande 
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anbudet och kastade sig i stället med stor ihrer på utvecklin
gen af elen danska n1arineus organisation, och sOin ordförande 
i en af denna anledning tillsatt kommission utarbetade han en 
ny ångbåtstaktik, som han derefter praktiskt pröfvade med en 
eskader af skrufkanonbåtar på hösten 1863. Samma år ut
nämndes han till inspektör af flottans öfningar. 

Under krigsåret 1864, då den danska flottan skar så oför
gängliga lagrar, var amiral van Dockum chef för elen danska 
eskadern i Östersjöns östra del och blockerade de tyska ham
narne derstädes på det mest tillfyllestgörande sätt. Den 17 
l\Iars sökte den preussiska i Swinemfmde instängda eskadern 
att bryta blokaclen, men elen blef s~ eftertryckligt visad tillba
ka, att elen ej vielaxe förnyade försöket. Van Dockum hade 
då sin flagg hissad på fregatten SjcellomL och med detta fartyg 
löpte han ensam upp mellan de två preussiska fregatterna 
ArcoJw och Y!Jiil plte samt hjulångaren Lol'eley, som i flanken 
understödeles af 5 preussiska skrufkanonbåtar af 1:a klass. Li
nieskeppet Sl.:jolcl stötte sedan till och deltog i affären, hvarpå 
preussarne med betydlig förlust måste draga sig åter tillbaka 
in till Swinemitnde. 

Ar 18!36 inträdde van Dockum för andra gången såsom 
marineminister i konungens råd, nu i ministeren Frijs . Stäm
ningen i landet var dock vid denna tidpunkt icke gynsam för 
flottan och då dertill kom, att van Dockum icke kunde i parla
mentarisk vältalighet mäta sig med krigsministern Raaslöf, som 
sökte att undergräfva och förs\·aga marinens betydelse, samt 
van Dockum cle1jemte var den enda af regeringens medlem
mar, som var emot den då ifrågasatta försäljningen af cle Dan
mark tillhörande öarne i Vestindien, inlemnade han sin af
skedsansökan och afgick på h0sten 1867. Han hade dock den 
tillfredsställelsen, att denna försäljning, som i synnerhet Raas
löf ifrigt arbetade för, icke gick i fullbordan. Ar 1869 blef 
amiral van Dockum chef för sjöofficerskåren och 1874, då han 
vid fylcla 70 år hade nått den bestämda åldersgränsm1, afgick 
han trån marinen. 
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Den gamle sjöveteranen bosatte sig derefter i Helsingör, 
bYarest han tillbragte återstoden af sitt lif, de senaste åren 
fangslad vid sjuklägret, men bevarade dock städse sitt lifliga 
och friska sinne, följde med intresse tidens händelser och bm
de med stor liflighet förtä lj a om sin ungdoms och sitt lifs till
dragelser. 

År 1840 inträdde van Dockum i äktenskap med Louise 
Sophie Carolina B~mditz, dotter af generalmajor Banditz. Hans 
hustru var en utomordentligt begåfvad och intelligent <)Vinna, 
och han framlefde med henne ett mycket lyckligt lif. Hennes 
död år 1878 gick van Dockum mycket djupt till hjertat. De
ras äktenskap var barnlöst. 

Van Dockmn var en dj erf och dugtig sjöman och en för
träfflig manövrist. År 1853 kry;;sade han med linieskeppt?t 
Donnel.l1'o_q in till Carlskrona pa ett sätt, som väckte de svt?II
ska sj öofficerarnes beundran. 

Dessa hans egenskaper gjorde honom till en särdeles lämp
lig kadettchef. Han förstod ock att ingjuta hos kadetterna deu 
stora kärl ek för deras kall, som han sjel± i så hög grad egde. 
Hans sätt kunde ofta synas hård t, men vid sidan deraf var han 
en fader ±ör sina und erordnade, en fullkomlig gentleman och 
en rättänkande, ädel och lojal karaktär. 

Af de många utmärkelser han und er årens lopp emottagit 
må här endast nämnas, att han, förutom Dannebrogsorden;:; 
storkors och silfverkors samt åtskilliga utländska ordnar, se
dan 1873 bar storkorset af Kongl. Svärdsorden. 

'l'ill korresponderande ledamot af Kongl. Örlogsmaunasäll
.skapet kallades van Dockum 1853 och var vid sin död en bland 
detta Sällskaps äldste medlemmar. Han afled den 29 sistlidne 
Januari. 

Thorsten Adolf Arwidsson. 
Att kunna skåda tillbaka på ett mer än fyrtioårigt arbete 

i en och sa:nma riktning och inom samma embetsverk, samt 
derjemte kunna vet.a med sig, att det verk, som derunder 
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·utförts varit af stor och framgångsrik betydelse ej allenast för ' . . det land , hvarest man först skådat dagens ljus, utan ock 1 viss 
mån för hela elen civiliserade verlden, faller ej ofta på en men-
niskas lott. 

Den man hvars namn nyss nämnlies kunde dock så gör<1 
före sin död. och hans lifsgerning har otvifvelaktigt tör v-årt 
fosterland och särskildt för dess sjöfart och dermed förenade 
förhållanden varit till mycken nytta. 

Härstammande från det land, som de hårda nornors dom 
slitit från Sveas famn och hvarom vår störste nationele skald 
sjöng: 

,;Farväl, du Sveas värn, farväl dn hjeltars land", hade 
Thorsten Adolf Arwidsson i arf derifrån erhållit den seghet i 
karaktären, den ihärdighet i arbetet, samt den kärlek till fo
sterlandet, som alltid kännetecknat "Auras" barn. På både b
derne och möderne ledande sin ättelängd från Finland föddes 
Arwidsson i Stockholm den ~l Juli 1827. Fadern Adolf IYar 
Arwidsson docent i Åbo och bemärkt skriftställare clerstädes, ' . 
l11åste emedan hans artiklar i tidningspressen, lwangenom han ' . 
sökte verka för dm1 finska nationalitetens väckande genom den 
bildade svenska klassens åtgärd, missuppfattades, seelan han 
blifvit förvist från universitetet ö±verflytta till Sverige, hvarest 
han blef svensk undersåte, och slutligen, efter att hafva för
värfvat sig ett aktadt namn i flera riktningar, chef för Kongl. 
Biblioteket. Modern var Johanna Carol,ina Armfelt och var 
Thorsten Adolf andre sonen i äktenskapet. 

Möjligen påverkad af faderns sysslande med flott::ms reg
lementen och signalböcker i de kommitteer för sådanas utarbe
tande, hvari han var sekreterare, och berättelserna om morfa
derns Friherre Fredrik Armfelts tjenstgöring på armens flotta ' . under 1788- 1790 års krig, leddes Arvidssons håg tidigt åt SJ ö-
väsendets tj ens t och vid 15 års ålder ingick han såsom ka
dett vid krigsakademien, samt deltog såsom sådan i sjöexpedi
tioner åren 1845- 1847 å korvetterna ~Y(Ijadeu och Jorramas. 
Utnämnd till sekundlöjtnant vid Kong l. Maj :ts flotta i Mars 



- -ll8-

1848, gjorde han expeditionerna 1848- 1840 å skonerten Ex
pPrimwt under nära 14 månader i och för karantänsbevakning 
på Gotland samt å korvetten Nr~jaden 1849 -1860. 

På elen bana, hvarest Arwidsson skulle rista sig ett så 
heclraclt namn inom vårt vapen. tog .han de första stegen, då 
han år 1861 kommenderades till tjenstgöring vid det då så 
kallade Kongl. sj ökartekontoret, samt samma år gjord e sin för
sta sj örnätningsexpedition med chefsfartyget Jiakrillen å vår 
största insjö V enern. Enelast med afbrott under somrarue 1853 
och 1860 fortsatte derefter den oförtrutne och skicklige sjö
mätaren hvmj e år ända till och med år 1869 att ombord å 
olika sjömätningsfartyg fulLfölja det en gång bö1:jacle vigtiga 
och maktpåliggande värfvet att fullkomna och utveckla vårt 
sjökarteväsencle, utförande derunder såväl triangel- som sjö
mätningar på Norrlands kuster, i Stockholms skärgård och vid 
Gotska Sandön, hva1jemte han 18GO utförde magnetiska ob
servationer vid Sveriges kuster. 

En sådan rastlös verksamhet kunde ej undgå att fästa ve
derbörandes uppmä1·ksamhet på den kunnige och nitiske sj ö
mätaren och då Arwidsson de1j emte besatt särdeles framstående 
ehef.;;egenskaper var valet till chef för det embetsverk, han så 
länge tillhört, gifvet, och 1873 utnämndes han ock vid upp
kommen ledighet till chef för Kongl. sj ökarteverket, på h vilken 
framstående post han qvarstod intill sin död. 

På den rent militära banan hade samtidigt hans befordran 
fortgått i vanlig följd. Så utnämndes han 1866 till premier
löjtnant, blef 1866 vid flottans delning kapten vid Kongl. skär
gårdsartilleriet, 1872 major derstädes, samt vid flottan,; och skär
gårelsartilleriets sammanslagning 1873 kommendörkapten vid 
Kongl. flottan. Öfverflyttacl hll permanenta reservstaten år 187G 
utnämndes Arwiclsson till kommendör derstädes :n· 1884, hans 
sista militära befordran. 

Att en man sådan som Arwiclsson skulle tagas i anspråk i 
rikt mått såväl inom det yrke, han valt som ock i andra gre
nar af det allmi:Lnna lifvet var naturligt och vi finna honom 
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äfven verksamt deltagande i en mängd kommitteer och andra 
liknande uppdrag. Så blef han 1877 ledamot i kartverkskom
mitMen och de1jemte i fyrkommitteen, 1879 förordnades han till 
ledamot i den s k certkommitten, 1880 i kommissionen för de 
allmänna kartar betena, 1890 till ledamot i sj öfartsnäringskom
mitteen, samt slutligen 1892 i kommitteen för Sveriges delta
gande i elen nu pågående verlclsutställningen i Chicago, i hvilka 
alla kommitteer Arwidsson med sin stora energi, ovanliga arbets
förn1åga och framstående kunskaper inlade ett mycket verksamt 
och kraftigt arbete 

:i\Ien elen nitiske mannens ftrbetsförmåga och arb etslustYar 
ino·alunda uttömd genom deltagande i här o±vannämncla arbe
te~ utan togs hans förmåga derj emte i användning för åtskilliga 
andra värt . Han var verksam medlem af flera stora industrieJa 
anläggningar och vid en af våra förnämsta maskinverkstäder, 
Bergsunds mekaniska verkstad, var han i mycket elen ledande 
själen och tog under en följd af år en liflig del i utvecklingen 
af detta framstående etablissement för fartygsbyggnad. Som 
1)ekant har derstädes vår senaste pansarbåt Tltule blifvit byggd, 
och torde nog Arwidssons energi hatt en stor del i att detta 
för våra förhållanden stora arbete blef öfverlåtet åt sagde verk
stad. Bland de personers namn, som för kort tid ::;edan in
lemnacle ansökan om koncession på elen föreslagna nya kanalen 
mellan "Bftggens-" och 71Lännersta"-f,järclarne, en fråga, som nog 
både för vårt för::;var och hufvudstaclens sjöfart är af mycket 
.stor betydelse, syntes ock Arwidssom;. 

I Sverio·es allmänna exportförening var han vice ordfö-b .. rande ledamot i magasinsbolaget m. m. Afven i utvecklingen 
af cle'n verksamhet för slöjden, som på de senare åren låtit 
Sveriges namn gå hedradt ut bland nästan alla civiliserade 
länder, ingrep Arwiclsson och blef 1876 ordföranrle i styrelsen 
öfver slö j elskolan i Stockholm. 

Seclan 1878 var han ordförande i styrelsen öfver nauti,;k 
meteorologiska byrån. Om våra s. k. militärspecialer lade sig 



-- .J:!!)-

Arwidsson synnerlig vinning och deras nuvarande uppställning 
torde i mycket vara hans verk 

Som synes, var det ett outtröttligt arbete den kraftfulle 
mannen pålade sig, dertill clrifven af en stor samvetsgranhet 
och en lust till verksamhet, som ej lät sig hejdas ända in i 
det sista. Ännu blott några dagar före sin död var han, ehuru 
då allvarsamt i~lamående, uppe på sitt embetsrum sysselsatt 
med arbete på en under utgifning varande ny upplaga af det 
verk, ''elen svenske lotsen'\ af hvilket arbete nya delar af Ar
widsson utgåfvos åren 1862, 1869, 1870 och 1873 och hvaraf 
en del 1880 öfver:flyttades till franska språket. 

Af yttre utmärkelsetecken tilldelades Arwidsson 1874 rid
darevärdigheten af Svärdsorden, 1876 samma värdighet af 
Kongl. Nordstjerneorden samt 1889 kommendörskraschanen af 
Kong l. Svärdsordens 1:a klass. Derj emte utnämndes han 1884 
till riddare af ryska St. Stanislaiorclens 2:a klass samt 1888 
till kommendör af danska Dannebrogsordens 1:a klass. Sedan 
181)5 arbetande ledamot af Kongl. Örlogsmannasällskapet kal
lades kommend(jr Arwidsson 1890 att vara hedersledamot af 
detsamma. Till ledamot af Kongl. krigsvetenskapsakademiens 
2:a klass invaldes Thorsten Adolf Arw'idsson år 18613. Begåf
vad med ett ovanligt klart och redigt hufvud, förenade Ar· 
vidsson en stor fasthet i karaktären med ett godt hjerta och 
vann genom sin hj elpsamhet och välvilja mycken tacksamhet 
och erkänsla. I mindre samqväm deltog han gerua och var 
då i dem den lifgifvande själen, men för stora sällskap hade 
han hvarken tid eller lust. 

Älskvärd och gladlynt i sitt hem blef hans bortgång för 
efterlefvande maka född Fröberg samt en wn, stuelerande vid 
Upsala universitet, och en dotter, en oersättlig förlust Jiksom 
ock för de många kamrater, vänner och underlydande, som 
med honom kommit i beröring. 

Inom sj ökarteverket kännes äfven djupt förlusten af elen 
dugande chefen, som gjort så mycket för verkets fyllande af 
sin uppgift. 
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Efter enelast en helt ko re sjukdom af! ed elen kraftfulle 
mannen dukande uneler för en kombinerad hj ert- och l~j ern

affektion elen 6 sistlidne Februari. 

Fran<;ois Edmond Paris. 

Med vice-amiral Fran<;ois Edmond Paris' bortgång ur lif· 
vet har "La belle France'' haft ännu ett lysande namn att foga 
t ill de många i den långa raden af framstående sj ö män och 
vetenskapsmän, som likt klara stj ernor stråla i minnets tempel 
och till hvilka den franska nationen kan med stolthet blicka 
upp, och äfven Kongl. Örlogsmannasällskapet, hvars korrespon
derande ledamot han var, har skäl att såsom en heder skatta 
att hafva kunnat räkna den framstående gamle bland de sina. 

Född i Brest år 1806 ingick Franyois Eclmond Paris så
som elev i l'Ecole de Marine i Angouleme och afgick derifrån 
med grad af aspirant år 1822, såsom en ung man full af energi 
och med brinnande håg att visa sig värdig de rika traditio
nerna i den marin, hvari han varit så lycklig att vinna an
ställning. 

1826 hade han den stora förmånen att få åtfölj a den ut
märkte sjömannen Dumont d'Urville ombord på l' Astralabe på 
denne store navigatörs första forskningsresa, uneler hvilken 
jordklotet omseglades, och återkom han såsom "Enseigne de 

' vaisseau11
• Under denna ryktbara expedition genomforskades de 

härliga ögrupperna i Stilla hafvet och den rrnge Paris lade på 
denna färd, under ledning af sin berömde chef, en grund till 
sin erfarenhet såsom navigatör od1 sjöman, som icke kunde 
nog skattas. Från denna expedition bevarade ock amiral P aris 
ännu i sin höga ålders dagar en den mest brinnande entusiasm 
±ör sin dåvarande chef och minnet af l' Astralabe var honom ett 
af de dyrbaraste han egde. Han var ock den siste qvarlef
va,nde af denna expeditions medlemmar och en titel, som han 
med stolthet älskade att gifva sig sj elf, var den af l' Astralabes 
gamle "aspirant", hvari enligt hans åsigt låg hans förnämsta 
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förtjenst. Djupt beklagade han. att han ej kunde få deltaga i 
Dumont d'Urvilles andra upptäcktsfärd. 

Outtröttlig i uppfyllandet af sitt yrkes forch'ingar sökte 
Paris endast att åter få plöja det .blå elementet och 1820 giorde 
han under befäl af Capitaine Laplace ombord å !u Fw:orite, 
för andra gången en Yerldsoi11segling i vetenskapligt syfte och 
tog denmdet en· framstående del i redaktionen af en hydro
grafisk atlas och bekrifningen öfver denna resa. 

