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FÖRSÖK ATT FRAMDRIFVA FARTYG MED EN UTSTRÖM-

1\lAl\DE VATTENTSTHÅLE. 

A b •· t tt 0 fl vattenstråles hastiohet, i det r fysiken ar eoian ' a ~ ... 
ögoubllcli d~n genorn~:år en öppning på elll1ärl, iir heroende 

al tryckPt inom l~<irlet. Genom att ö\.a detta trycli antingen 

genom större höjd på vattenpPlaren, eller som är detsamma 

vattnets E>p,en tynp,d, eller ock genom i liärlet anbrap,dt tryck 

af t. ex. atmosfcrisk lurt, kan det utströmmande vattnet ut
göra en rörel<ekraft af gansl;a hetydlig verkan, såsom man 

&Pr af strömsnurror och turbiner. 

DPnna ide har äfven hlifvit bqpr,nad för att frarndrifn 
fartyg, och ehuru nera förstiii i detta hf10seentle anses så
som misslycl;adE>, ilr ddta inttt fullt skäl att rörlinsta hela 

ith~ en, ty om man handlat på samma sätt i följd af de för

sta fiir>ÖkPn med JHop•'liern och mi\np,a andra förträlfliga 
uppfinninp,ar, siwlie de <lldrig hafva nått rn fulländning, som 

~jort dem allmånt antap,na och v:1rderade. Det kan derföre 
lörtjena omnämnas, att niip,ra lörsök, att p,rnum en utström

mande vatl•·nstr fil{' Framdrilva Fartyp,, förliden sommar blifvit 

r,jorda i Carlslirona. livaruti de he5todo och huru de ut

fallit har man, enlip,t d!'I'Om inhPmtade upplysningar, har 
velat medd~>la : 

Då tillfälle icke r,afs att Vt>rksliilla dessa försök med en 

fullt iindamålsenlir, machin, bPgar,nadPs !ör detta ändamål 

ett vattenfat af 360 kannors rymd, hvill1et Jades i en båt, 

och Plt rör med kran, fåstadt vid falels botten IPddes ak-
' ter-nt genom båtens botten vid kölen. Vidare var vid kär-

let fåslad en manometer och en fwmpressions-pump. Fatet , 



hfars ryn.d "f1INI1:'s ,·ar 36 kubillfot, f)' lldes till hälflen metl 

vallen, och d•?rf'fler inpn·ssades atmosferisk luft till ett tryck 

af ung<'f:ir 15 'Eb på l qvadrlt-verktum, tilldess låclwr på 

ett par ställen lycktes utvisa alt fatet iclie skulle hålla star

kare tryck. Båtens slörsta molstånds-area var 8 ~ qvadrat

fot i vatlnl'l, och rörds art>a 6 verl1tnm Pller 2-/ru af bfl

tens. Då nu allt var i ordnin1:, saltes båtrn nåeot i rö

relse>, på det iclie alltför stor kraft skulle gå förlorad till 

öfvervionande af bålens tröghPI, l1ranen öppnarl<'s, lurttryc

ket inuti fatet utpressade vattnet eenom rös·et och båteu 

uppnådde en hastiehet af 6 knop eller 10 fot i sekunden, 

hvilken utröntes eenom Oera försök medelst en logglina, 

som var fästad i land, och l:'tt sekund-ur. 

Med ett hfllflen så stort mynningsrös· eller omkrine ll-lru 

nf båtens motstånds-yta, er hölls en fart af 4 linQp. 

Nu var tqcket i första öeonblicliet 15 'fl, men anoe 

11fterhaud som vattrv·t utr,icl1 ur fatet, så att medeltrydet 

blott blef cirl1a S 'Et ps· qvatlratturn. Enliet theorien skulle 

valtenstrålens medelhastighel varit 35 fot i sekuntlco, men 

till följe af friktion inom röret och liranen, var uen erHiast 

30 fot, hvill1en hastit;het lätt kunde finnas, då man kände 

rörets area och vattenmassan, som utlöpt på en viss tiu. 

Båtens meJelhastip,ltet var under dessa förhåll anden t af 

strålens e liPs' l O fot, och den utströmmande vattenmassan 

1,2 kubikfot på l s~J,und, Pller IS kubikfot på 15 st,kundP.r. 

Vattenstrålens glidning kan icke anses stor, då man 

tager i betraidande rörets ringa genomskärning i förhållande 

till båtens, jemförelsevis med den stora yta, h\·armed ett 

skofvelhjul verkar. 