Befordrad till Lientenant de vaisseau 1t;32 hade han åter 
lyckan att under befäl af samme chef som furut, Capitaine La
place, nu o.mbord på kon·etten L' .Art e mise, för tredje gången få 
deltaga i en verldsomsegling i Yetenskapens tj ens t. AfYen från 
denna expedition hemförde Paris vigtiga handlingar, ritningar 
och utkast, som hafva varit af stor nytta fur de officiela be
rättelserna om expe::1itionen. 

!!:n svår olyckshändelse, hYilken kunnat trycka ned en 
minch·e energisk man än Paris, träffad~ honom beklagligtvis 
uneler denna expedition. I Porto-N ovo nära Pondichery er
höll han af sin chef uppdrag att besöka ett metallnrk, hvarest 
man bearbetade j ern, men hade derunder olyekan att genvm 
ett fall få Yenstra unclerarmen krossad af en maskindel. lVIan 
förde honom ombord, och elen krossade lemmen amputerades; 
åtta dagar derefter återtog han utöfningen af sin tj ens t. 

Hedan då riddare af H ederslegionen erhöll han sedermera 
officerskorset af denna orden. l\Iellan dessa båda senast om
nämnda resor sändes han till England för att stuel era ångfar
tygsmaskinerna, då i böljan· af sin utveckling. Djupt intresse
rad af desamma gjorde han sig till en det nya fortskaffnings
medlets tolk, och förvärfvacle sig genom sma framstående hm
skaper på detta område rykte såsom en mekanikns a± första 

\ rang. 
Efter hemkomsten med L' Arte11,ise befordrad till Capitaine 

de Eregate anstäldes Paris Yid depoten för sjökort och hamn
planer m. m. samt kallades derifrån först tilL befålet öfver 
L ' Inlerwtl och sedan, 1844-46, öfver hjnlkorntten i' .-ln·lu'mMe. 

- 4:!3-

det första fransyska örlogsångfartyg som dubblerat Goda Hopps· 
udden. Han gjorde med detta sistnämnda fartyg en lång ex
pedition i Kina och företog under densamma en följd af ex
periment öfver kolförbrukningen i sj öångmaskinerna. 

Tvingad und er denna resa att göra långa öfverfärder utan 
att kunna förnya sitt kolförråd till följ d af sällsyntheten den 
tiden af kolupplag, begagnade sig Paris skickligt af ångans 
expansion, fordrande af maskinen, som han :1ttrycl~er s!g i en 
rapport 1844 till amiral Cecilie, chef för statwnen 1 Ind1en och 
Kina "att densamma sjelf skall ekonomisera det ämne, som 
är d~n förnämsta och oeftergifliga orsaken till dess makt." 

Hemtande erfarenhet från de destilleringsapparater, som 
redan då voro i bruk på de slafhandlarefartyg, h>ilka han hade 
besökt i N an tes, inrättade han, för första gången ombord på 
ett franskt örlogsfartyg, å l' A n :!.imtde en apparat för erhållande 
af färskt vatten genom destillering af hafsvattnet. 

Expeditionen med l' Arcftimede löste det hittills omtvistade 
problemet, huruvida dst var möjligt för en örlogsångare att 
med endast egna hjelpmedel tillryggalägga långa distanser, en 
fråga, som gifvits mycket olika tydningar. 

Befordrad till Capitaine de Yaisseau 1846 förde han efter 
h varandra befälet öfyer Cum te. d' E11, sedermera La lhi11 e Hor-
t ense, le Gomer och l'OrhiOQite. . 

Hittills hade hans verksamhet och kunskaper vant egnade 
åt fredens >ärf, men äfven den lager, som tönärfvas på krigets 
blodiD"a stråt. skulle ej undandragas honom. 

U n der Krimkriget erhöll Capitaine de Y aisseau Paris befä
let på le Flenrus med lwilket fartyg han a~~iek till Svarta haf
vet hvarest han deltog i Sebastopols bombardement, hvarefter 
hal~ med de allierade eskadrarne Legaf sig till fästningen Kin
burn. Vid belägringen och intagandet af denna fästning ut
märkte sig Paris och emottog härfur af franska styrelsen ut
trycken af dess särskilda tillfredsställelse, hvilken utmärkelse 
beledsagades af det officiela vitsordet "Officier general d'une 
grande activite et d'un deYonement parfait''. Hans fartyg ut-

::::s Tid.,f.T. 1. Sjiir. JSfJ8. 
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härdade lyckligen den förskräckliga stormen den 11 nov. 1854, 
då så många af de allierades fartyg gingo förlorade eller bJefvo 
skadade. 

Seclan Kinburn kapitulerat erhöll Påri,; befälet. öfver don 
division, som öfvervintrade uneler svåra vinterförhållanden, utan
för Dnieperns mynning. 

Den energiske och framstående sjöofficeren kunde ej undgå 
att stiga vidare på befordringarnes stege och 1858 erhöll Capi
taine de vaisseau Paris amiralsepålettern::., då han utnämndes 
till konteramiral, i lwilken grad han förde befälet öfver Medel
hafseskaderns tredje di vision. 

Befordrad till vice-amiral 1864 förestod amiral Paris de
paten för sjökort och ritningar för marinen samt öfvergick till 
reservcadern 1871. 

Sin ,;törsta ryktbarhet torde dock amiral Paris hafva vun
nit såsom vetenskapsman och genom de arbeten han i sådan 
egenskap utgifvit, och åt hvilkas utförande han med elen inner
ligaste kärlek hängaf sig ända in i det sista. 

Hans 11 Cathechisme du Marine et du mecanicien å vapeur" 
lika som hans "'l'raite de l'helice propulsive'' hafva för alla ma
riner blifvit så kallade ''standard 1vorks11

, och eftervedelen skall 
aldrig, yttrar konteramiral Fleuriais, "glömma desamma, ty de 
tLro tvenne afhancllingar, som hafva öfvertygat och hänfört de 
unge i midten af vårt sekel". 

Hans "Diotionnaire de marine å vapenr71 är ett klassiskt 
arbete, som man rådfrågar ännu i dag. 

18fi3 förskaffade amiral Påris' värdefulla arbeten och hans 
ovanligt framstående vetenskapliga begåfning honom äran af 
inval tillmedlem af "l' Academie des Sciences'', en ntmärkelse på 
hvilken han satte stort värde och som han med skäl kunde 
skatta så mycket högre, som han till mecltäflare om platsen 
hade flera af Frankrikes mera ryktbara personer på det ve
tenskapliga området. 

Långt ifrån att efter sitt inval anse sig hafva gjort nog 
och vunnit sitt mål, offrade han sina bästa krafter åt arbetet 
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mom akademien och belönades äfven snart med hedersplatsen:. 
såsom dess Directeur general. 

1871 intrtidde den tidpunkt, då han egde att lemna sin plats 
såsom akademiens directeur, men dessförinnan hade amiral 
Paris, ensam af akademiens medlemmar uneler Kommunens 
dagar qvarstannande i Paris, haft elen svåra och ansvarsfulla 
pligten att söka bevara de dyrbara vetenskapliga skatter, som 
voro uneler hans vård. 

Sedan 1865 var amiral Påris medlem af "Bureau des lon
gitucles". 

Efter sin öfvergång till reserven unnade sig amiral Paris 
likväl ingalunda den hvila mången annan efter så väl förtjenta 
lagrar skulle ansett sig berättigad att åtnjuta. 

Tvärtom synes han med om möjligt större ifver ännu i 
ålderns dagar hafva kastat sig in i en verksamhet, som spridt 
en varaktig glans öfver hans namn och som äfven särskildt 
fö r vårt land och vårt sällskap har ett säreget intresse. 

Han sökte nämligen då, och erhöll platsen såsom Conser
vatenr i Louvrens Marinmuseum och blef der den rätte mannen 
på den rätta platsen. 

Detta museum har han fullständigt reorganiserat. Med lif 
och själ offrade han åt detsamma alla sina krafter, hela sin if
ver och energi e, sin tid, j a till och med de löneförmåner, som 
tillkomma hans syssla, och en god del af sina räntor. 

Han hade funnit elen modellsamling, som der fanns, i ett 
temligen dåligt skick, han gjorde den till en af de rikaste och 
bästa i verlden. Marinens och sj ö fartens historia upprullar sig 
der för elen besökandes öga ifrån modellerna af vildens pirog 
ända till de m~st moderna pansarfartygens. 

Också var hans angenämaste sysselsättning och hvarvid 
han utvecklade all sin medfödda välvilja och älskvärdhet att 
få förevisa och beskrifva sina kära modeller. 

I sammanhang med sin verksamhet derstädes fattade han 
beslutet att göra en fortsättning af vår store landsman af 
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Chapmans .. verldsberömda planschverk öfver fartyg och deras 

konstruktioner och bö1j a de 1877 utgifvandet af ett plansch

verk, som han gaf namnet "Souvenirs de marine eonservee" 
) 

och hvilket verk af honom fortsattes intill hans död vid hvil-
' 

ken 5 volymer, innehållande 50 pb.nscher hvardera ritade af 

honom sjelf och derefter graYerade, had e lenmat trycket 

Det är ett. verk af utomordentlig betydelse och lemnar 

möjlighet, att, om man så skulle vilja, åter konstruera typer af 

fartyg, som sedan sekler försvunnit. 

188G i börJ· an af sommaren vände sio- amiral Paris som 
<::> ) 

på 1880-talet till svenska staten skänkt kopparplåtarue till sitt 

verk, h vilka blifvit i sj ökarteverket aftryckta, till då varande 

hertigen af Gotland med erbjudande att till Sverige lemna en 

summa, hvars årliga afkastning skulle anv~indas till fortsättande 

af det omtalade verket "Souvenirs de marine conservee'', der

vid anförande som skäl ±ör denna sin framställnino· att han 
<::>! 

ansåg Sverige vara ett lugnt land, hvarest han tryggt kunde 

deponera sin skatt, och hvarigenom han trodde sig bäst be

trygga det af honom högt älskade verkets fortsättning. Fram

ställning gjordes nn till Kongl. Örlogsmannasällskapet, huru

vida detsamma skulle vi lja eu1ottaga den erbjudna donatione~t 

och förvalta densamma i det åsyftade ändamålet, och beslöt 

sällskapet, att derest amiral Paris skulle anse lämpligt att till 

detsamma öfverlemna en sådan donation, Kongl. Örlogsmanna

sällskapet vore villigt att använda densamma på sätt gif,·aren 

uttryckt såsom sin önskan. 

Frågan förföll dock i det amiral P;tris >id närmare be

tänkande fann för godt att i stället år 18&S öf,-erJemna den 

ifrågasatta depositionen till "l'Academie des Scienees"', som ock 

emottagit elensamma och beslutat att till minne af dess stiftare 

vid fortsättningen af det af honom påböJjacle Yerket, detsamm~ 
allt framgent skall bära sin ursprungliga titel. 

Amiral Paris innehade vid sin död storkorset af Heders

legionen och >ar sedan 1881 kommendör med stora korset af 
Kong!. Svärdsorden. 
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Ar 1887 lmllacles viceamiral Paris till korresponderande 

ledamot af Kongl. Örlogsmannasällskapet. 
Efterlemnande vid sin död en gift dotter hade amiral Pa

ris haft den stora sorgen att förlora två förhoppningsfulla sö

ner, båda officerare i franska marinen, af hvilka den ene lik

som fad ern Yar en talangfull tecknare och den andre, hvilken 

lofvade att gå i faderns fotspår såsom skicklig mekanikus, om

kom i salaminiviken under försök med en liten båt, ett slags 

sj ö velociped af hans egen uppfinning. 
Den 8 April innevarande år afled vice-amiral Paris, hvil

ken ända dittills trots sin höga ålder af 87 år åtnjutit en god 

helsa, efter en kort sjukdom. 
En framstående fransk minnestecknare yttrar om den af

lidne, · 
''En karakter sådan som vice-amiral Pftris' är en heder för 

marinen och för Frankrike. l\Ian kan med skäl anse honom 

såsom en prydnad för vår tid.'' 
I detta vackra slutord anse vi oss på goda grunder böra 

instämma. 

Axel Pantus Lilliehöök. 
Son af f. d. kaptenen vid Bohusläns regemente, kammar

j u n karen Carl Lilliehöök at Gällared och Kolbäck och hans 

hustru Anna Sophia Bagge, föddes Axel Pontus Lilliehöök, 

yngst i syskonringen, i Halland elen 3 Sept. 1836. 

Uneler skoltiden drogs Lilliehööks håg till elen militära ba

nan och 1851 antogs han till kaelett vid Kongl. krigsakademien, 

hvarest h:>.n egnade sig åt den sjömilitära utbildningen. På 

grund häraf deltog han uneler åren 1853 - 1857 såsom kadett i 

sjöexpeditioner med fregatten af Cltup111a1t och korvetten Jar

'' (llllu-< , samt hl e f efter aflagd sj ö officersexamen utnämnd till 

sekundlöjtnant vid Kongl. iliaj:ts flotta den 20 April 1857. 

Såsom sekundlöjtnant deltog han i expeditionerna med 

lwn'etterna Xajaden och La.r;erbjelke till J'vledelhafvet åren 1857 

--58 och 1868-59, h-.-mjemte han under åren 1860 till 1866 
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var kommenderad å fregatten Josepitin e, briggen 0 /l ttiJ}JU}J}J 
:Samt korvetterue a/ Ch o pmrw och Xui'J'köpi11g under olika ex
}1editioner i Öster- och N ords j ön. 

Vid flottans delning år 18{)G befordrades Lilliehöök till llijt
nant vid Kongl. flottan samt blef år 181:2 elen 5 April kapten 
derstädes. 

Såsom löjtnant tjenstgjorcle han under expeditionen åc· 
1867 med skeppsgossflbriggen Ö!lappopp i Uarlskrona skärgård 
såsom fartygschef samt var deijPmte utkommenderad uneler 
åren 18G8- 1869 med korvetten Urjte till Ameri ka och Vest
indien, 1810 å briggen ~Yunle11slcjöld, 1871 å kaelettkorvetten 
((f Cltopmun, und er expeditioner, dels i Östersjön, dels i Atlanten. 

Efter vunnen befordran till kapten, ~jeDstgjordP .Lillieböök 
dels såsom qvarterche± å korvetten of C!tapmau år 1872, dels 
såsom sekond å samma fartyg följ ande året. 

187 4 förordnades han till adjutant hos inspektören för flot
tans öfningar, dåvarande konteramiralen U. A. Sundin, och 
var samma år i denna egenskap tj enstgörande å korYetteu 
'Thol' under en kortare expedition i Östm·sjön. 

Efter att år 1876 hafva ~jenstgjort såsom chef å skepps
gossebriggen of Wirset1, blef Lilliehöök i Augusti samma år chef 
för 2:dra skeppsgossekompaniet, hvilken befattning han dock 
knappast hunnit öfvertaga, förr än han i bö1jan af Oktober för
Jlyttades till Stockholms stn,tion och utnämndes till aclj n tant 
i K. sjöförsvarsdepartementets kommandoexpedition, i h vilket 
verk Lilliehöök seelan kom 'att nedlägga den betydelsefullaste 
delen af sitt lifs åter · tåencle arbetskraft med erkänd skicklighet 
och förtjenst. Reclan 187G i September blef J .... illiehöök t. f. chef 
för sj öförsvatsdepartementets kommandoexpedition, h vilken plats 
han då beklädde i 2/, år. 

Åren 1878--1882 var han åter adjutant i kommandoexpe
ditionen, men tjenstgjorde uneler samma tid åren 1878 och 7\l 
såsom sekond å kadettkorvetten Saga i Öster- oeh N ord sj ön 
samt l\!Iedelhafvet och 1830- 81 på s. k långresa å fregatteu 
T'cmadis till Meclelhah~et. 
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1870 utnämndes kapten Lilliehöök till adjutant hos Hans 
Maj:t konungen. 1832 var Lilliehöök chef dels å kanonbåten 
Skar.;ul, dels å minfartyget Ron samt blef 1832 chef för ekipa
gedepartementet vid Stockholms st,ation hvilken befattning han 
innehade till September 1884, då han samtidigt med befordran 
till kommendörkapten utnämnd es till chef för kommandoexpe
ditionen. På denna ansvarsfulla post q varstod Lilliehöök med 
},:ortare 11.ppehåll ±ör helsans vårdande, egnande med aldrig sYi
kancle pligttrohet, skicklighet och nit s.amt oförtröttad if\~er 
sina b~lsta krafter åt utöfvanclet af sitt maktpåliggande kall, 
intill dess en tilltagande sj nklighet i bö1~j an af sistlidet år tvang 
honom att ur sin flitiga hand släppa pennan och lemna sin 
plats. 1884 tjenstgörancle ·såsom adjutant hos H. 1\I. konnngeu 
å chefsfartyget Drott under expedition i Engelska kanalen, 
N ord- och Östers j ön utgick Lillichöök 1886 såsom chef å ny
byggda ängkorvetten Freja under hennes första expedition från 
Stockholm till Carlskrona, samt samma år såsom chef å chefs
fartyget L>rott i en under dåvarande kommendör K. Peyrons 
befäl stälcl eskader i Östersjön och Stocknolms skärgård. 