Om en ån~cylinder af samma storlek med en vatten

cylinder b<~gagnas alt i den ~aduare drirva en piston, för att 

ftstadkomma 1lvn utströmning, som i nämnde försök verka

des af Jnrttry cl1, så hlif1·er den \'olym ånga, som åtgår, 

ungefär lika med den utströmmade vattenmassan. 

ångmachins bruttolirart lian uttryckas med volymen 

brukad ånga och verl1samma trycliet, så torde iifveo 

af en va tt en tryclwines-machin kunna beräknas efter 

grunder. 

Som en 

af för-

kraften 

samma 

Af nedanstående tabell, derefter upprättad, tl·ckes det 

som om lirart skulle vinnas alltsom röret minskas och verk

samma trycliet öl1as i proportion, mPn friktionen m. m. såt

ter naturlictvis en :::råns drsför. 
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6,6 400 ggr. 

Man har hört den satsPil framliastas, att ett rör a{ 

t. ex. J tums area nH·d l O 'Eb lrycli och ett ar l O tums 

area mrd l '[b try k " 1 
c pa qvadrattum skulle ntöfva samma 

~ffekt. . Men af ofvan anförda tabell bevisas, att den satsen 
1cke har kan oö . · •. 11 
8 

" ra ssg ua ande, ty om ett rör om 48 tumii 

.rea beeagna Is och trycliet blifvit minskad t i samma propor-
tson som rörets a .. k n 

h"IJ't rea o ·ats, sa skulle vattenstrålen icke er-

t a l srrdeles större hastiehet än båten hade med ett 6 

ums rör och 8 'fl) tryck, och den 

san hade dessutom blirvit 
utströmmande vattenmas

mera an 2! g änger större. 
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Den, som verkställt dt•ssa (1\rsö~, anste>r att, på grund 

derar, ideen att med vatten framdrifva fartyg skulle kunna 

på ett tilllredsst:illand~ sätt låta ulföra sig, och alt den 

kraft, som erfordras fö1· ilelta forlslialfnings-mPdel, icke torde 

behöfvas bPiydligt större iin den, som erford1·as för att med 

en vanlig hjul- ~IJPr propPIIH-ånemachin framdrifva ett och 

samma fartye mPd lil;a stol' hasti 1: het. MPn om åfven en 

något störr~> kraft dertill I>Pfunnes behöflig, så torde förde

larne af ifrågavarande framdrifninnssålt docil uppväga den 

större kostnad i br<insiP, som möjlinen skulle uppstå. 

De herälwade rördelarne af en sådan maehin skulle vara: 

att sidahjul eller propeiiPr undvaras, hvillw äro hil}derliga 

under segling samt utsatta för skada m. n. olaeenheter; 

ott machin'en, sont nåslan uteslutande simlie bPstå af gjut

gods och llnge få rörliga delar, torde blifva billir,are i 

tillverkning, underhåll och reparation än vanliga åogbåls

macbiner, samt åtgi\ng af talg och olja mindre; 

att denna maehin kan lwmrua djupt ned uti ett fartyg, och 

alt icke nåeon ska·lwinu uppstår. 

Olagenheterna torde äfv en blifva flera och deribland att 

rnachineo kanske sliulle upptaga större rum an en direkt 

verkande .ångmachin. 

slutligen må del tilläegas, att det år troligt många f'ör

sök mrd detta frarudrifnin gssä!t utfallit ofördelaktigt, emedan 

man begaenat för stora rör och rör liten hastiehet på den 

utströmmande valtPosträlen; och då man ser, hvilken olik

bet i en turbins verkan åstadkorumr.s genom all!!handa för

ändringar dervid, bör man äfven länlia sig, alt i här om

nämnda begagnande ar vattnets reaktion kunna uppnå en 

motsvarande fnllåndoing. 

G9 

SJÖKHIGS-LITTEIIATUR. 