För sista gången seglade Lilliehöök uneler elen blågula 
flagga, han alltid älskat så högt, då han såsom chef vintern 
1887- 1888 mecl ångkorvetten Frr;ia gjorde expeditionen till 
Y estinclien och Medelhafvet och under h vilken expRditions sista 
del Lilliehöök tillika var chef för den afdelning, bestående af 
ängkorvetterna Freja och BnLrlu, med lwilken Hans Maj :t ko
mm gen efter att i Neapel hafva embarkerat å Freja besökte 
åtskilliga platser i Italien, Sicilien, Algier, Portugal och Frank
rike. 

1888 befordrades Lilliehöök till kommendörkapten af 1:a 
graden och i April sistlidet år till kommendör i flottan samt 
utnämndes några dagar derefter till öfveradjutant hos Hans 
Maj :t konungen. 

Den förut så spänstige och starke mannens krafter voro 
dock då brutna genom elen iråkade sjukdomen och den 2 sist
lidne Maj utandades Lilliehöök i Stockholm sin sista suck, tro-
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get vårdad och djupt SÖlJ d af den maka, niaria Amelie Carolina 

Kuylenstierna, med hvilken han med kärlekens band allt sedan 

år 186ö varit i ett lyckligt äktenskap förenad, samt li-ftigt ~ak

nad af förmän, kamrater och många vänner. 

Af yttre utmärkelsetecken hade många fallit på Lilliehööks 

lott. Han innehade utom riddaretecknet af Svärdsorden hvil-
' 

ket erhölls år 1&'30, samma värdighet af danska Dannebrogs-

orden och franska Hederslegion en, samt var kommendör af por

tugisiska da Conceit,;ao-orden, italienska Kronorden och bac1iska 

Zähringen L öwenorclens 2:a klass. 

Till arbetande ledamot af Kongl. Örlogsmannasällskapet 

kallades Axel F ontus Lilliehöök redan år 1876 samt till leda

mot af Kongl. Krigsvetenskapsakademien år 1890. U tom sina 

förut nämnda ~j enstebefattningar var Lilliehöök år 1888 leda

mot i kommitte för granskning af 1:a delen af r eglementet för 

fl ottan samt sedan 188G suppleant i Kongl. krigshofrätten. 

I Halland egcle Lilliehöök Lindhults säterigård, h varest 

han dock endast kortare tider vistades. 

Af ett lifligt och gladt temperament samt välvillig och 

vänfast i hög grad, egcle och förvärfvade Lilliehöök många. 
vänner. 

Duglig och kunnig sj ö officer, visste han ±örena tj enstens 

fordringar, hvilka aldrig a± honom eftersattes, med ett vinnaude 

sätt och blef af både öfver- och unelerordnade värderad och 

afhållen. 

Inom det embetsverk, der han så länge och framgångsrikt 

verkat, var han högt skattac1. 

Fabian Jakob Wrede. 

Generalfälttygmästaren friherre F abian Jacob \Vrede ±öd

des elen ~) Oktober 180:2 på Kungsbro i Östergötland. 

Hans föräldrar voro fältmarskalken, excellensen grefve J o

han \Vrede och Agatha Bremer i hennes andra gifte. 

Han var en ättling i rakt nedstigande led af elen Henrik 

Wrede, som i slaget vid K erkholm räddad e Carl IX:s lif med 

uppoffring af sitt eget. 
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R edan tidigt röj des arten hos den unge, då han som liten 

gosse, i stället för att deltaga i de öfriga barnens lekar, syssel

satte sig med att söka förfarel iga små tröskverk, qvarnhj ul 

m. m. till stor förargelse för sin informator, en pedagog af 

gamla sorten, som med otålighet sporde: hvacl dessa försök 

skulle "tj ena till"? 
Aren 1812-1814 tillbragte han i Stockholm, der han var 

inackorderad hos skalden Afzelius, författaren t ill Neckens pol

ska. Med denne ifrige medlem af "Göthiska förbund et" fick 

r1en lille gossen ofta deltaga uti förbundets festliga möten vid 

Fiskartorpet, der han under namnet ''Hergrimer" högtidligen 

tömde mjödet ur sitt eget lilla ho m. 

År 1814, tolf år gammal, kom han till krigsakademien å 

Carlberg. P ermissionstiderna tillbragte han und er sin kadett

tid dels hos general von Döbeln , dels hos sin far, fältmarskal

ken. Som betecknande ±ör tidens seder brukade den bort

gångne berätta, huruledes han på återvägen t ill Carlberg alltid 

atfölj cl es af en livreldädd be~j ent bakom sig, ända till Rör

strands tull. Här upphörde elen högtidliga marschen och elen 

unge excellens-sonen förvandlades till en munter skolpojke, 

som i flygande fart sprang hem till sina kamrater på Carlberg. 

Vid 15 års ålder (1817) utgick Fabian. Wrede från Carl

berg och utnämndes till und erlöjtnant vid K. Vendes Artilleri

regemente. Han var då ännu så liten till växten, att han såg 

ut som en liten gosse. Skattenppbördsmannen i Kristianstad 

lär hafva blifvit mäkta förvånad, då han återfi ck skattesedeln 

sålunda ifyld uti vederbörliga taxeringsrubriker : '' super brän

Yin, röker tobak, håller hund, dricker vin, spelar kort," allt 

uppgifter, som torde böra antecknas såsom de enda mot verk

liga förhållandet stridande, som baron Fabian \Vrede under hela 

sitt lif någonsin lenmat. 

Aren 1822--1823 genomgick W rede Marieberg och fortfor 

sedan, såsom dels anstäld vid Artilleristaben. dels i hoftj ens t, 

att vistas uti Stockholm i stället för i Kristianstad. 

Såväl under Mariebergskursen som efteråt clrefs han af sitt 



·- 43:!-

kunskaps begär till trägna, enskilda studier; och man kan lätt 

föreställa sig med h vi lken gläd j e han omfattade tillfället att 

åhöra den berömde Jacob Berzelii föreläsningar, som ,~jr[ 

denna tid pågingo i hufvudstaden. Ofta hände det l1å, att ef

ter föreläsnin<.;ens slut elen unge artilleriofl:iceren fick åtfölja 

den store mannen nå hemväo·en ifrigt Sf)ÖrJ· and e honom om 
_._ o ' <... 

vetenskapens mysterier, samt under långa samtal i hans hem 

sökande att mätta sitt outsläckliga kunskapsbegär. En vann 

vänskap mellan de ·begge männen knöt:; härunder, som fortfur 

till Berzelii död. 

År 1824 dog hans far Hedan vid 8 års ålder hade han 

förlorat sin mor. 

Han företog en längre utrikes resa uneler åren 1825- 182() 

i sällskap med Philip von P laten och (sedermera) generalma

joren Per Christian ~Lov0n. \Vred es skarpa. iakttagelseförmåget 

och ypperliga minne gåfvo honom uneler denna resa tillfälle, 

att samla en så rik skatt IJå erfarenhet af alla slao· att hau 
bl 

seelermera uneler hela sitt lif kunde ösa clerur. Ty hvad han 

en gång sett eller hört, det glömde han aldrig. 

Efter hemkomsten fortfor hans milit~ira arbeten att gå 

hand i hand med de vetenskapliga. Och de1j emte fann han 

äfven tid till att begagna sig af det yppersta som hufvuclstaden 

vid elen perioden hade att erbj ud a af sällskapslif. S~irskildt 

vistades han mycket i det Bremerska huset, der hans kusin 

Fredrika Bremer valde honom till sin förtroo·ne och kritiker 
b 

vid författandet af sina verlclsber0mcla nTeckningar ur h vardags· 

lifvet". Inom elen musikaliska vedelen umg·icks han äfven o-erna 
b ' 

samt invaldes 1837 till ledamot af musikaliska akademien. 

Hans militära befordringar hade under tiden fortgått. 18:21; 

.artilleri-stabsofficer blef han samma år löjtnant och 1831 kal,_ 

ten i artill eriet. 

Redan år 18:23 utnämnd till ordonnansofficer hos H. M. ko

nung Oarl XIV Joha11, blef vVrede 1834 adjutant hos Högs t

dens~mme sanit 183G kammarherre hos kronprinsen Oscar. 

Aret 1837 åtfölj de \Vrede kronprinsen på resan till Ems, 

-och ett följanr1e år äfven bll 1\Iiinchen. Under clessa resor fiek 

l1an tillfälle att sammanträfra med flera af Enropas högst upp

satte män och hemförde derifrån ett rikt förråd af intressanta 

anekdoter, minnen och iakttagelser. Kronprinsen Oscar var 

en1igt hans uppfattning en ädel personlighet, med rikt h j ertru 

hög bildning och dertill en smak för filosofiskt analyserande 

reflektion, lwarigenom umgängestonen i hans omgifning runt e 

en högst betydlig lyftning ouh förfining. 

Yicl artilleriläroverket å Marieberg blef \Vrede 183-± lärare 

i matematik, 1833 uti fysik och mottog :-·.amma år chefsskapet 

öf\er läroverket, hvilket chefsskap han många år innehade. 

Att han ej blout var en utmärkt hirare , utan cle1jemte äf· 

ven uppfattad e siu ställning som chef sålunda. att han b orde 

vara de unge o:t!icerarnes >än, hj elpare och råclgifvare äfyen i 

enskilda angelägenheter, när siirlant var af nöden, derom vitt

na de många beYis på tacksamhet som han seelermera a± sina 

gamla elever fick emottaga, äf>en seelan dessa harle blifvit 

grånade män i statens tjenst. 
Bland cle trågor, som intresserade honom, Yar afven den 

C'm allmänna skolväsendets reformerande, hnlket han Yisad e 

uneler ett mångårigt arbete som ledamot och ordf.Jrancle i 

elirektionen öfver Hillska skolan å Bam~ingen. 

Han deltog äfveu verksamt uti kommittearbetena Yid l·hcl

darholmskyrkans tornbyggnad. 

1834 \·äckte \Vrede uppmärksamhet genom en afhanclling 

benämnd '1Försök att härleda ljusets absorbtion från nnclnlation:>

teorien'\ offentliggjord i E:ongl. Y etenskapsakademiens hand

lingar och i en tysk tidskrift. 

Vid nedläggandet af presidiet uti Vetenskapsakademien år 

1847 höll baron \Vrede ett föredrag benämnclt ;'Framställning 

af de hufvndsakligaste föremålen för Experimental-Fysikens 

Yerksamhet under innevarande århunclrade.n Den, som i dag 

efter n~ira 60 års förlopp, läser detta tal, kan ej annat ä11 för

våna sig öfYer cleu fjerrskådancle blick, som så kund e t i.irutse 
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den vetenskapliga forskningens framtida väg och hlifvande ut
veckling. 

1838 befordrad till maj or vid Göta artilleriregemente steg 
friherre Wrecle derefter mera raskt uppåt på den militära banan. 

1848 finna vi honor>;. såsom chef för artilleristahen, 1851 
öfverste i artilleriet., 1864 generalmajor, 1857 generalfälttyg
mästare och chef för artilleriet samt slutligen 1867 general
löjtnant. 

Sistnämnda år erhöll generallöjtnant "\Vrede nådigt afsked 
från generalfålttygmästarehefattningen samt chefsskapet för ar
tilleriet, men qvarstocl derefter såsom generallöjtnant i armeen. 

Kahinettskammarherre hos H. l\{. konung Oscar I år 1844 
var triherre vVrecle från år 1859 intill 1872 förste adjutant hos 
H. l\1. Konung Carl XV samt chet för konungens adjutants
och ordonna.nsofficerskår. 

Efter att 1872 för sina förtjenster hafva belönats med ut
nämning till riddare och kommendör af Kongl. .i\iaj :ts orden 
tog generallöjtnant "\Vrede år 11:)75 afsked ur krigstjensten. 

År 1861 representerade general "\Vrede den svenske konun
gen vid preussiske konungen vVilhelms högtidliga kröning i 
Königsberg. . 

Från år 1870 deltog han under de nio följande åren uP 
den internationela meterkongressen uti Paris, och förvärfvade 
sig dervid, bland Europas yppersta vetenskapsmän, ett stort 
anseende ±ör sin praktiskt anlagda och dock djupt gåfmcle ve
tenskaplighet. 

Mycket skicklig artilleriofficer och särskildt intresserad för 
utvecklingen af vapenkonstruktionen uppfann han nya gevärs
modeller, som en tid åtnjöto mycket anseende. 

Afven i vårt lands riksdagsarhete har Wrede tagit en 
verksam del och var nuc1er ståndsrepresentationens tid hva1je 
riksdag en af riddarhuset och adelns representanter och der
vid flera riksdagar medlem af utskott. 

En fråga, som han förfäktade med outtröttlig ihärdighet,. 
var den om decimalsystemets införande i vårt land. Han käm-
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})a de härför från 1840 till 1854 och fick slutligen gläd j en att 
se sin älsklingside godkänd af landets representation. 

General "\Vrede åtnjöt under sin långa lefnad en särdeles 
god helsa. '[·ill lynnet var han jemn, glad och vänlig. Be
tecknande för honom var den beredvillighet, hvarmecl han all
tid stod till buds att lemna förklaring åt mindre kunniga rö
rande för dem svårförstådda frågor. Aldrig kunde det vid så
dana tillfällen hända, att han log åt, eller visade förvåning öf
ver deras okunnighet. Ej heller visade han den ringaste otå
lighet, clå de ej förstodo äfven den enklaste förklaring. Han 
tycktes vara lika lycklig, då han höll på att hjelpa det lilla 
barnets outvecklade förstånd, som då han med tidens störste 
vetenskapsmän diskuterade de djupaste naturens hemligheter, 
och han gjorde sig lika mycken möda vid hegge tillfällena. 
En annan karakteristisk egenskap var hans hjelpsamhet mot 
sådana, som vid utarbetande af sina uppfinningar sökte hans 
bistånd . :M:idt uppe uti sina egna arbeten och studier kunde 
han dervid kasta alltsammans å siclo, för att i långa tider ar
beta med fullkomnandet af en annans, äfven till samhällsställ
ningen den obetydligaste persons, uppfinningar. Sjelf stor tek
nisk uppfinnare, fanns hos honom ej elen ringaste skymt af 
afund eller lust att med tillbakasättande af andra framhålla 
sina egna arbeten. Det var vetenskapen sjelf och dess fram
steg han älskade, ej Fahian J akoh "\Vredes andel deri. 

Att en så framstående persen, som friherre "\Vrede skulle 
.erhålla många yttre utmärkelser var en gifven sak. Ett upp
räknande af dem alla skulle taga allt för lång tid. Allenast 
må här nämnas att han, j emte den förut nämnda Serafimer
orden, innehade storkorset af norska S:t Olafsorden samt dan
ska Dannehrogsorden, förutom flera andra ordenstecken. 

Redan år 1829 invald i Kongl. Krigsvetenskapsakademien, 
hvilken han således tillhört i icke mindre än 64 år, Yar fri
lterre "\Vrede vid sin död dess äldste ledamot. 

1835 kallades han till ledamot af Kongl. V etenskapsakad e-
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mien, 1843 till Kongl. Vetmskaps- och Vitterhets-Samhället i 
Göteborg och 1861 ti ll Kongl. Vetenskapssocieteten i Ups<ila· 

Alltseelan januari år 18G5 tillhörde triherre \Vrede såsom 

hed ersledamot K ongl. Örlogsmannasällskapet. 
Den 22 ma:i detta år slöt den gamle ädlingen sitt verk

samma li±. 
Sedan 1846 Yar friherre \Vrede i äktenskap förenad med 

friherrinnan Aurore, Elisabeth De Geer af Finspång och had e 
mecl henne tYå döttrar, af hvilka den ena är gift med öfverste
löjtnanten Yid Kongl. L ifgarclet till häst, R. von Koch. 

Den bortgångne generalen var en ovanligt enkel, :flärdfri 
man, mecl lefnadsvanor af elen strängaste måttfullh et. 

Från allt hvad strid, kif och intriger heter höll han sig 
nu der hela sitt lif fu llkomligt främmande. J a, man kan till 
och med säga, att det var, som om han ei visste, att de fun
nos till i verlc1en. Ty clet , -ar sit tydligt redan på långt håll , 
att han icke skulle kunna förmås deltaga uti någonting af det 
::; laget, att ingen vågade ens försöka, att föreslå honom det
samma. 