{Forts . lrfln sid . 52.) 

studie-författaren börjar sill arhele nwd, alt uppeifu 

orsaken till den förvillande och rPsultallösa strid, som ~å 

truq::e t-p,t rum rn~llan sldirgårdstlottans och örlog,Ootlans an

häogarP1 "hell enkelt vara att slrärgårdsflottan saknar en 

skrifven historia, och en pil densamma grundad lära om na

turen af dess krigssätt", samt "att ännu ej nllgon försökt, 

all hell enkelt upplysa pub 'ifwn om, hvad slrärgdrds[lottan 

egentligen är {ör en sal>, hvad den uträttat, och lwad man 

pt1 grund liera{ kan vänta sig af densamman Delta l'ore 

sanuerligl'n alt ta~::a saken alltltir lätt! - och må man UpjJ

riktigl bekiinna, att allt annat heldre, än alt obf'lin:;adt an

l~tla ett så orimlint påstäend(•, hlill,et. innPhhr icke mer och 

icke mindre, laslän nli "'" något hlygsamnulrf' ord~tällning, 

att studie-författarens egen bok slwlle nu vara den enda 

behöriga aulorilet att vädJa till vid uppgörandet af ett sjö

försvar f f f Nåp,ot mer fordras viii! Vore tid ändam51st>n

ligaste saltet alt ordna S\·eri{~P s förHarskrafter lilia lätt lun

ne!, och vidare lilia lätt vunn et, sorn dd <ir att san 11uau

slirifva en sliäq~5rdsllottans krig,historia och uppslåila t•n 

lheo · f" d · · 
. r1 or ess knr,ssatt m. m., så slitiii e Sverip,e nog lanp,t 

för delta hafva haft sitt sjörörsvar på bästa satt ordnad! -

eller ännu mer 1 · t · 1 · ' 
. · , vore ns ones mfvarPns tolkning af fordn:• 

kn~:shändelst>r det er1d· · t t ·· .. · . 
· a ra esnore att foiJa \' Id bPslärnman-

dd af vårt sjöförsvars-system, så skulle vi helt s~l;ert hvart 

och hvarlannat e • l r .. . . -
a1 1a va OOJet att förandra system, allteftPr 

som den ena eller andra behagade Sfltfa sig ned och eitvu 

en n: framställning och ny tydning af krieshi storien . En 

lustonesllrirvar · · 1· - . 
· e ar le •C mer an monmska, och såvida han 
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ej inskränker sig till att bloll sammanfalla et! kompendium 

ar marl1värdiga tilldragelser, uamn och fu·tal, kan han icke, 

och bör det iclie lwller, friglira si{{ från att frarustälJa de 

historiska händelserna i den dagPr, som öfverPusstämnwr 

med bans inre individuella uppfaltuinp,, samt tillil1a visa, 

huru de i öfverensst:'immelse dermed böra tillämpas. Så

lunda kan en dyliii författare, utan att derföre våldföra den 

historiska sanningen, le1la läsaren åt dPl h~ll, som han 

östundar; och derip,Pnorn kunna lil,;dedes olil!a förfaltare 

framilalla helt och h511et motsalta slutleduingar af samma 

luigshåndelsPr. Exnnp.,lvis må anföras dPll för Svenska 

skårgårdsflottan så ärorika sep,ern vid Sl'ensl;sund, !ler, som 

man \·et, 1\ysl;a skiireårdstlottan var raog~rad i linif' tnPd sina 

fregatter och flytande baltl'l'i"r i mitlten, och l;anonbåtarne 

ocb galererna på Oyglarne, samt att dessa sednare snart 

tvingades att draga sig tillbaka, då deremot Byslia midtelo, 

hvilken som sagdt är bestod af de störrfl fartygen, oaktadt 

l1ögst missgynnande förhållanden hölJt stånd ännu åtta tim

mar innan den började retirera. [l~n slutliga följden var, att 

dessa större fartyg, som mänedubhelt liingre bestre1lo Sven

~karne segern, blefvo bf'tydlir:t mrr söndersl;jntna och ska

eLide än l;anonhåtarne, hvilka endast kort tid förm ådde ut

h:ir·da SvPnsl>a tapperheten. DPnna samma krig,h:iudelse har 

ofta blifvit åberopad för att bevisa tvennr alld~les motsatta 

f1sigter i en af sjöförsvarets mest viglip,a fr5~or, neml.: hvil

l;en sorts materiel år den ändarnålsen li gaste för sjölörsvaret '? 

Den ena, och mängden med honom, såg,'r, att rl e Hyska 

rregatternas och flj'tande batterit'rnas vida större förlust er 

ån l;anonsluparnes var en följd af de förres stör'I'C' träffyta, 

samt att denna dPras större rörlust visar tydligt de stora 

rartygens olämplighet, och hvill>en olwslridlig fö1d '·l dd li::

ger uti de små kanonstuparue mrd sin rin::;arr tr uil'j la; -

andra dPremot utropa lil1a uppriktiet, att denna strid tyd

ligt utvisade hvilken öfverlägsen kraft dfl stor,J med fullt 

batttr·i bestyckade fart ygen Pga i jemförelse mPd de smil 
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kauouslupame, hvarföl'f! stora farty~ företrädesl'is böra an

skaffas. Natndip,tvis måste fJtminstone t>TI af dessa å~it;ter vara 

falsk; men Ii vilken'? Och hvil11el parti skall den n villrådiga stora 

massann ta ga utaf denna d f.> ll hisloriska hev isnillt::"ns tvPtalau '? 

svaret ;1r nog låtl att gifva, meu idle s~ alt fUrsicalfa det 
EIL flllllll närmare ext'mpel 

:ir SlndiP-författarens 
!len allmänna opiniuuens ll~1;n . 

j.Jå den IJistorisi;a hevisnill(lPIIS vndOI' 

egen krigshistoria; men mrra derom 

Pli fullållclad liri gs hi sloria m. fil. ar 

langrc> fram. Nog ar, 

rn onel.lig god hjelp-

reda, som visst icke år all föriikla 1·id lo <· dömanclct af ett 

vapens framtida anv:indharhrt; filPil den innPIJär på långt 

når icke nåGot ofelhart «'Vallp,<'iium, som förmnr att ln·lt och 

h511et sidngra ovisshetens dimmor. Und .. r en 40-ål'i{l frt•d 

hafva kri~s~·~tteusliaperna ocl1 de pral.tislia öfninp,arne gatt 

framfiL och framliallat så månp,a förändrade omstiin tli::heter, 

att del endast är 1\rig, som num era kan rned nåp,on till

fredsställande säkerhet algöra Je olil;a vapenart<'rnas relativa 

värde. Och då ~rig iclie linnes, och man sålunda ej genom 

delta Pucla ofelbara mP.<IPI kan inhPmta den .erkliga sannin~ 

een, så åtrrstår dock den dPrnäst sillirasie niYlip,en, nrml. 

att så l'idt sie p,öra låter medels! vap .. nöfninp,ar priHva ut

förharh <•IPn ar [ordna brap,der och ll)'il throriPr. ()!'SSa l'a

penllfningar måste dock blifva af en helt annan art :in hvad 

hittills brukats. Icke l<ir man ki.inna lianonsluparnes nuva

rande krigs-användbarhet med att förliigga dPIII några vec

kor af högsommaren inne på 1\anholms-fjtlrdarne. Nrj, ut 

Jnt>d några bataljoner tidip,l på våren och sent på hösten, 

gch granska undPI' tid en huruvida hesåltninp,arne filrmå ut

hårda klimatets vidrip,heter, - och låt vidare dessa kanon

slups-ilottiljer op~rera såsom eo flyp,PI-beläckninp, långs med 
v' k ara ·ustar norr och söder om Roslags~sliären ollrr utmrd 

~Vt>t:erns och Wenerns kuster, och rilkna hur många dagar 
1 ma!laden väderlel;rn tillåtf'r dem genomp,å evolutions-bo

ken, - samt låt samtidigt dermed några ångfartyp, låtsa an

fall emot närgränsaode slätler orh fiskhl!]l'll, och hedörn 
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derar i hv~d mohn rtlllll kan pånikna sl,ydd af våra kanon