Sanning, endast sanning och hela sanniugeu kunde man 
alltid räkna på att få af baron \Vrede, och det utan att han 

först afiagt vittneseden. Ett osannt ord har visst aldrig mecl 
afsigt kommit ur hans mun uneler alla hans lefuacb 90 år. 

Liksom alla verkligen utmärkta personligheter, var han 
särcldes anspråkslös och i)dmjuk rijrancle sina egna förtj ens ter. 

H an talade sällan, och aldrig sj eliman t, om h vad han uträttat. 
General \'v-rede var lycklig nog, att ända inti ll sin sista 

el ag behålla alla sina sj ~ilsförmögenheter, deribland också sitt 
utmärkta minne. ::\[ed sitt lefvande intresse för all ting mensk

ligt, stort som smått, var det derföre alltid till honom alla 
frågor af vigt, alla verkliga, svårigheter hänskötos, och han 

utgjorde sålunda ~incl a till det sista centralfiguren uti den krets 
::;om omgaf honom. 

Der den enkelt storslagne gamle mannen lefde här på jor

den, der är nu ett stort tomrum nmdt omkring, så som det 

l 

l 

l 
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blir, då ett väldigt träd fallit för stormen uti norclanskog. 1\Ien 
ett sådant tomrum talar mera om hvad han var, ~ln elen stol
taste minnesvård. 

Carl Edvard af Trolie 
och 

Georg af Trolle. 
Förenade genom brodersbandet här i ticlen och skilda i 

döden enelast med några timmars afbro tt, må de båda brö
dernas minnesteckning htir i några korta drag mera gemen
samt tälj as. 

Sonsons söner af elen i Sveriges sjöannaler framstående 
generalamiralen H enrik af Trolle, hvilken som bekant stod 
högt i anseende hos konnng Gustaf III och lnrars byst finnes 
rest i mönstersalen å K on g l. skeppsvadvet härstädes, samt s ö_ 
ner af kapten-löjtnanten vid Kong l. Maj :ts :flotta, August Ed
vard af Trolie och hans maka Christina DOJ·othea Linclwall, 
fö ddes Carl Ed varcl elen 10 December 1832 och Georg den 17 
i samma månad 1834. Tidigt vunno båcla intr~icle i Bottans 
~j ens t, då de efter elen tidens sed inskrefvos ti Il skeppsgossar 
vid Kongl. lVIa;j :ts flotta, Carl redan vid elen unga åldern af 
8 1

; 1 år och Georg vid 14 ' /1 års ålder. 
Efter att i Carlskrona hafva undergått artill eriuucl eroffi

cers-, styrmans - och skeppare-examen unel er åren 1849- 51, 

afl ade Carl Eclvarcl , sedan han 185 1 blifvit jungman, samma 
år den 20 lVIaj sj öofficersexamen härstädes, hvarefter han år 
1853 utnämndes till sekundlöjtnant vid Kongl. lVIa;j :ts :flotta. 

Uneler denna utbildningstid hade han deltagit i expedit io
nerna med korvetten No jadeu 184ti ti ll Goda Hoppsud den; 

1849 med briggen SIW]JJiOpp och 1851-53 med fregatten Eu
yenie uneler dess bekanta verldsomsegling, cl å i egenskap af 
extra styrman. Under denna expedition var det, som han den 
l Mars 1833 emottog sin officersutnämning. Efter att år 1855 

hafva varit kommenderad på postångfartyget Fo1·dstjr:.nzan, sökte 
och erhöll Carl af Troll e permission för iclkande af handels-
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.sjöfart, hvarunder han åren 1856-58 seglade som styrman på 

norska handelsfartyg åt lVIedelhafvet och Amerika. 

Hemkommen härifrån utgick han med korvetten La.r;a

Nell.:e på expedition 1858-59 till Medelhafvet, på briggen Xcr

.dellSl{jölcl 1860 och linieskeppet Stockholm 1861, hvilket senare 

.år han befordrades till premierlöjtnant. Följande åren följde 

expeditionerna å . korvetten Urudd 1862, fregatten Norrköpi11:J 

1863, kadettkorvetten af Chapmon 1864, korvetten Orädd 18G5 

Dch korvetten Gefle till lVIedelhatvet, Amerika och Vestindien 

1866- 67 samt korvetten Joseplti11e 1869, under hvilken sist

nämnda resa den s. k "Josephines bank" utanför spanska ku

.sten upptäcktes och kartlad es. 

1866 vid flottans delning befordrad till kapten, var Carl 

.af Trolie kommenderad såsom sekond åren 1870 på korvetten 

Norrköping, hvilken expedition doek innan fartyget hunnit utgå, 

till följ d af krigstillståndet i Europa, instäldes, samt samma års 

höst på proftur i Östersjön med den nybyggda korvetten Bol

der. Aret derpå erhölls ersättning för elen, det förgångna 

. året instälda expeditionen, då han utgick såsom sekond med 

Norrlciipiu_q till Södra Amerika och Goda Hoppsudden. 

Chef å kanonbåten Gzmltild 1875 och å ångfartyget T'oi

Jcy,·ian 1876 atslutade Carl af Troile sina sjötåg år 1882 med 

chefsskapet å monitoren ,/olm ~'ricsson i den under kommendC•r 

J. Ankareronas befäl stäida eskader. 

1863 informationsofficer i styrmansskolan i Carlskrona, 

h vilken befattning han innehade i flera år, tj enstgj ord e Carl 

af Troile derefter i flera andra befattningar vid stationen, 

hva1j emte han 1878 genomgick allmänna minkmsen. 1879 be

fordrades han till kommendörkapten och blef, etter att 1880 

hafva öfverflyttats till permanenta reservstaten, år 1884 kom

mendörkapten af 1:a klassen derstädes. Aren 1880-81 Yar 

han chef för underofficerspersonalen härstädes. 

Med undantag af endast några dagar år 1883 togs ej Carl 

af Trolies tjenstgöring vidare i anspråk från och mr:'cl år 1882, 

till dess han efter att hafva uppnått derför bestämd ålders

gräns 1890 afgick från sjövapnets tjenst. 

Ridd are af Svärdsorden år 1877, bar han dessutom officers

tecknet af tunesiska Niehan Iftikharorden och var riddare af 

danska Dannebrogsorden. Till arbetande ledamot af Kongl. 

Örlogsmannasällskapet invaldes han år 1865, och var redaktör 

af Tidskrift i Sjöväsendet åren 1875-- 1879. 

Den yngre brodern Georg af 'l'rolle valde, efter att hafva 

genomgått samma underofficers-examina i Carlskrona som den 

äldre, för sitt erhåll ande af officersepåletterna vägen genom 

krigsakad emien på Carlberg, hvarest han_ antogs till kadett år 

1852 och efter hvars genomgående han år 1855 den 11 April 

utnämndes till sekundlöjtnant vid Kongl. lYiaj :ts flotta Dess

förinnan hade han deltagit i expeditionerna med briggen JYo_r

densi.:jöld 1840, korvetten Lager~jr·lke, såsom extra kadett, och 

lastgaleasen Flickan 1851 samt med korvetten Svalmt 1832 un

der en helt kort tid . 
Såsom kaelett var han åren 1853 och 1854 å fn•gatten af 

(!,opnwa och korvetten JaJ"I'aiiWS. 

Efter officersutnämningen seglade Georg af Trolle i likhet 

med brodern under en del af åren 1835 och 1856 till kofferdis 

såsom styrman å svenska hand elsfartyg, lwarefter han var 

kommend erad å linieskeppet C ad X l V Joll(tll 1856, korvetten 

Layerbjtlke till Södra Amerika och Vestindien 1856- 57 samt 

korvetterue Swlcm, of Cho;n)lan och Thor åren 1858, - 59 och 

GO. 1861- 62 var 'l'rolle åter kommenderad på Layed;jell•f' under 

expedition till lVIedelhafvet och 1862 å Ji,egatten Vonadis nnder 

detta fartygs första expedition. Från och med år 18(:)3 till 187'l 

var han h val-j e sommar, utom år 18GG, i egeuskap af kadettofficer 

och lärare för kadetterne, kommenderad på kaelettkorvetten of 

Cli(ljJJIIrl/1 1 
cleraf sommaren 1871 j emväl såsom sekond, hvar

j emte han aren 18G4 och 18G5 såsom chef ledde kadetternas 

öfningar i sj ö mätning m. m. om bord å kanonbåten .i /fhllrl 

und er kortare exped itioner. 
Tir/sl.-r. 1. Sjii . Jc'·-I!J.'i. 
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Georg af 'l'rolles goda hufvud och teoretiska kunskaper 
hade redan tidigt fört honom in på lärarebanan, och 1857 
finna vi honom såsom informationsofficer vid artilleri-uncler
officersskola n i 0arlskrona. 

18t)3 kallades han till lärare i sjövetenskap vi el el å varande 
Kongl. Krigsakademien å Carlberg. Då genom sagde läroan
stalts förändring till krigsskola och deraf följ ande ändrade grun
der fur officerselevernas utbildning till officerare vid armeen, 
elen undervisning·, som hittills till en stor del kunnat försio·o·å o o 
gemensamt för lanclt- och sjökadetter, icke unel er de nya för-
hållandena längre kunde fortsättas, och fordran på en egen 
hi ro anstal t för utbildning till sjöofficer bl e f allt oafvisligare, 
utsändes Georg af Trolie år 1866 till utlandet för att studera 
siittet för sjöofficerselevernas utbildning och inlemnade efter 
sin återkomst till fäderneslandet ett förslag till en sjökrigsskola 
i i:3tockhvlm, hvilket sedermera lades till grund för och blef 
anledningen till den undervisningsanstalt af detta slag, som 
nu finnes. 

Ricldare>ärcligheten af Kongl. Norclstjerneorden, som året 
derpå tilldelades honom, torde hafva varit det synliga beviset 
på att hans förslag på högre ort vunnit erkännam1e. 

18G4 utnämnd till premierlöjtnant och 1866 samtidigt med 
brodern till kapten , for~for Georg af Troll e att tj ens t göra så
som lärare och kadettofficer först vid Carl berg och, sedan sj ö
krigsskolan 1867 tagit sin början i Stockholm, vid el ensamma 
till år 1873, hvilket år han under sommaren var kommenderad 
å monitoreu Loke. Kunnig lärare och intresserad af sitt arbete, 
hnJva många af de nuvarande sjöofficerarne honom att tacka 
för grunclläggandet af de kunskap er de ega. 

Ändrade ställningar ouh förhållanden vid sjökrigsskolan 
blefvo en anledning till att Trolle nyss nämnda år afgick från 
si n lärarebefattning clerstädes, i utbyte för h vilken tj enstgöring 
han hösten samma år utnämndes till militärattache i Lonelon 

' på hvilken plats han qvarstannacle unel er 2 år, lwarefter han 
1875 å er kallades ti ll fäderneslandet. 1876 oeh 77 v ar Trolle 
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tillfälligt biträdande i den då varande militärbyrån. 1875 var 
Georg af Troile chef på kanonbåten Astrid och vintern 1875 
- 76 på kanonb åten Gunltild på vestkusten, 1877 på fregatten 
lrll}l{tdis, flaggadjutant hos eskaderchefen, kommendören grefve 

A. R. Cronsteclt uneler min- och artilleriöfningar i Carlskrona, 
samt 1878 chef å kanonbåten (),:srr i Östersjön, Kattegatt och 
81mgerack 

Sekond år 1878- 7\:J på korvetten Balde1· under expedition 
till Brasilien och Goda Hoppsudden, afslöt Trolie sina kom
menderingar till sjös med chefsskapet å transportfartyget Val
lr.if ,:ia 11 år 1881. 

Från och med år 1879 till och med 1881 var Georg af 
Troile adjutant hos militärchefen i Carlskrona samt derefter 
till och med 1882 chef för l:a eldare- och handtverkskompaniet, 
hva1jemte han innehade en del andra tjenstebefattningar vid 
stationeu. 

181ti blef 'l'rolle af riksdagens 1:a kammare vald till stats-
revisor. Vid valen till ledamot af riksdagens 2:a kammare år 
1881 blef Troli e utsedd att representera Carlskrona stad cler
stäc.les, ett val, som emottogs med mycket blanclade känslor: och 
kom Trolie ej heller att mer än den treårsperioden intaga nå
gon plats ibland landets representanter i riksdagen. 

Befordrad till kommendörkapten af 2:a klass år 1882, be
gärde Trolie helt oväntadt, kort efter sedan brodern Carl öfver
flyttats till permanenta reservstaten, att ä f ven blifva di t öfver
:fiyttad. Hvad afsigten eller skälet till detta steg, som på sin 
tid väckte en viss förundran, kunde vara, torde ej vara lätt 
att nu säga, men synes det nästan som om missnöje med bro
derns öfverfiyttande förmått honom dertilL Kanske trodde 
han, att hans ansökan ej skulle bifallas, åtminstone var det ett 
då gängse tal, utan endast gifva honom tillfälle till en opinions
yttring, men, huru som helst, bifallet till elen gjorda ansökan 
kom, och fyra månader efter broderns öfverflyttning till per
manenta reserYstaten var ock Georg af Trolle placerad der-
städes. 
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Dermed var ock hans militära tjenstgöring afslutad och 

han liksom brodern drogo sig derefter allt mer och mer undan 

gemenskapen med den yttre Yerlden. 1886 befordrades Georg 

af Troile till kommendörkapten af 1:a graden vid permanenta 

reservsta ten, och erhöll afsked ur -flottans tj ens t sistlidet år. 

Invald t ill arbetande ledamot af detta sällskap 18!37 var 

Georg af Troile under 2 1
. , år från febrnari 1876 K ong l. Ör

logsmannasäll;;kapets sekreterare. 1876 invaldes Georg af Troll e 

t ill ledamot af K. Krigsvetenskapsakademiens 2:a klass, och 

blef 1878 riddare af Svärdsorden och norska S:t Olafs-ordeu. 

Efter beviljade afsked ur Bottans tjenst öfvergingo brö

derna Troile till korresponderande ledamöter af Örlogsmanna

sällskapet. 

Båda bröderna af 'llroll e voro otvifveJaktigt mycket, hvad 

man säger, ''goda huh-uden" och egde en stor förmågtt att sätta 

sina tankar på papperet. Kunskaper och insigter fattades in

galunda och de voro under en del af sin lefnad verksamma 

män, som allmänt ansågos hafva framtiden för sig. Deras pen

nor voro väl skurna och utom i Tidskrift i Sjöväsendet lära 

de till den allmänna pressen hafva lenmat ganska mycket bi

drag. 
Af många betraktades deras skriftställeri mecl en viss miss

tro, och de funnos, tiOm i vissa klandrande artiklar i dagspres

sen ville söka författaren hos någon af bröderna. Hur denned 

må hafva varit fallet kommer nog att blif,·a outredt, ty rned 

bestämdhet hade af dem föreskrifvits, att alla deras efterlem

nade handlingar skulle, utan att få delgihas någon, Lrännas, 

hvilket ock samvetsgrannt blifvit verkstäldt. På senare tiden 

af deras l if slö to de sig helt och hållet inom sig sj elfva och 

en viss menniskoskygghet tycktes hos båda haf\·a Yarit rå

dande. De voro mycket pnnktliga i sitt dagliga lif oe:lt lära, 

t idtals åtminstone, haft att följa en af dem gemensamt uppgjord 

rutin , som, liksom om bord å örlogsfartyg, faststäide vi::;sa be

stämda klockslag for utförandet af än drt ena än det andra, 
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såsom uppstigning, promenacler, studier, måltider, rekreationer 

m. m., med utf~ist \-ite för elen, som bröt deremot, hvilket vite 

gick till en gemensam kassa, som af dem sedermera användes 

t ill förut bestämda ändamål. 
Goda söner, vårdade cle sm åldriga moder i sitt gemen

samma hem till det sista, hvarj emte en mindre vanlig broder

lig tillgifvenhet knöt dem samman i lifvet. 
:::ledan Georg af Trolle på aftonen elen 28 sistlidne Juni 

afiiclit, afgick på natten derefter äf\-en Carl af 'l_lrolle med döden. 

I ofullkomliga drag har tecknats de mäns lifsgerning, 

hvilka för alltid lenmat vår krets. 
Ett återstår o;;s ännu, att uttala vårt hjertas önskan ocb 

hopp: 
''H c ile d e i fri r l!" 

--- - ---

Anförande vid presidii nedläggande inom Kongl. 
Örlogsmannasällskapet 

A f ri•-eamiralen, fril 1crrc :F'. W. vu n Otter. 

l\Iine Herrar! När man i våra el agar i tidningar eller el

jest läser, eller hör talas om de årligen återkommande samman

dragningar af krigsfolk och krigsmaskiner till krigsöfningar, till 

lanels och till sjös inom snart sagdt alla Europas länder, deras 

finanser må tåla vid det eller i<-:ke, gör mången ofrivilligt sig 

den frågan : h>artill tjenar allt detta, hvarför icke hellre an

vända dessa millioner, som på detta sätt uppslukas, till finan

sernas förbättring eller ti ll lättandet af skattebördan, hvarunder 

mera eller mindre dessa länders folk digna, men svaret blir 

icke annat än ett och detsamma för en hvar, som icke vill 

låta bedåra sig af några utopier: Så länge krig är och för-
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blifver det oundvikhga onda hvarmed refvorna, nationerna och 
folket, eller till och med samhälblagrena och intressena emel
lan måste båtas , så äro dessa sammanclr[tgningar lika nöch·än
cliga för att härarna och flottorna, ntir dett<t onda kommer, 
skola kunna uppfylla sin bestämmelse, som syret i luften, för 
att den menskliga organismen skall kunna fullgöra sin. Den 
mensldiga organism, som icke får inandas erforderlig, ren luft, 
måste oundvikligt snart duka under i sin strid för tilh·aron, 
så ock elen arme eller flotta, dess enskilda delar må ]Har för 
sig vara aldrig sil fullkomliga, i kampen för sitt lanels sjel±
stänclighet och ära, som icke får tid efter am1an, samlad c,ch 
ordnad såsom den bör vara för att kunna bjuda en fienrle spet
sen, så öfva sin krigskonst som om fiend en Ynre nära. Då ät
ven vi uneler elen nyss flydela sommaren, i mån ::1f vår förmåga 
och våra tillgångar, haft en icke o betydlig el el af våra ];:rafter 
till sjös sammandragna för elylikt ~indamål, och befälet öfver 
dessa stridskrafter under en del af ticlen ya,r anförtroclt i 
mina händer, manas jag häraf, då jag nu .-id neclläggaJ~cld af 
presidiet inom vårt samfund, hvarmed jag ånyo under det lyck
tande arbetsåret varit hedrad, enligt stadgama har att tala i 
något ämne inom området för samfundets verksamhet, i de få 
ord, hvarmed jag går att fullgöra detta åliggande, att "öka 
gif-,-a några precisare svar på elen frågan: Hvilken nytta och 
betydelse hafv·a e::>kaderöfningar för ett lands mann? 

Det första svaret jag gifver på denna fråga är: om icke 
en lwar som skall danas till sjökrigs ma~1 blir satt i tillfälle att 
sj elf tillämpa h vad han genom den militära sko1bilclniDgen lärt 
och län~r, så blir inhemtanclet intresselöst, hågen slappas och 
kunskapen blir en omogen f1 ukt. Den allmänna skolbild
ningen danar oss för det allmänna lif.-et. Den gör oss skic
kade icke allenast att umgås med våra medmenniskor, elen lå
ter oss fatta orsaker och verkningar inom natur och industri, 
det finnes icke något område af den menskliga Yerksamheten, 
hvarinom den icke på ett eller annat sätt konuner oss till godo. 

Icke så med den militära. Yi hah·a af den Yisserligen 
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den stora nyttan att blih-a Yanda vid ordning och lydnad, men 
dessa eftersträf>ansvärda vanor kunna, om än icke i lika fram
stående grad, inhemtas i de allmänna skolorna. D et öfriga 
som ntbilclningen i militärskolan bibringar kommer sällan till 
anvilndning i det allmänna lif\·et. Lord Bacon sade om mili-

- täryrket på elen tiden, att det Yar "the nob]est of all profes
sion::> because IYithont it no other conld lin." Lyekligh·is är 
det icke längre så i det senare hänseenrlet och derföre ha vi 
icke ens att berömma oss af att rht yrke. militärbildnino·en da-, b 

nat o::>s för, är det fi)rra. Uneler dessa furhållanden, och på 
det att icke dessa många timmar som i militärskoloma måste 
egnas åt öfningar och studier för utbildningen till krigsmän 
må blifva allt för långa och intresselösa, är det behöfligt att 
j ag i samband med dem får se och uppfatta h yartill el e tj ena 
och cletta kan icke ske unel er andra förhållanden och uneler 
annan form än Clen som är det slutliga ändamålet med den 
uppfostran, som j ag måste nnd erkastas. de förhållanden och 
elen form, h varunder j ag blir kallad att Yerka Y i el försYaret af 
mitt lancl, och dessa förhållanden, denna form är för oss sjö
krigsmän våra fartyg sammandragna i sWrre antal till krigs
öfningar. U n el er dessa, som ju icke böra be~ tå allenast uti 
att vid hanclterandet af materielen p&. nytt genomgå och till
lämpa hvad jag i skohn lärt, på samma sätt som der, utan i 
ett efter:iknaucle af de förhållanden, hvarnncler materielen bör 
tänkas komma att användas vid landets försvar , kan ingen 
undgå att förnimma , hvilken vigt det ligger på att, ll\'ar på 
sin plats rätt känner och rätt förstår den Yigt som ligger i 
rätt uppfyllelse af dervid förenade åligganden . Först då och 
endast då lärer jag mig fatta och förstå hvad som under de 
många och långa timmarne i skolan inpluggats i mig. Först 
då kan ock detta intresse för hvad som dittills synts mig 
temligen onyttigt vakna och jag blifnr fullt mottaglig för 
detsamma. J ag får sjelf med egna ögon se och bedöma gån
gen af företageua, hvilkas ändamål de utfärdade proR;rammen 
och planerna för mig förklara, mina tankar äro häraf oaflåtligt 
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upptagna och jag inser, att den underbyggnad som militär

skolan beredt mig är r:ödvänclig icke blott för att jag på min 

post, den ma vara af större eller mindre vigt, må kunna rätt 

ful lgöra mina åligganden, den har lärt mig att förstå och be

döma, hvartill det ena eller det andra tjenar, hvarföre det 

skulle göras så och icke så, och hvad som skulle kunnat in

träffa, om unr~er verkliga krigsföretag den insigt och den öf

uing saknats, som nu beredde framgång eller åtminstone sko 

nade den styrka jag tillhörde för större motgång. Har jag 

derjemte fördelen af att höra andra, som förstå det Lättre än 

jag, höra de för öfningarua uppgjorda programmen och pla

nerna förklarade och utvecklade för mig, hvarigenom jag ännu 

tydligare fattar allt hvau som pågår, höjer detta intresset hos 

mig än ytterligare. Så gjordes, under sommarens öfningar å en 

del af eskaderns fartyg. Programmet för öfningarna och dess 

olika detaljer utvecklades för manskapet och följelen var att 

icke blott pligtkänslan stärkte hvar man i fullgörandet af 

sina åligganden, hans intresse för det som pågick rustade ho

nom med den ihärdighet, spänstighet och vaksamhet som i 

krigstjensten äro så nödvändiga och uneler elylika öfningar 

;;;iittas på så stränga prof. 

Ett andra svar, som jflg vill gifva på denna fråga, är det, 

att om .iav, såsom länk uti en större organism, icke fått lära 

mig att gemensamt med öfriga länkar i samma organism till

lämpa hvad jag har att utföra, kan jag, i större eller minure 

mån allt eftersom den länken är af större eller mindre bety

delse inom den större organismen, bli orsak till att denna 

c ke lyckas fullgöra sin bestämmelse. I samma mån som de 

mekaniska krafterna trädt i stället för naturkrafterna inom 

sjökrigsväsendet, så har ock menniskan sjelf der inom fått 

antflga egenskapen af en maskin, som om den är felaktig el

ler fattas kommer det hela att gå dåligt eller stanna. Så är 

förhållandet inom den stora mekanism som heter ett nutidens 

stridsfartyg. Så är ock förhallandet i den kedja af flera dylika 

mekanismer som ber.ämnes en krigsflotta. Förr i tiden, när 
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krigsflottorna fördes fram af vinden i'ar det, förutom mod 

och djerfhet i förening mrd lätt inlärd kunskap i artilleriets 

handterande, hufvudsakligen det öfverlägsna sjömanskapet, 

hvilket bättre förvärfvades utom eskadrarna än inom desamma, 

som afgjorde en sjödrabbnings utgång. Det var engelsmä:l

nens öfverlägsna sjömanskap, som på den tiden afgjorde ba

taljerna ti 11 sjös ti ll dt~ras fördel. Mod och djerfhet ocl1 

skicklighet i artilleriets handterande kunde nog finnas hos 

deras motståndare med, det var sjömanskapet som oftast fatta

des. Men nu för tiden, sedan ångan och elektriciteten funnit 

sacla n användning inom örlog~m arinerna, slår man icke längre 

någon fiende med öfverlägset sjömaeskap. Sjömanskapet är 

en vigtig faktor fi'•r att reda sig under kritiska förhållanden, 

men en drabbnings utgång blir deraf mycket litet beroende. 

Den kommer att bero , uer materielen är sådan som den bör,. 

på huru länkarna af kött och blod ombord i det ena fartyget, 

sjelft ett lefvande helt, samverka med samma länkar i de öf

riga. l\len huru skulle de kunna sa mverka med dessa öfriga, 

om de aldrig blifvit c1ert,ill invanda. Ett fartyg med dess be

sättning må vara aldrig så fullkomligt i allt som rörer dess 

stridbarhet, har man icke lärt sig att sam verka med de öfriga 

fartygen, som je m te mitt eget skall upptaga striden, är det 

ringa utsigt att segra öfver äf\·en en jemnstark fiende Fyra 

hästa r må vara alla fört räffliga ujur till ridning eller att kö

ras !war för sig, och fyra kuskar må vara utmärkta såsom 

ryttare eller körsvenner 11Var för sin af dessa hästar, men för 

uem med sina ryttare in i kavalleriledet att utföra en choque; 

eller låt dem gå i spann, k örclt af en af dessa kuskar, och det. 

är fr,ra v&rc1t att det går galet. Så ock om man skickar en 

mängel fartyg ti llsammans att unuer en befäl hafvare utföra 

ett krigsföretag. Om icke de tillsammans i lugn fått öfva sig 

att planlägga och utföra sådana företag, blir Clet många miss

tag. Att samverka i krigsföretag ti ll sjös kan inläras endast. 

genom eskaderöfningar 

Ett tredje sYar är det: Om icke sjökrigsmaterielens sär-
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slrilda delar, d. v. s. fartygen, ln·ilka lnar för sig utgör en
·dast en länk i stridsk:d.ian, få pröfvas h var och en på si n 
plats och med den uppgift som den i krig kan få att lösa, 
kan intet på erfarenhAt grundadt omdöme om densammas 
stridsegenskaper erhållas, om förträffliga eller dåliga och på 
hvad sätt bristfälliga, förr än det lir för sent att afhjelpa bri
sterna pi den befintliga eller att förekomma deras återkomst 
})å den materiel af s<:tmma slag som yt,terligare må haf\·a an
skaffats. Något bevis för riktigheten af denna sats är ju knap· 
pasL er_forderligt. Vi se visserligen årligen i fartygens obser 
vationsjournaler mera rller mindre betydelsefulla förslag till 
törbättringar å de särskilda fartyg, som varit ute på expedition, 
men dessa förbättringar afse mera sällan fartygets militära 
egenskaper, dess stridsduglighet under olika förhållanden af 

' det enkla skälet a t t dessa icke kunna tillförlitligt pröfvas 
utan under strid eller efterliknande af strid emot olika mot
ståndare. Länge har det t. ex. varit et.t spörsmål huruvida 
våra l:a. kl. pansarbåtar böra vara försedda med ett eller tYå 
torn eller rättare sagdt, om olägenheterna som vore förenade 
med att hafva fartygets hela svåra artilleri förenaclt i ett torn 
vore så stora, att de borde bortköpas med så mycket pennin
gar som kanonernas fördelande i två torn bet.ingade. Den frå
gan dislmterades redan inom elen kommitte som år 1883 gran
skade ritningarna till pansarbåten Svea, men afstyrktes eme
dan den frågan då besvarades med nej. lYian hade ingen er
farenhet. lYien eskaderöfningar, hvari dessa fartyg hafva del
tagit, hafva omvändt dem som för 10 år Redan svarade nej på 
frågan. Ingen bestrider numera, att två torn i stället för ett. 
i förening med en del andra jemväl hufvudsakligen på erfa~ 
farenhet under eskaderöfningar vunna eller åtminstone der be
kräftade erfarenheter i militäriskt hänseende, är väl värdt det 
pris, som förbättringen oundgängligen kräfver. Minbåtarna äro 
visserligen icke a fsedda att län a e kunD a hålla SJ. ön eller att b • 

·under vidriga kultjeförhållanden framc1rifvas med mera betyd-
lig fart. Utförandet af ett företag nnder sommarens eskader-

öfningar b·ingade emellertid dessa båtar ut under elylika för
hållanden i öppen sjö. Det 1·isade sig då, att tre hos oss 
byggda båtar i följd af olämplig placering af röret för aflopps
vattnet från kondensorerna, en obetydlighet i sig sjelf, icke 
kunde hålla högre fart än några knop, ja, att båtarna under 
dylika förhållanden, lemnade åt sig sjelfva, lätt ];:uncle blifva 
redlösa. Det kan ju sägas, att detta rörde båta rnas sjögå.encle 
egenskaper, som lika väl kunna pröfvas Yid annat tillfälle än 
eskaderöfningar, och det är sannt. l\Ien lika säkert är, att 
man under eskaderöfningar likasom under strid försättes i om
ständigheter till följd af tvång, som man eljest helst und Yiker, 
och dit hörer gerna att icke i svår sjö från ofördelaktigt håll 
drifva fram en minbåt med hög fart. 

Slutligen ännu ett svar. Medel;; dessa eskaderöfningar 
kunna spörsmål besvaras som med rätta kun11a ntöfva stort 
inflytande på hela vårt sjökrigsväsende, så till cl~ss omtattning 
som dess beskaffenhet., och h vilka sådana förutan fiirblifya olö~ta. 
Hu JU många gånger ha Yi ej fått höra , att det tjenar till in· 
tet att vi skaffa oss sjökrigsmateriel, den blir vid infallande 
krig genast instängd der den befinner sig, och fienden h ar 
vattnen vid yåra kuster lika ostörd i sin besittning som om 
Yi icke egde någon sådan materiel. En hvar som deltog i 
sommarens eskaderöfningar är säkel't öfvertygad derom, att m· 
gen fiende, som i,cke förfogar öf\·er en flott~ af öf~erväldoi
gande storlek, skall kunna inom Yåra skärgardar l.J~nda var 
flotta om icke vi med densamrna inlaga mycket otördelak -

' tiga ställningar. Sommarens "röda" eskader, räknande sex 
fartyg, hade befallning att instänga eller slå elen ·bli\.". eska
dern, bestående af tYå fartyg och fyra minbåtar med s1tt mo
derfartyg, inom en skärgårdsterräng af allenast 30 minuters 
längdutsträckning. Ehurn jag icke tror någon vill ~ller .k~n 
beRkvlla den "röda" eskadern, lwarken för okloka chsposltiO
ner ~J å det att bl okaelen måtte vara effektiv eller fur bristande 
vaksamhet, bröt den ''blå" sig ut en afton strax efter skym
ning, men Yid fulJmane, som clock ej var synlig i följd af 
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molnbetäckning utan att den "röda" derom visste någonting 

med tillförlitlighet förr än den blå, etter att hafva utfört an

befaldt uppdrag å Gotlands kust, återkom och ånyo obehin

drad ingick i samma skärgård efter ett och ett halft dygns 

förlopp, tagen, när den först kom i sigte, af en af den "rödas" 

kryssare för att tillhöra dess egen styrka. Huru många lik

artade lika vigtiga spörsmål kunna icke medels eskaderöfnin

gar belysas och besvaras på sådant sätt, att både <len tviflaude 

och pessimisten öfvertygas. Utan eskaderöfuingar vore det 

ju dessutom uppenbarligen en omöjlighet att dana befälhaf

vare, mogna att i krig föra befäl öfver en flotta eller öfver 

afdelningar af en sådan. 

H vad som m :'i. försummas der före, om icke när krigsfaran 

~otar oss vi skola finnas oskicklige att kunna göra vår pligt, 

ICke får det vara eskaderöfningar. l\1å vi blott kunna hoppas 

att de få återkomma utan allt för långa mellanrum, och att 

när de komma vi må vara beredda att af desamma hemta all 

den erfarenhet och insigt de äro egnade att lemna, på det att 

när fäderneslandets rop kallar, vi må vara skicklige att så 

sammanhålla det lilla vi af sjöförsvar ega, att det må fram stå 

såsom en organism med "förstånd" i krigets konst och "styrka'· 'i<) 
i den konstens utöfning. 