Låtar. Och sedan detta efter en följd af år blifvit på bästa 

satt pröfvadt, mal<a så frnm stolen till siHilbordet och ht>

grunda hvad verldiet gar,n man kan förviinia af en roende 

ikärglirdsflotta samt hvnfl d(•ss liOstnad f1r relatift till do>u 

sannolika nyttan. Sal,erligPn slwla d;\ 1le taktiska och stra

tegiska afdelningarne blilva bd yd ligt magrar!'; d d theor,.ti

ska bvegnads-virket n•duct•ras till p,anska Idena dimPnsiont·r, 

~amt sk<\rgurdstlotlans storartad<-' (,nst'- och iniantis-försvar 

helt säl<ert sammanfalla till ett myclif't insliränl.t positions

försvar. Man våt;ar tro sil. lh·l är· alltrör förförisllt att med 

en liflig fant.lsi, upprymt! af förfädrens sllöna bragt!Pr och 

utan någon slal:s alli)'lnine af den yttre VPrlilil:het<·n, sitta i 

en trPIIIg k~mmare och nppp,öra försvarsplaner. Så lånr,e 

det linuvs black i bläclihornt'l och papp•'!' all skrifva på, är 

t1et under sildana förhållanden knäppast nåp,on gTäns för 

hvad icke dt>n patriotiska hänfört>lsen nnsPJ' ganska liltt att 

utföra. Men försvars-systPmer, sä lnn<la tlllliomna, skola vid 

tJilämpningen aldrig motsvar·a hvad man af dPm fiirvänlal, 

utan hlifva de, il'rån hörjan till slut, Pil trnePn hild af vissa 

rrukter, plantt>rade uti fet trihl[:årdsjord, n .. nll. vaxa förhåll, 

svälla, se praktir,n .ut och förvåna, lll~'ll nar de sl.ola använ

das beDonas alltför vatiPnaktiga lör att \'ara till nfil!Oil nytta. 

Det ar åtminstone månp,a ~käl fiir att !·11·fara ua::ot •lylil.t. 

Med säliPrhf·t vågar man dock påstå, alt ett fiir·svars-sysl~m, 

endast bYt:l!dt på forsl<ningar uti arl,ivf'rlla, aldrit: lian int:ifva 

något allmänneligt förtroende, utan skall, lilin med studie

författarens t·1:en bol<, å t'na sidan lika s;iliert uppvacl<a tvif

,·el och framkalla motstånd, som drt å d•·n andra i öfverför• 

tjusning sjunee~ halleluja! Man vägar sålunda påstå, att dt•t 

är ett stort misstar; af Studie-fiirfatlaren, öch i('k<-' af något 

halsosamt inilytande för det allmänna, att påyrl<a krip,shislo

riPn såsom den euclinna, hvill1en Pusamt bör anropas för 

n,pplysning och ledning, samt att historieskrif\'aren ar den 

öfverste-prest, som allrna har att bdalla . Narmarc sanoin-
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, p, en torde dPt vara, all historiNI end~st :lr en passiv hjPip,a-

rinna, som VPt alt förtälja myckPl gagnelit:t af hvad som 

har varit, ruen som för öfri:;t hör liita nutidens pralili~k~ 

yrkesmän h~stfunma hvad som i följd af narvarande förhål

lan1Jpn för framtidell biir eöras. - -

Måhända sli,lll man hattre lyclias att förtydlit:a dPnna 

~als, medelst a:t öfvergä till d(' andra anmärkninganw, då 

.Jet i alla fall är en obehaglig plit!l alt belysa uåp,ra l'iisendt

Jip,a misstag uti Studie-förfatl<H'P!lS sjPifva hislorisila aldel

ning, livaruti han, StudiP-författaren, oaktadt sin välmPning 

och frimodiga fosterlandsldlrleli, ar i ef:en p!'rson ett be

drötlip,t t'Xt>lllpel på hi~toriPforskaJ'Pns menshliga svaghelt'r 

och olörmåp,a alt blifva ett ri\dgif\'a!ldP orakel. ~Jli tiPL dock 

i filnfl[! tillätas förklara, att man på intPI vis ä~l:.tt<l!' att 

anl,laga Studie-förfalliH'<'ll lör nii1:on sl<~gs partrst,hd uti or

dets s[1mre ht·n•arkt>lsP, utan erkflllllf'r man r,<'rna, att han 

på m~np,ahöiHia sfllt visar sig vara hPil oeh hilll!'t fri från 

partiandans smiial.tit:a ofiirdragsarnhel. D<'r~'mot har man 

li\r afsit:t, att orörhehilltsarnt visa huru han mrsshrnl1at den 

~ldstorislia hevisnin~Pn" till förmån för å'i(ill'r, som sanno

likt iiro utgånp,ne frnn adla motiVPr, men hvilka han funnit 

vara al dt'll lwslialf<'nhd, alt ""' i sig sjPifva ictie innebara 

nii1:on bPvisand f' liraft. DPt syrH·s alltior tydligt, ~tt han va

rit inta1:•·n af en förutfattad h•'!l.il!''nh et {ör sl~<iq;årdsflotlan 

och emot örlogsflottan, sarnl alt han, fiir att gifva liistorisl; 

hurskap åt dessa sina favorit-ideer, alfallit från sin egen 

lära om historiens suver[witet och nrdtvinr,at h!'nne till den 

förnedrandl' rolen ar fil artl'ull ljl'llarinna, som föreeifv<·r 

sit: hafva sett sju Dsl1ar på ett fat dPr dd aldrip, funnits 

Iller ån tu. Eller mPd andra ord: han har, som man sa

ger, '1sl<rufvat upp" historisl<a hiindelser, hvarip,Pnom han 

tillkonstlat ett slags vittneshörd för ett bPhönigt antal "tal,ti

ska resultat•~•·, hvilka, nödl'andiga för den historiska bevis

ningens skull, måste vara af hislorisir härlwmst för alt glfva 
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histc,risk kraft åt hela vidden af ' det kanonbåt-system, som 