-------- - -

Arsberättelse 
öfver Kongl. Örlogsmannasällskapets verksamhet. 

Pii Kon:;·!. Or!ogsJn;Jnnn sii ll skapl'ts hligtillstbg töredrngcn af onlni ngs1mnnrn, 

kommcndij ren F. \V. Lcnnman. 

Den berättelse öfver Kongl. Örlogsmannasällskapets arbe

ten under det förflutna året, som det enligt sällskapets stadgar 

') Kvngl. Örk•gsmannasällskap•"ts 1·al.spr;lk :ir •:\Ir <l /ljrstilnd o"h styrkn.• 

Hed. anm. 
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tillkommer ordningsmannen att Yid högtidsdagen framlägga, 

får jag jemte de sedvanliga uppgifterna å under samma tic1 ti

made förändringar m. m. härmed äran afgifva. 

Kongl. Örlogsmannasällskapet har under arbetsåret haft 

åtta ordinarie och en extra sammankomst, h varunder följ ande 

föredrag blifvit hållna: 
af ordföranden, vice-amiralen friherre F. \V. von Otter be

rörande frågan om det vid senaste urtima riksdag framlagda 

härordningsförslaget med fåstaclt afseend e bland annat på det

sammas betydelse för sjövapnet; 
af föredraganden i nautikal astronomi, navigation, sjömät-

ning m. m., kommendörkaptenen J. Hägg: 

"Om detaljsjömätning vid våra kuster"; 

af töredraganden i sjötaktik m. m, kaptenen D. U. V. Linder : 

''Flottans ställning i försvarsfrågan11
; samt 

af arbetande ledamoten, kapten en P. J. D ah l gren: 

''Några ord om Lots- och Sjökarteverken". 

Derjemte hatv-a årsberättelser afgifvits: 

af suppleanten till föredraganden i reglementen m. m., 

kommendörkaptenen C. Olsen; 
af föredraganden minväsende, kaptenen O. L. Beckman; 

af föredraganden artilleri, kaptenen A. B. Juel; samt 

af föredraganden skeppsbyggeri, marindirektören J. Pihl-

gren. 
Kommitteer hafva under året varit i verksamhet: 

för granskning och omarbetning af sällskapets stadgar; 

för afgifvand e af förslag till prisfrågor; 

för afgi fvand e af förslag till en sjökrigshögskola för flottan; 

samt 
för granskning af inkomna svar å sällsh:apets prisfrågor. 

Sällskapets tidskrift har utgifvits efter samma plan, som 

und er de föregående åren. Utdrag af kongl. bref och general

order hafva fortfarande bifogats tidskriften. 

Till det af sällskapet upprättade 11Besättningarnas bibliotek" 

har det vanliga årsanslaget utgått. 



Sällskapet har uneler året fått mottaga twnne svar å sin . 
prisfråga : ;1Hnrn bijra de fördelar, som den utsträckta värn

pligts- och öfningstiden för sjöbeväringen erbjuder, bäst till
godogöras vid :flottan?'' Och har sällskapets belöningsmedalj i 
silfver blifvit tilldelad författarne, hvilka vid namnsedlames 

öppnande befunnas vara kaptenen vid Kongl. Flottan S. A. K. 
Natt och Dag samt löjtnanten friherre U. C. K. Sparre. 

'J'ill sällskapets bibliotek har uneler året utom sedvanliga 

tidskrifter, bulletiner och årsberättelser m. m. följande gåtvor 
blih-it öfverlemnacle: 

från korrespond erande ledamoten F. Malmberg och filo
sofie doktor Fineman af dem författad ''Deviationslära''; 

från arbetande ledamoten H. W r angel af honom författad 

afhandling "Svenska Örlogsflottan 1719 och dess förhåll ande 
till ryssarnes hä1jningar", samt likaledes af samma gifvare för
fattade ty å föredrag ''Om Sveriges sjöförsvar"; 

från Grusonverken i }\[agdeburg: 
"Antwort der drei französischen Gesellschaften: Forges et 

Acieries de la 1\Iarine <t St. Chamond, Forges de Chatillon et 
Commentry, Etablissement du Orensot anf die Broschitre Deut
sche Panzer-constructionen und französiche N achah:::nungen" 

von Julius von Schi.itz; 
från Kongl. Kronobergs regemente: 

":Några blad ur Kongl. Kronobergs regementes krigshi;::;toria"; 
från Kongl. 1\farinfönaltningen: 

artilleriplanschen n:o XXIV, samt 
från Upsala observatorium: 

':Des principales methodes employees ~pour observer et mesurer 

les nuages par H. Hildebrand Hildebrandsson et K. L. Hag

ström." 
Inom sällskapet ha under året följ ande förändr ingar egt 

rum, nämligen: 
tillkomne en heders- och fyra arbetande ledamöter ; 
t ill korresponderande ledamöter hafva genom afskeclsta

gande ur tjensten 3 arbetande ledamöter öfvergått; och 
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med döden hafva 2 heders-, l arbetande och 4 korrespon- 
deranclfl ledamöter afgått. 

För närvarande u tgöres sällskapet af 128 ledamöter, näml.: 
2 förste hedersledamöter, 33 heders-, 49 arbetande och 44 kor
responderande ledamöter. 

Slutligen må nämnas, att i st. f de sedan 1861 med några 
mindre ändringar och tillägg g·ällande stadgar nya sådana den 
4 sistl. Oktober antagits och med dem en förändring i arbets
sättet, hvarmed de med sällskapets verksamhet åsyftade ända
mål anses bättre kunna vinnas. 

Arsberättelse af föredraganden i minväsende. 
.-\f kaptenen O. L. Bcckmnn uppliist i K. Örlogsuwnnasii llskapC't 

<len 15 N<>, .. l 03. 

Om satsen "Hvall stort sker, sker tyst" har sin ti llämpning 
i allmänhet, derom kunna åsigterna vara delade, men inom 
minväsendet har den obestridligen gjort sig allt mer och mer 
gällande. Inom hvarje marin väga skälen för att hemlighålla 

en uppfinniug eller förb~ittring, som förmår göra dess min
materiel i någon mån öfverlägsen, betydligt tyngre än behaget 
at att få sprida kunskap derom eller vara tongifvande. Sedan 

cle större sJömakterna upphört att låta främlingsofficerare tjenst
görcl vid och utbilda sig inom deras respektive mariner, har 

naturligtvis utbytet af erfarenhet och kunskap mellan officerare 
af olika nationer minskats och sträfvandet att gifva vissa delar 
af t;jökrigsmaterielen konfidentiel natur blifvit fullt effektivt, 
åtminstone för någon tid. 

I inventörens intresse sprides likväl oftast under utveck
lingsstadiet en på visst sätt begränsad kännedom om hans upp- · 
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finning, intill dess att uppfinningen blifvit epokgörande och på 

grund deraf införlifvad med ett eller flera länders sj ö krigs

materiel. 
Ehuru jag sålede;; endast vågar hoppas, att mitt anförande 

kan vara relativt i nivå med dagens händelser, anhåller jag 

om äran att intör Kongl. Örlogsmannasällskapet få redogöra 

för minvapnets . utnckling under året och dess närvarande 

stånd punkt. 

Whitelwads· Huru energiskt man än sökt fullända de med Whiteheads-

lorped. torpeden rivaliserande torpederna af annan konstruktion, intager 

elen förstnämnda obestridligen alltjemt första rummet. 

Såsom ett betydande framsteg på minvapnets område fram

står 4ö cm. (18 inch) - torpeden af denna typ, med större 

skottvidd, hastighet, stabilitet och träffsäkerhet än alla förut 

kända minor af liknande slag samt :::å stor laddning, att en i 

bullivantsnät exploderande torped möjligen kan försätta det 

fartyg, som skulle skyddas af nätet., ur stridbart skick 

Större antalet af de vid Finme uneler de h·å sista åren 

tillverkade torpederna äro af denna diameter. 

England, Frankrike, Italien och Chile synas hah·a som typ 

valt 5 meter långa 40 cm. \Vhiteheadstorpeder med 11 0 a 100 

kg. laddning af bomullskrut och kontraherad fart af 31 knop 

på 400 meters distans och 28 knop på 800 meters. Några af 

dessa torpeder hafva luftregulator af ny konstruktion. Nästan 

hvarj e land am· änder sin egen antänclningsmekanism, men i 

allmänhet hafva dessa nya med fylliga hufvnden utrustade tor

peder erhållit stridsspetsar med längre armar för att förhindra 

att de vid anslag under spetsig vi nk el glida n n dan i stället för 

explodera. 
Toleranserna Yid besigtning i Fiume äro i djupgående 0,4 

meter öfver ellPr under det reglerade djupet och i deviation (i 

meter på hvardera sidan om sigtlinen vid 400 mPters distans 

samt 12 meter på sidan om samma linie vid 800 meters. 

K ongl. Marinförvaltningen har anbefalt. att pansarbåten 

1'/wle samt minbåtarue Gondul och Gwlur skola förses med 

tuber för 45 cm. torpeder, men det är ännu icke definitivt af

gjordt hvilket slag af 4ö cm. torpeder; som skola motsvaras af 

dessa tuber; sannolikt lär det blifva \Vhiteheadstorpeder af 

omkring 4,1 meters längd, 90 kg:s laddning, 30 knops fart på 

4.00 meters distans och 26 knops på 800 meters. 

Utom i Finme, der omkring 350 torpeder kunna le;·ereras 

om året, tillverkas numera \Vhiteheadstorpeder England, 

Tyskland och Förenta Staterna. 

Engelska arsenalen i \V oolwich är i stånd att årli o· en till-
"' 

verka 400 sådana torpeder. Dess nyaste 45 cm. modell har 

mycket fylligt huh·nd för 113 kg. laddning, och kan under 640 

meters lopp utvr~ckla 30 knop i medeltal. 

Yid konstruktion af de nyaste franska torpedbåtarue har 

man helt och hållet uteslutit stäftuben. Deras utskjutnings

tuber ligga i pivotlavetter; den förliga kan användas på båda 

sidor, äfvensom den aktra, hYilkcn öfwr hack briidet har ett 

beskjutningsfält om 180 ". Öf\·ergifvandet at stäftuberna är 

beroende af, att stäfntskjutningen iir förknippad med s>åra 

mani:ivrer, Yid h,-ilka båten uneler relativt lång tid måste uppe

hålla sig inom det område, der fiendens snabbskjutande artilleri 

.är verksammast och af att "täfuts],jutningen gifYer mindre på

litliga resultat. 

Med afskatfall(1et af ::<täftnbcn aflägsnas f<uan f,;r att en 

laddad torped, hYars maskin icke komm er i g~mg ;-id utskjut

ningen, kan blifva olycksbringande för det fartyg, sum at',; kju

tit densamma. 

Sims-Edi~ons torped har år \'arit exponer8c1 ,-icl Yerlcls- 8/ms·-A'di-

utställningen i Chicago. srms .'orped 

_-\.lldenstund den icke der Yisades i manöwr, är det icke 

att antaga, att denna sinnrikt konstruerade mina utn'uklat.s 

utöh·er det stadium, för lwilket re<logjo1·de:; i :-;enaste ~t rsbe

rättelse . 

:~o 

j l 



llr!lcrlf-t,,r- Dan för några år sedan uppfunna Howell-torpeden har 
pr, f m. n n der hägn af Förenta Staternas flotta och med hj e lp af elen 

erfarenhet, som förvärfv-ats från bruket af \Vhiteheadstorpecler, 

ub-ecklats till ett vapen, som i vissa afseenelen påstås kunna 

täfla med eller till och med öl,·erträffa sistnämnda torped. Med 

anledning af att en framstående torpedofficer i Förenta Sta

ternas :fiotta i år \id _några föredrag inför de vid N a val \Var

College i N e w port tj enstgörancle officerarna beskrifvit och fram

hållit denna torped såson1 ett framtidsYapen, lenmas här nedan 

en allmän beskrifning af Howcll-torpeden af 18~)3 års modell, 

sådan elen förekommit vi el ±i}rsök ombord å N ordamarikas För

enta ~taters torpedbåt Sti/rttu. 

Howell-torpedens uppgift är att i bästa mån motsvara föl

j ande för automo bila torpeder gemensamma allmänna fordringar: 

l:o) Maximum af fart mom en verksam skottvidd af minst 

400 m. 

2:o) Förmåga att inom denna skottvidel hålla s1g på det 

djup, för hvilket den blifvit instäld, och på rätlinig riktning i 

hori:6ontal plan. 
:3:o ) :Jiaximum af förstörelseverkan. 

Dat mest karakterisenmde draget för Howelitorpeden är 

Howelitorpeden är, att drifkraften för såY~il sjelfva torpeden 

som dess många för olika regleringar funktionerade apparater 

utvecklas af ett inom torpeden befintligt och före utskjutnin

gen igångsatt tungt svänghjul, h\·ilket hos denna mina spelar 

samma roll, som elen comprimeracle luften och del vis maskine

riet hos elen \Vhitcheaclska. 
HO\\·ell-torpeden g~n· i olikhet mot \Vhitehecccls fram utan 

nåo·on viotförlnst och skulle IJå grund clera± kunna djupregleras 
o b . 

noggrannare. 
'l'ill fo rmen liknar den cle nyare \~~hiteheadska (Fig. I ). 

~kale t iir framstäld t a± :4 mm. ( '/1 , in ch) hårdvalsad gnl metall, 

samman::>att af 80 °, u l;:oppar, 19" u zink och l n .. " bly. 

- .J::il-

Dimensioner och vigter äro: 
L~ingd öf,'er allt .... .. ........ ..... . . ............ 3,2:! m. 

Största cliameter ................................. 35 cm. 

Deplacement . ... ............... ...... ........... ... 250 ke:,. 

Laddning af bomullskrut ..................... 48 kg. 

Längel och deplacement äro således mindre ~in \Vhiteheads

torpefl ens. 
'l'orpeden är el e lad i fyra sektioner, n~imligen: 

huh-ndet, cylindriska, näst aktersl;:a och aktersta sektionerna. 

Htr/r11dd (1, Fig. I ) innesluter hufvucllacldning af fnktadt 

och t~incllaclclning af torrt bomullskrut samt är förscdt med 

strid:>spets för mekanisk antändning af liknande l;:onstruktion 

med den f ör svenska sjelfgående minor m,80. 

Cy//lf(lri . .;/.-11 sPI.-tirmell (2 Fig. I , innenåller det drifvande 

svängl~jnlet med tillhörande axel i kullager, kugghjul, clrifaxlar 

fijr b·å propellrar, kopplingar och delar af mekanismen för re

glering af propcllrarnes stigning. 
~:h-änghj nlets axel har på styrborclsnoe;ken en muff, som 

medelst en i stnffingboex rlirlig mellanmuff kopplas tillmotorn 

för s\änghjnlets igångs~ittning före ntskjut11iugen. 

Xäst aktersta sektionen (3 Fig. I ) innehåller djupregula

tnm, som består af hyclrnstati~k piston med motfj äclcr, hori

sontalroders -- och vertikalroclerspencllar. 

Pistonen och pencllame inkoppla vid behof automatiskt de 

horisontala och nrtikala rodrens axlar, vexelstänger och drif

hjnl med svänghjnlet; så att torpeden hålles horisontal på in

stälclt djup och rät kol: (le yerka samtidigt; när både djup och 

riktning forclra j usteriug. 
_-lktrf'strr srl:tiollrl/. !4 fig. I ), inn.elJållel· propelleraxlar och 

styrstänger med lager, hylsor och kop1Jlingsmuffar. 'rill sek

t ionens aktra clel ~ir fastsb·nfvacl stjerten, som innesluter me

l:anismen för reglering af' propellerstigningen samt b~ir tenor, 

rorler och propellmr. 
::\Iekanismen f6r reglering af propellerstigningen ~ir afseeld 

att automatiskt jemna torpeclPns fart, unel er det att s\-änghju-
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lets rotationshastighet aftager; när propellrarnes slaghastighet 
aftager, ökas deras stigning proportionelt deremot, så att den 
ursprungliga farten ungefärligen bibehålles . 

Propellrarnes initialslaghastighet är omkring 8,000 slag per 
minut. 

Ångmotarn för svänghjulets igångsättning inkopplas och 
frånkoppla<> , uneler det att torpeden är i utskjutningstub en. 

Vid slutet af igångo;ättningen, som fordrar några minuter, 
skall svänghjulet, som väger GEl kg. , löskopplad t från propell
rarne, hafva en hastighet a± 10,000 slag per minut och får 
icke stanna inom G5 minuter. 

Det rekord, som erhållits vid försöksskjutningar från t or
pedbåten StiLetto mot nätmål, visar: Stifettos fart 18 knop; tor
pedens instälda djup 3 meter, flytkraft 4 kg. initialdykning 4 
meter vid bogutskjutning och G meter Yid bredsideutskjutning; 
träff i målet på 3,3 meters djup; ingen horisontalafvikning från 
sigtlinien; torpeden kom till Yattenytan i sigtlinien på en ment
miskottvidd om 800 meter. 

Howell-torpeclens grunddrag synas således yara: 
l:o) koncentration i storl ek; 
~:o ) litet deplacement; 
3:o) större effektiv :-;kottvidd i jemfurelse med deplacement, 

än någon annan torped ; 
4:o) förmåga att bibehålla .iemförelsevis likformig hastighet 

i kraft af hastighets regulator ; 
5:o) Förmåga att bibehålla rätlinig rijrelse i horisontalplan, 

äfven vid bred:-;ideutskj ntning, till följ d af S\änghj ulets gyro
skapiska kraft; samt 

6:o) Förmåga att bibehåll;:t sig noggrannt på instäldt djup 
i kraft af känslig dj upregulator. 

Förenta Staterna:-; l:a klass kryssare Fltiludelpltill lär skola 

utrustas för Howell-torpeder 
Af Howe1l-torpeden vidlådmicle aLlgenheter må anmärkas 

dess behof af elen omsorgfullaste reglering, smör:i ni ng oeh vård 
af en mas~a fjeclrar, lager m. m. och des~ ±nllshincliga oa:lYii.nd-
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barhet f0r utskjutning från sådant fartyg eller båt, som icke har den erforderliga ångmotorn. 

Vid de uneler årets eskacleröfningar inom vår flotta utförda Sre~~sl.-a krigsöfningarne har svenska handminan för första gången i /l({ndminan. förening mecl de öfriga sjö,apnen kommit till vidsträckt an-vändning vid operationer i skärgård. 
Allelenstund denna minas obestridligen mest framstående och karakteriserande egenskap är den, att dess närvaro kan misstänkas nästan öfveraJlt i våra för dess användande så lyckligt danade skärgårdar, tvingades elen såsom fiende opererande sj östyrkan att framgå med största försigtighet, alltj emt undersökande farvattnet mec: rekognoserande ångslupar, hvilka svepte och draggade efter minor å de ställen, der minsp~lrrningar k uncle befaras. 
Det oaktaclt inträffade vid enstaka tillfällen i stridsifvern, att de anfallande fartygen rörde sig öfver icke unelanröjda handminor, som, om de varit striclslaclclacle och förankrade på effektivt djup, sannolikt försatt ett eller flera af fartygen ur :-;trir1 bart skick. 
Efter afslutandet af krigsöfningarne, som enligt den allm~lnna åsigten i många hänseenelen varit i hög grad instrakti va, har Högste Befälhafvaren uttalat det mycket vägande omdömet, att Cl/rtrl:'ldleten twder rlessrt ö{~tillyor till fullo bekrr'iffllf rles.sa ·mi!{(l/'.~ stam betydelse för (ör;;vrtret af våra kuster och att drt är dt r,af',:isliyt beliof utt i lroarje sjöstyrka, som iir af~ ;;er/r/ rtlf uid kri.tJs&rott operem pä ku:;tfn, fö1· tmnsport oclt utUi,r;,r;mn,r; ol lrandmiilor jenile der/Dr af~edd z!ersonal in,r;år ett eftrr 111rioyden diSJ!Oiti{;/a minor afpossadt antal o{,edimde fartyg. Enär krigsöfningar i allmänhet anordnas vid den tid af året, då fasta minförsvarets personal vid slutet af en experlition är i 'tekniskt hänseende väl öfvacl och dess såväl fartygs som 

11 
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handminemateriel ännu är rustad, torde man således lifiigt 

kunna hoppas, att nämnda personal genom sanwerkan med 

flottans öfriga pen;onal för olika Yapenslag kommer i tillf~llle 

att vinna en för densamma v~llgörande och fur furs·mret gag

nande utbildning äfven i taktiskt hänseende. 

Sedan stångminan uneler c;let senaste decenniet fått träda i 

bakgrunden för yngre och i allmänhet mera ±örö<le1sebringanc1e 

mintyper, har man- äf\eu under de omnämnda krigsö±ningarne 

böJ~jat uppskatta detta jemförelsevis s>ag<'o Yapens Yärclo föl' 

bevakniDgstjenst och strid mot minbåtar med :::jelfgående minor. 

På elen elektriska utomborcls-bely:::ningens område ntgL1r 

Schuukerts pro j ek tör med parabolisk glasspegel ett så Yiiseml t

ligt framsteg, att det tilldrugit sig stor uppmärksamhet i mari
t imtekniska kretsar. 

Här ne~1an anföres resultaten af cle praktiska fiir,;ök och 

photometriska mätningar, som af elektro-öh·eriDgeniijren Yid 

österrikiska flottan Bnrstyn aushLlb med }langin- oc:h Sdmc

kertproj ektörer på örlogsstationen i J?olu . 

Försöken utförcles med två tiO cm. projektörer, en af h Yar

dera slaget. Såväl för praktiskt bedömande af lyskraften >.ium 

för photometriska m~itningar å cle ut::;~incla ljusknippena instal

lerades båda stl"ålka,;tarne bred vid hvaranclra på ::;amma fartyg 

och erhöllo lika strömstyrka (G4 amp~re) . 

Flera observatörer gjorde iakttugelser öfwr liittheten att 

uppkicka och urskilja de belysta föremålen och deras cletal.ier. 

F öremålen voro be lägna mellan 1,100 och 2,700 m. från strål

kastames uppställningsplats. 

Dervid konstaterades, att fijrcmålen aftec:knacle sig tyclli

gare och blef\o starkare bely,ta med ::)clmckertproj ekWm, 

hva1:jemte ä±ven clet belysta tlltet hade större utsträckning. 

Resultaten voro lika gynsammn, för dessa ,;trålkastare, Yare 

s1g man anYänd e centreraclt eller med lins spriclt ljus. 

De photometriska mätningarna utfördes på 1,100 m. af-

r r 
l 
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stånd fl-ån strålkastarne. H vardera strålkastarens ljus photo

metracles på flera olika ställen oc:h för ber~ikning af lj nsm~ing

den använde man medelytintensiteten. De erhållna resultaten 

äro sammanfattade i följ ande tabell. 
De deruti uppfö rcia talen för ljusmängd beteckna blott fi_ir

h ållanden och icke absoluta Yärclen. Då emellerti d dessa tal 

äro på fullt likartade \'~lgar bekomna för båda str ålkastarne. 

g ifva de likväl ett riktigt uttryck för strålkas tarnes relativa 

värde. 

Resultat aj" photometrisl."n miitn'inga1· på de j1·än ,Hangin

och SchHcl•e1·t-JWOjei."W1"Cl' utgäeude ljusl.:nippeua. 
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Af r esultaten kunna clragas följ ande ::;lutsatser : 

Vid användand e af samma ljuskälla till Schuckert- och 

Mangin-proj eli:törer fö rhåll a sig ljusstyrl~orna i belysta ytor på 

samm\ afstånd såsom 1,3: l . 

Vid anv~inclancle af samma ljuskälla och entreraclt ljus fur

hålla sig de från Schuckert- och Manginprojektörerna utstrål ad e 

lju;;:mängclerna så::;om 43350: 20147 = -2,1 : l. 

Om man lyser med centreradt ljns, förhåller sig den ljus-
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mängd, som utstrålar från en Schuckert-proj ektör vid begag
nande af lampa med horisontala kolspetsar, till den ljusmängd, 
som utsändes från en 1\iangin-proj ektör vid begagnande af 
lampa med lutande kolspetsar såsom 433ö0: lö732 = 2,;n: l. 

Om m'an i en och samma l\Iangin-proj ek tör· använder lam
por med horisontala eller lutande kolspetsar förhålla sig de ut
sända ljusmängderna såsom l ,a: l 

J\Ian har äfven genom mätningar funnit att en Schuckerts 
flO cm . projektör vid klar himmel belyser ett 4 km. från den
samma afl.ägset föremål lika starkt som fullmånen belyser det
samma. 

Pansarbåten Göta och minpositionen vid stora inloppet till 
Carlskrona äro utrustade me(1 Schuckerts 60 cm. projektörer. 

Professor J acobi i Petersburg var elen förste, som bringade 
icleen att clrifva båtar med elektricitet till praktiskt utförande .. 
De ofullkomligheter, hvarmed hans konstruktion var behäftad, 
isynnerhet det elektriska batteriets egen stora vigt (professor 
Jacobi använde nämligen 320 Daniells element) och de af ho
nom uppfunna elektriska motorernas opålitlighet voro likväl 
t illräcklig:1 orsaker att snart lemna företaget i glömska. 

Först uppfinningen af de moderna elektrodynamomaski
nema i förbindelse med användningen af ackumulatorer i stäl
let för svaga primära batterier bringade ideen att framställa 
elektriska båtar till ett varaktigt förverkligande. 

Den af ingeniör Anton Heckenzaun konstruerade och af 
''The Electrical Power Company" byggde båten Eler:tricity, som 
vid elektriska utställningen i \Vien 1883 exponerades på Donau
kanalen oeh gjort många turer mellan vVien och Pressburg, 
var elen första e lektriska båt, som tilldrog sig större uppmärk
samhet. 

8ec1an dess har byggandet af elektriska båtar svingat sig. 
upp till en fullständig industri. Sålunda trafikera under som
marmånaderna omkring 20 elektriska båtar mellan Lonelon och 
Oxford och vid verldsutställningen i Chicago har 'l'he N aviga-

tio n Company, N e w York, förmedlat persontrafik med ett, ännu 
större antal sådana båtar. 

Elektriska båtar skilj a sig från ängbarkasser hufvudsakli
gast genom de inre anordningarne, som måste ändamålsenligt. 
motsvara den elektriska apparatens fordringar. 

I stället för ångpanna och ångmaskin träda här batteri 
och motor. Batteriet, som bildar båtens tyngsta del, förlägges 
i regeln närmast kölen och anordnas bäst så, att cellerna komma. 
att stå under tofterna, hvarest de intaga ett rum, som icke är 
särdeles tj enligt för andra ändamål. Cellerna omgifvas med 
karmar för att förekomma deras förskiutning vid båtens rull
ningar. Dessutom är det rådligt att lagra batteriet på syrefast 
materiel, på det att läckning eller spillning af syra ieke må 
angripa hvarken bäddningen eller båten. Bäddningen fram
ställes lämpligast med en blandning af sågspån och tjära. Ge
nom användandet af en gelatinös blandning kan man komma 
till samma mål. 

.;\{otorn till en elektrisk båt måste ega en god motors alla 
förtjenster i hög potens, väsentligast l'inga egen vigt i förhål
lande till högsta möjliga effekt; dess form bör, alldenstund 
motorn beqvämast placeras i aktern, -vara sådan att utrymmet 
fördelaktigt användes. 

Vidare bör motorns slaghastighet icke vara större än att 
motorns armatur kan direkt kopplas till propelleraxeln. De för 
detta ändamål vanliga slagantalen ligga mellan öOO oeh 800 
rotationer per minut. Genom användandet af roterande moto
rer har man förverkligat idealet att undvika de vanliga fartygs
maskinernas skakande oeh bullrande inverkan samt infört en 
lugn, nästan ljudlös gång. 

För fartens reglering anordnar man batteriet så, att man 
alldeles efter behof förbinder alla cellerna i serie och derigenom 
erhåller högsta elektromotoriska spänning, eller, om man ön
skar fara med ringa hastighet, bringar cellerna i deremot sva
rande parallelförbindning. För att kunna backa med båten, 
måste borstame vara så inrättade, att en omkastning af arma-
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turens rörelseriktning kan Lltt och hastigt verkställas. De nu
mera allmänt förekommande borstarne af kol visa sig särdeles 
tjenliga för detta ändamål. En omkopplare, som lätt hancl
hafves af befälhafvaren och förbinder batteriet med motorn, 
tjenar till att sätta "framåt'\ 71 back'' och 71stopp71 , uneler clet att 
farten regleras med en annan nyckel. En elylik båts manöYer 
är ~åledes sällsynt eller nästan oöfverträffiigt enkel: styraren 
är äfven maskinist, och eldaretj ensten bortfaller helt och hålle t. 
lVIen elektriska båtar behöfva en laddningsstation, och detta 
alstrar den stora svårighet, som reser sig mot deras vidsträck
tare spridning. 

Lil~som vid stEtrtningen af ångskeppsfarten kol samt t. o. m. 
trä icke var till finnandes hvar som helst och skeppsfarten till 
följ el deraf måste inskränkas till sådana platser, der det var 
,sörj clt för tillgång af bränsle, så måste n n driften af elektriska 
båtar inskränkas till de platser, hvare::>t ackumulatorer kunna 
omladdas. Laddningsstationer fordra en ångmaskin, turbin el
ler annan motor och en dynamomaskin med biapparater, hvars 
kapacitet måste motsvara båten. Detta generatorns förläggande 
på land gifver emellertid elen elektriska båten företräden, hvarom 
äng- och naftabåtar icke kunna täfla. Den elektriska båten 
blir förskonad från rök, aska, värmeutstrålning från pannan 
och elen oundvikliga obehagliga lukt, som härskar på nafta
båtar; elen är fullkomligt ren och kan derföre hållas finare än 
båtar med någon annan drifkrait. Under det att på ångbåtar 
.en tredjedel eller hälften af hela utrymmet upptages at panna, 
maskin och kolboxar, inrymmas på elektriska båtar batteriet 
och motorn uneler to f tema på platser, som icke ~lro t j enliga 
eller behöfliga för andra ~indamål. 

Genom anbringandet af batteriet närmast kölen ökas bå
tens styfhet betydligt och uteslutes behofvet af särskild ballast. 

Fara för explosion är icke tänkbar. 
Så snart ackumulatorerna blifvit laddade, är den elektriska 

båten klar för gång, och under overksamhet förbrukas ingen 
kraft, alldenstund ackumulatorerna, rätt skötta, kunna bibehålla 

den magasinerade energin i veckor, en egenskap, som bland 
andra gör dessa båtar särdeles hlmpliga för sj ökrigsändamål. 

Framställningskostnaden för elektriska båtar är emellertid 
ännu, äfven frånseclt inrättandet af lacldningsstationer, i all
mänhet betydligt större än för ång- och naftabåtar. 

~judlös gång, absolut frånvaro a± rök, möj ligheten att 
hafva fulltalig och likväl tillräcklig besättning, ~Lro för bevak
ningstjenst så ovärderliga egenskaper, att det ej torde dröja 
länge, innan man, trots de hrjgre kostnaderna, förs er örlogs
stationer och sjöfästningar med elektriska båtar för bevakning. 
De på siklana platser för belysning inrätti.l,de elektricitetsYerken 
kunna med ringa anhiggningsko:otnad göras tjenliga för ladd
ning af båtarnes ackumulatmer och utan afsaknad dertill an
vändas vid dager. 

Alldenstund båten såväl för manöver som bemanning l;:räf
ver Httalig besättning och föga annan utrustning än stångmine
och signaleringsmateriel, bör den kunna bära ett så stort antal 
ackumulatorer att Mven god fart kan påniknas. 

De af Captain Mc Evoy uppfunna hydrofonerna (under- ih;dmfoncr. 

vattensmikrofoner), hvill;:a med framgång afprofvats i Ports-
mouth och af hvilkas konstruktion lenmats en kortfattarl be-
skrifning i senaste årsberättelse, hafva kommit till awdinclning 
äfven vid de stora franska iiottrnanövrerna, till hvilka med för-
kärlek införlifvas hvmje meder, som kan tjena till iakttagande 
eller blottande af fiendens rörelser. 

Förankrade i enceinte vid inloppen till hamnarue haf,,a 
hydrofonerna vid flera tillfällen nattetid förråclt fiendens an
nalkande. Ehnru man naturligtvis icke kan i Yiclsträckt mån 
förlita sig på elylika ömtitlilcSa instrument för den så oerhördt 
vigtiga bevakningstjensten, torde de dock denicl kunna vara 
ett h j el p medel icke att förakta. 
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Vid de i år under ledning af Professoren m. m. A. \V er
ner Cronqvist dels å Stockholms var± och dels vid lVIinerings
öfningarne utförda sprängning~försöken med nitroglycerinspräng
ämnen har mycken uppmärksamhet egnas åt spränggelatin, be
stående af 87 "/ .. nitroglycerin, i5 ''/, nitrocellulosa oeh 8 °/ 0 ni
trobenzol och det synes som om detta sprängämne vore myc
ket lämpligt att i minor af brist vid bomullskrut ersätta sådant. 