han sammanknippat med viltwren för Sverir,rs forlfarande 

sjeHständip,het. Det iir icke nog med, att lianonsluparne äro 

oöfvervinnerliga uti sliärp,ården, utan vill studie-förfaltaren 

örvertyga, nwdelst historiska bevis, att de kunna eå ut i 

öppna sjön och förödmjul.a stora örlop,sfartyr,. Detta krizs

historiPns ntalitisha resultal11 lyder sålunda (p. 131): 11 llnder 

stiltje och s1ag vind kunna skärgiirdsfartyr, ostraffade tillåta 

sig mrckl't mot örlo::sfartyg och utan våda vå[!a sig utom 

sin egt>n t~rränr,, emedan de l:i!t kunna manövrera med 

årorna, då de sednare måste lip,p,a stilla eller med möda 

röra sig.~ l enlighet härmed fört.iiljPr h~n (p. 131), huru 

den afdelning S•,.n~ka kanonslupar, som tidigt på morgonen 

den 3 Juli gjord!' Pit låtsad! anfall mot högra flyp,eln af den 

i Wihorr,ska •ikPn hlnekPrand" H!sk~ flottan, underl1öll flpre 

timmars strid, 11 /Wmt tillfogar den stor förlust'\ Hvarken 

Amiral Krellf:I"V eiiPI" Amiral Gyllengranat n:nnna uti sina ar

bP.ten P.lt ord om alt våra kanonslupar 11 tillfogade 11 de Ryska 

skeppen nngon förlust, ulan siir,a dP 11 hPit enliPlt11 att IIPia 

anfallet endast 'ar fiir att afv:inda fiE'ndens nppm:irl,samhet, 

Mmt att strir!Pn faradP 2:ne timmar, hvareftPr kanonsln

parn(' rlror,o sig fillhab m. m. MPnar StndiP-f'ödattarPn 

med 11 slor r.~.·lust11 att r)Pn Ryske Amiralens obegripliga fiir

snmlighet var fiiranl~dd af l<anonsluparnPs anfall, så :ir hans 

skrifsiilt alltrör dnnliPit för all icke vilseleda rnfingen läsare 

alt tro, hvad orden på rPn och öppen Svensli:l onPI,Iir,en 

inoeb:ira, llE'ml. alt kanonsluparile hade tillfogat de stora 

Ryska skeppen bt>lyrllig slwda; h vilket sednare inr,nlunda var 

händelsen. Ett ännn bedröflir,are bevis, huru SincliP-förfat

taren uppfyller sitt vigtir.a mål att visa dPn 11 villrådiga stora 

massan 11 hvarl sliflrp,firdsflottan ulrät!at och hvarl man 11pll 

grund deraf kan vänta sig af densamma", är beskfirningen 

iifvrr striden mellan Svensiw och R yslw örlo{lsfloltorna mor

gonen deo 3 Juni 1790. Ban säger (p . 87), att d~> 2:ne 

divisioner kanonslupar; som på Konungens befallriing, efter 
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bataljens början, bl. eftfr .t, ntrodde ifrån Björkö-sund för 