Sprängämne af nyssnämnda sammansättning är en brungul 
mjuk, seg och i tunna lager något transparent massa, som van
ligen förekommer i ski±vor och kan med lätthet skäras till bi
tar af önskad form och storlek. Dess öfriga utmärkande egen
skaper äro: 

lätthet att till verka, 
eg. vigt = l,G:;, 
något större säkerhet mot stöt, än bomullskrut med 16 "/ 0. 

vatten, 
lätthet att i laddningsrummet införa till största mängd, 

som utrymmet medgifver, 

omkring 20 "' " större effekt än bomullskrut, 
oe;h prisbillighet, hvilka egenskaper icke äro förenade hos 

något annat sprängämne. 
B'ör att med säkerhet kunna bedöma dess värde för min

försvaret återstår emellertid utredning om ämnets effekt vid så 
låg temperatur, som i våra vatten kan förekomma 3 meter 
under yt::tn, och hållbarhet vid förvaring uneler lång tid, m. m. 

"Victorias" undergång. 
(Ur cn.~'dsb tidningar.) 

Engelska amiralitetet har, seelan krigsrättsundersökningarna 
med anledning a± denna olyckshändPlse blifvit afslutade offent-
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liggjort en del handlingar, redogörande bland annat för de 
omständigheter, som voro förknippade dermed eller som kunna 
anses varit orsaken t1ll att Vir:tori(/ efter sammanstötningen 
med Gamperdown gick till botten. Hufvndsakliga innehållet af 
dessa handlingar är följ ande: 

Victorios förskepp sänkte sig efter sammanstötningen, un
der det att fartyget samtidigt krängde styrbord öfver oeh se
dan detta pågått en kortare tid, följ de en öfverhalning, som 
förorsakade fartygets kantring. 

Ända till strax (omkr. en minut.) innan sammanstötningen 
egde rum voro en stor del vattentiita dörrar och luckor öppna 
och på grund af vattnets inrusande kunde n-långa af dessa, 
särskilclt de hingst förut belägna, ej stängas. Flera vattentäta 
rum utom cle genom sammanstötningen skadade blefvo deri
genom fy l da. 

Vattnet som inträngde i dessa rum nedpressade efter hand 
förskeppet från sitt normala läge (cirka 10 fot öfver vattnet) 
till 13 fot under vattnet, under det att aktem samtidigt höjde 
sig G a 7 fot. Främre hälftsn af fartyget var således nästan 
helt och hållet under vatten och denna betydliga ändring i 
styrlastigheten verkade en mir.skning i fartygets stabilitet, så 
att krängningen styrbord öfver så småningom ökades till 18 a 
20 ", då fartyget kantrade. 

Denna j en:lflirelsevis långsamma men shindiga förändring i 
~artygets läge orsakades ;:J att vattnet allt mer och mer in
trängde i de rum, som gränsade till eller stoclo i förening med 
dem, som vid sammanstötningen blifvit intryckta. 

Visserligen har man sig ej bekant, hnrnvida vissa af cle 
förut belägna vattentäta skotten varit stängda eller ej, men 
om enelast de rum tagas i betraktande som man med visshet 
vet, blifvit fylda vir1 sammanstötningen, så är dock säkert att 
dess, as fyllande varit tillräckligt att gifva fartyg et den kräng
ning och den förändring i styl'lastighet, som fore kantringen 
iakttagits. 

Den betydliga Yattenmassa som så småningom inträngt i 
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främre clelen af fartyget Yerkade så att det sjönk med tör
skt>ppet först; anledningen till att det dessförinnan kantrade 
,;kall här nedan förklaras. 

Pansardörren på styrborels sida i främre delen af batteriet, 
kanOll]JOrtarna derst~ides Mvensom portarna i tornet voro öppna 
vicl sammanstötningen och 'förblefvo så dven efter densamma. 

l\Ian kunde från andra fartyg iakttaga, att vattnet trängde in 
genom de öppna tornportarna och pans::trdörren samt att vatt
net stod ända upp t ill kanonportama i fr~inwe delen af batte
riet, innan kantringen inträffaclP. 

Det till batteriet alltjemt inrusande vattnet i förening med 
de Yattenmassor, som derifrån genom öppna luckor Htörtacle 
till fal'tygets inre, samt vattnets intr~ingande genom tornpor
tarna inverkade på fartygets stabilitet, som redan blifYit be
tydligt minskad genom fö rskeppets nedpressning, så att det 
~lntligen kantrade. 

Fartygets kantring under dessa omstänclighrtor tyder icke 
på otillräcklig stabili tet beroende på något fel i konstruktio
nen. Fullt lastadt, mecl n01·mal styrlastighet och 6 fots meta
ceuterhöjd, nådde stabiliteten sitt maximum vid en kränkning 
af 3-± 1 ~ grad, då stabilitetsgränsen var (~7 ". 

Frågan uppstår nu: H vad skulle troligen hän d t, om alla 
cl(irrar, luckor, m. m. hade varit stängda vid sammanstötuingen? 
::-lv::tret blifver. att ehmu flytkraften i sådant fall betydligt min_ 
skats1 fartyget likväl slmllo fortfaramle flutit samt varit uneler 
kontroll oeh i stånd ::ttt söka hamn. Förskeppet skulle i så

dant ±~1ll varit nedtryckt ungefar till vattenytan, krängningen 
::;tyrborcl öf\-er omkring hälften af den som nu iakttogs före 
kantringen, batteriportarna åtskil liga fot öf,-er Yattnet och far

uget skulle egt full stal.Jilitet. 
Enligt vittnens utsago yoro v::tttentäta cli.irrar, luckor m. m. 

i bästa ::;kick. Det finnes ingenting som kastar något tvifvel 
på ,-erksamheton af det system af vattentäta rum som tilläm

pats ombord å lrictl)riu. Yicl de delar af fartyget, som åver 
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kacl es af sammanstötHingen Y oro des~ a små - men dörrarna· 
Yoro öppna. 

Befintligheten at ' långskeppsskott var ej or saken till kan

t ringen; flera af dessa voro overksamma till följ d af skadan 
eller öppna dörrar. 

Det fi:amgår således, att förlusten af fartyget ej får till
skrifvas skadorna ofvan pansardäcket. Dessa framkallade vis
serl igen en förlust i flytförmåga förut, men voro af ringa be
tydelse jemförclt med det resultat som det till rummen uneler 
pausarchieket inströmmande ·vattnet åstadkom. 

Att Victoria. ej var pansrad ända förut n L .1fvade ej något 

inflytande på olyckshändelsen, ty intet pansarbälte kunde ha±va 
hinch·at C r t IIIJ!e}'({Owi, S ram att borra sig in i ±m tygsiclan under 
pansaret. 

J!'örlusten af fartyget kan, oaktadt CrrmzJ e? ·dou; l! s förkros
~ancle stöt, ej tillskl-ifvas något principfel i konstruktionen, be
träffande anordningen af vattentäta clörrtlr, pansarbältet och 
pansardäcket, utan skulle fartyget varit räcldadt, derest de vat
tentäta dörrarne m. m. varit stängda. 

1\led anledning af olycksk~inc\olsen har amiralitetet beslu
tat, att bestämmelser skola utfärdas, hvilka, med bibehållande 

af ansYar och handlingsfrihet hos fartygscheferna, föreskrifva, 
att uneler bärskilda omständigheter och i synnerhet nLir fara 
f,ir ombmdläggning föreligger, alla vattenttita dörrar, luckor 
m . m. så vidt m~jligt skola vara stängda samt att poster ut
~~ittas Yid sådana som måste Yara öppna. Bestämmelserna skola 
~if\-en innehålla föreskrift~ att under vitisa omständigheter alla 

kanonportar och andra öppuingar i fartygets öfre l.Jyggnad 
;;tängas, innan vatten derigenom kan intränga och sålunda 
minska stabiliteten. (; . 
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(Insänd t). 

Några iakttagelser, rörande vårt fasta min
försvar. 

t:l edan per,;onal och materiel från fasta minförsvaret en tid 
deltagit i våra senaste eskacleröfi1ingar, anhåller jag att få 
framställa några iakttagelser, hvilka jag icke kunnat undgå att 
göra dels under ofvannämncla öfi1ingar och dels unel er min h·å
åriga tjenstgöring såsom chef för 2:a minörkompaniet. 

Beträffande fasta minförsvarets personal, kan nyttan fc.r 
densamma att få medverka i krigsöfningar af vidsträcktare om
fattning än de, som. åstadkommas uneler mineringsexJiecl itio
nerna, ei nog starkt framhållas. D en enformighet, hvilk en 
möjligen är oskiljaktig från dessa expeditioner, utgör en orsak 
till att hos minörerna försvaga intresset för deras vapen. Otvif
velaktigt skola officerarne, ledda af grundliga kunskaper och 
vaken intelligens, allt fortfarande verka till förkohan af min
vapnet. ::\Ien så tord e ej blifva fallet med unelerbefälet och 
den fasta stammens manskap, enär dessa år efter år se blott 
de yttre och nästan alltid samma konturer af detta, vapen. För 
den värfvade stammen med dess ständigt fortgående om byten 
af manskap år faran härför ej så stor. le;ke e!esto mindre har 
det r edan vi ::mt sig, att verkligt dugand e karlar numera eue!ast 
i brist på arbete utom flottan vi~ a lifvergå från minörkompa
niernas värfvacle till deras fasta stam Hältill bidrager elen 
förslappande tjenstgöring, hvi1ken und er vintern kommer de 
flesta af vårt manskap till deJ. 1VIin(irer, som under en ful j d 
af år lyckats förvärfnt sig goda kunskaper; torde nämligen e.i 
böra använc!Fts till sådana arbeten, :;om att skotta snö, repa 
d re f o. d.; h vilket emell ertid nu und erstunelom är fallet. He
sultctten häntf b1ifva idi:e blott likgiltighet, utan ~ifven miss
nöj e, två kar::tktersdrag, hvilka hos minören ännu så hinge hål-
as i leclban<l af ett i allmtinhet utmärkt godt uppfönmde. 

Under de år jag tjenstgjort så,.;om kompctnicllef har j ag dock 
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sett dessa drag framträda allt mer och mer. J ag är därför af 
den öfvertygelsen, att de i en snar framtid skola hafva dåliga 
följder, om ej något inom kort göres att hejda deras utveckling. 

På det att minörerna sj elfva må finna, att ändamålet med 
dem icke uteslutande är att från en ångkranpråm spola ren 
minankaren eller att under en viss tid hålla kolen i en elek
trisk strålkastare på ett bestämdt afstånd från hvarandra1 samt 
för att flottans öfriga personal skall bättre lära känna minö
rerna och deras användbarhet, :;å måste en intimare beröring 
·uppstå mellan det fasta minörförsvarets personal och flottans 
öfriga yrkesmän. Arbetet för ett gemAnsamt mål samt de. se
dermera vunna praktiska och gemensamma erfarenheterna för 
att nå detta mål skola då mångdubbla intresset för tjensten 
och hos minören väcka större kärlek till hans vapen. 

Den gamla, tunga minmaterielen torde, i händelse af krig, 
1~omma att spela en obetydlig rol i jämförelse med den lätt
handtArligare, SOm för närvarande är under anskaffning. Se
clan de fasta minpositionerna efter ett krigsutbrott blifvit satta 
i försvarsskick, ia kanske redan under krigets första skede 
komma nog många minörer att få aktivt deltaga i striden så
väl på för tillfällig minspärrningsmateriel afseelda clepotfartyg 
som på de olika stridsfartygen. N u tidens hastiga krigföring 
låter måhända ej en enda mina på 300 kilogram svartkrut få 
tillsammans med sitt ö fr e, klumpiga bihang skö~j a af sig sitt 
föråldrade damm vid våra t>tränder. 

Minörerna skola därför uppfostras äfven med fästaclt af
seende på dessa förhållanden. 

l e;ke allenast under de sista dagarne, utan från början af 
hva1j e års eskaderöfningar bör ett visst antal stridsfartyg i 
skärgården åtföljas af ett dylikt depotfartyg, t. ex. en 2:a klas
sens kanonbåt. BemanningAn på detta fartyg, som måste >ara 
försedt med ångslup, skulle till större delen lenmas från minör
kompanierna. J!.,ör att bereda tillfälle åt änm~ fler minörer att 
mångsidigare än ±rån en pråm i något sund nära Stockholm 
.eller Carlskrona få handhafva delar af den materiel de äro af-

Tidskr. i Sjöc. 1893. ;) l 
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sedda att sköta, så böra på alla fartyg, hvilka hafva elektriska 
strålkastare, minörer inmönstras för såväl korta som långa ex
peditioner. Dessa minörer skull e då ombord användas i första 
hand till skötsel af den elektriska belysningsmaterielen, men 
äfven till signalering. Hvilken nyttig sysselsättning förnämli
gast åt de minörer, som tillfälligtvis ell er icke vidare hafva 
någon kompetenskurs att genomgå! Hvilket intresse för dem 
att få skåda ut öfver gränserna för sin nuvarande, inskränkta 
tj enstgöring! 

Är det arbete, som våra mindepartement under vintern 
kunna gitva. minörerna, verkligen icke tillräckligt, så mciste så
dant anskaffas. Hvarför skola enskilda verkstäder genast tagas 
i anspråk vid smärre reparationer, exempelvis för en sådan 
bagatell som att iståndsätta det fåtal af elektriska lanternor vi 
ega? Hvarför kan icke inom variven tillverkas åtskilligt af 
den materiel, som vi behöfva, vare sig detta behof utgöres af 
kabellrullar eller strömslutareinstrument? Törhända blefve den 
pekuniära vinsten häraf nästan ingen, men så mycket större 
den praktiska erfarenheten, hvilken nog är välbehöflig efter de 
öfvervägande teoretiska och delvis onödiga kunskaper , som på
tvingas eleverna i våra kurser, de må heta specialkurs vid 
rrekniska Högskolan eller Minskolans förberedande kurs. 

F ör att Yid uppgörandet af planer till mobilisering och 
eskaderöfningar hålla minvapnet i dess rätta dager och gitva 
det den användning, som vårt försvar kräfver, fordras dock 
först och främst, att en officer från det Fasta Minförsvaret in
rymmes i elen institution, som kallas flottans stab. Det tillhör 
nämligen icke någon menniskas förmåga att vara specialist på 
alla de olika områden, som tagas i anspråk af nutidens sjö
krigsväsende. Anses det nödvändigt, att officerare uppfostras 
för specialvapen, så följer häraf, att vapenöfningarna skola upp
göras och ledas äfven af specialister. Blir detta icke fallet, 
löper man fara, att det vapen, hvilket skulle kunna vara en 
trofast vän i striden , uppträder endast som en främmande 
bundsförvant. J. v. D . 

- 4';"3-

.Kongl. Örlogsmannasällskapets prisfrågor 
för år 1894. 

l. Lämpligaste sättet för ordnanclet af materielen och 
dess bemannande till åstadkommande af en snabb mobilisering · 
af sjövapnet utan väsentlig rubbning i nuvarande förhållanden?· 

2. H vilka anordningar böra vidtagas för att flottans far
tyg uneler krig skola erhålla lämpligt och behöfligt bränsle? 

3. Huru bör handminematerielen och öfi1ingarna med den
~amme ordnas, så att de fördelar denna materiel erbj uder för
svaret bäst tillgodogöras? 

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

ö. Huru bör atstånclsbeclömande uneler strid ändamålsen
ligast verkställas från våra fartyg? 

G. Huru bör elden mot fartyg ledas från en sj ö fästning 
och kan en systematisk inskjutning dervid användas? 

Angif i så fall grunderna härför. 
7. Huru utfaller en jemförelse mellan det flerpipiga och 

det enpipiga lätta snabbeldsvapnet ur synpunkten af anfall och 
försvar mot torpedbåtar och opansrade fartyg? 

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

9. H vilka förberedande åtgärd er 
att handelsflottans fartyg må kunna 
stärkande af örlogsflottan? 

böra vidtagas, på det 
krig användas till för-

Svar å dessa frågor, åtfölj da at förseglade secUar: h vilka 
upptaga antingen författarens namn och vistelseort eller också 
ett valspråk, ingifvas till Kongl. Örlogsmannasällskapets sekre
terare senast elen l nästkommande September; kommande å 
sällskapets högtidsdag för skrift, som blifvit tillerkänd pns,, 
sällskapets meda!lj i guld eller silfver att utdelas. 
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Sknlle den förseglade sedel, h vilken åtfölj er skrift, som 

blifver prisbelönt, endast innefatta valspråk, tillkännagifves så

-dant under första hälften af November månad i "Post- och 

Inrikes Tidningar" med anhållan att författaren ville till säll

skapet uppgifva sitt n amn. 
Såvida författare af inl emnad täflingsskrift icke tillkänna

gifvit motsatt ör~skan, förb ehåller sig Kongl. Örlogsmannasäll

skapet rättigh eten att i sin tidskrift offent liggöra densamma. 

Oarlskrona i December 1893. 
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