att understödja örlogsflottan, mellan Id. 5 och 7 på morgo

neo "anföllo på fic•ndens höcra fln:d I !iniesl;epp och I 

frt>gall : d<•sse miiste, mycket skadade, och sedan fregatten 

förlorat en mast, draga sig ur linien. 11 Denna lianonslnpar

nes utmärkta bravad, att sålunda blixtsnabbt ila ut ett par 

mil i öppna sjön och inblanda sir: uti de stora flottornas 

strid, är så till vida någonting 11\tl, att åtminstone pf1 Je 

sednare 30 å1·Pn, undrr l1vilkt•n tid sÅ myclirt har hlifvet 

skrifnt om sliårgånlsnottan, ännu inp,en har framtr:idt med 

denna heriit!els<'. Det vore hör,st förunderligt, om Amiral 

Kreuger uti sitt förtjenstfnlla arbde öfvH Svensiw Skdr

gdrdsflottans bedrifter, samt Öf,ersiP-I.öjtnant Bagelstam 

m. fl. likt~nliand" fiirfattarP, skulle harva nraldlåtit omn:imoa 

denna så betydelsefulla kanonbåts-strid, ifall drn, såsom 

Studie-författare11 p5stfir, •rrl.li1:en l1ftde ect rum. Detta är 

åtminstone icke troligt. Ett ännu bdänkli~are tvifvel upp

står, då man l:ise1· Ilaron Gj'llengranats Sveriges SJökrigs

historia, hvaruti man finner Pll fnllkomlir, V('dPrläggoing pi\ 

studie-förfaltarens uppgift. Då man Vf'l att Baron G~llen

granats krir,shistoria, hvad 1788, 89 och 90 årens krig be

träffa, är grundad på den ffiPst trovärdiga källa, neml. de 

särdrlf'S noga df'taljrradP antPci-ninr,arne ar framlidne Amiral 

G. Klint, som undrr niimnde kri[{S-~r var Flagg-Adjutant på 

Chefsl,epp\'1, så milsie hans krigshistoda, åtminstone hvad 

ifråga l'arande kr i[~ hPiråff,,, respel,tPras såsom den säkraste 

aulorilet vi ännu cga. Amiral [{lint var alltid hiind såsom 

en lilia redhar som insigtsfull man, . och för ö fri g t ingalunda 

partisk emot sl•urr,årdsflottan, hvarföre man iclie är berätti

p,ad :1tt tro ifrågavaranrll' l•nnonhåls-s!ricl skuiiP haf1a unrl

gått hans vetsliap, rj hf•ll<'r alt han slilllle hafva uraliiiätit 

omnämna den, fmnn mindre best;irndt förrwl,a drn, ifall (h·u 

\'erldig~>n hade ep,t rum. Detta oaldadt iiro hvadi!'ll f\lirlls 

ellE'r Gj'llengranats ord trov:irdiga inför studie-författaren , Pj 

hell er Kr eur;('rs lystnad af nåGon bet ydenhet , utan pii står 
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han sin berättelse vara fullkomligt säker. Och hvilka äro 

då hans bättre kal lo•· '? Jo, Förste Expeditions-sekreteraren 

v. Schantz' Historia, try~:kt 1818, ~ hvars uppgifter", säger han, 

''äro fullkomligt authentika'' ! Dertill föregirver han såsom 

bevis, att ehuru Baron Gyllengranat bestämJt säger all ka

nonsluparne ej hunno fram lön·än kl. 11, eller långt efter 

sedan striden va•· slutad, och sedermera blott "vexlade nå

gra skolt med ett par fregat!Pr\ "upptagas ofvannämnde 

sliärgllrds{artyg silsom närvarande pil den Twrta ö{ver ba

taljen, som medföljer Gyllengranats verh." Hvad detta sed

nare stödet betralfar,. så tore det i.:ke utan betydenhet, nb. 

om det vore sannt; men det ramlar e enas t, då man öppnar 

Baron G!ll~'ngranats intressanta historia, ty på drn åbero

pade kartan finms icke ett streck, som antyder närvaron af 

några kanonslupar eller andra skargårdsfart!B· Hvad åter 

Ex p e di t ions-Sekreterarens fulllw mligt authen l il.a trovä•·di!:het 

beträffar, så synes den icke Tara farligare än att den utan 

tvel.an slå•· historiPn för örat, när det är fri\1{a om att, som 

man s:icer, ''tuta i lurl'n11
• Till exempel Yid heslil'irningen 

öfver det olyckliga "gatuloppet" vid HeYal, blyges han icke 

att lofsjungande förtalja hur H. l\. H. Ht>rtigen "med sin 

vanliga oförskräckthet vållade ~i!( långt fram i elden, uch 

chefskPppet tog uervid icke obetydlig skada." D~t är dock 

val bekant, att samme Höge person, på Konungens bt>fallning 

"att icke uti någon batalj blottståila sitt dyrbara Iii", fram

ställde för samtid och efterverltl det sorp,lir,a föredömr>, att 

en Daggman iunan stridens början aflagsnar sir: på en litPn 

fregatt i stalid för att ombord på flaggskeppet IPda sin 

tlotta i elden . si\ mycket för Schantz' "fulll>omligt aulhen

til>a uppgifter"!!! För öfriet behöfves dPt icl>e mycken 

skarpsinnighet för att upptiiclia, att Expedilions-Sekreterareu 

v. Schanlz' berättelse om den ifrågavarande tianonslups-stri 

den är en nära nor. ordagrann afsl;rift af en anonym ins:ind 

artikel uti Inrikes Tidningar N:r 4-7 llfdndagen den 21 Jun i 

1790. [(onung Gustaf 111, förslagen i åminnelse och skar -
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gårdsHottans personlige anförare, underlät sannolil;t icke, att 

då och då låta dylika anonyma tidningspuffar uppfriska sina 

goda Stocliholmsboers sjnnl;ande sympatllier för kriget. Och 

vill man sjelf granska ifrågavarande strid, hvilket en histo

rieskrifvare framför alla andra borde göra, så synes det 

nödvändigt hafva tillgått silsom Baron Gyllengranat säger, 

neml. att de bilda kanonslups-divisionerna ej hunna fram 

till örlogsflottorna förr än kl. 11 f. m., dit striden längese

dan var slut och flottorna lltsltiljda ~) . Flottorna befunno 

sig under sammandrabbningen 2 i Tyslta mil sydvart från 

'Björkö, hvarf<:iz'e kanonsluparne, som lågo inne i Björkö-sund, 

hade åtminstone 3 Tyska mil 11ft ro för att uppnå strids

·platsen. Det vore s~nnt•rligen oerhörd!, om 2:ne divisioner 

kanonslupa1' skulle, i enlighet med studie-förfaltarens upp

gift, ro ett dylikt viigstyclie pli en tid ifrån kl. 4 till 7 på 

moreoneo, och dertill under samma tid, ej fulla 3:ne tim

mar, besegra l liniesl;epp och l fregatt . Man är hårvidlag 

nödsakad, utan att Sindie-författaren kan anse sig obefogadt 

·rörorättad, att öppet bestrida sanniogen af hans ord - åt

mins'tone inti'lldess han framlägger redbarare bevis än de 

·2:oe hittills uppgilna . 

Detta var dock icke allt. Man måste ytterligare belysa 

studie-författarens sått att af llrigshistorien ulkrama ~tal•ti

·Sira resultater'" till stöd för den nyss anfö rda theorien om 

·skärgårdsfartygs förmåea emot örlogsfartyg. 

n.Jr 1788 den 17 Octobern, sär:er han, "utdrifver en 

a(delning skärqdrdsfartyg vid Hangö-udd till öppna sjön 

tvenne seglande, kvara{ det ena stadnar pit grund'1 (p. 130). 

Detta låter icke illa ; men var dock i verkligheten något 

") Baron Gyllengranat ·säger vidare, att den ifrågavarande skärgärds

afdelningen sedermera längre fram på dagen "vexlade några skott" 

med ett par Ryska fregatter; hvilket äfven ban troget upptager på 
planehen ~fver eftermiddags-striden, 
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olil;a an ordställningen srnes lillkfulnagirva. De nseglande 

rartYCenn var endast en Hysk frt>eatt och del andra en che

becli (dl öppet sliäreårdsfnrtyg, lika mycket roende som 

seglande, bestyckaett med endast 4 st. 24-'itl kanoner), bvil

ken nu, för den hislorisl;a bevisningens skull, med namn ar 

seglande fartye lwrnmit under l.ategori af örlogsfartyg. Den 

vida öfverlflesna nardelning sl•ärgårdsfartyen var deremot l 

hemmem11 (en fulltacklad skärgårdsiregalt med ett fullt bat

teri af 24 st. 36-'itl kanoner, samt 2 st. 12 1b l;aoonl'r på 

öfra däcll); l t mumma (polacktacklad skäreårdsfregalt med 

fullt batteri af 24 st. 18~'lli kanoner, samt 16 st. niekor på 

öfra däck); samt 6 st. kanonslupar och 2 st. kanonharlias

ser. l-Ivad åter nutdrirningen" beträffar, bestod den d<'ruti, 

att frt'gatten och chehecken clrop,o sig undan till ett när

liggande Ryslillioieskepp, hvarest de blefvo oantastade. Che

bl'cken kallar han sålunda för nseglande fariH:n, men icke 

de båda sliäreårdsfregatterna '? 

n Den 21 Augusti" ( 1789) "angriper Hagelberg med 2:ne 

kanonslupar och 2:ne jollar tvenne seglande fartyg och jagar 

dem ut i öppna sjön"' (p. 130). De nsep,lande farll'IJmn, 

som här spela rol~n af örlogsfartyg, ;iro återieen en che

beck samt - en kutter! 

nTvd särskilda gdnger i October" (samma år) "stadna 

seglande fartyg pd grund i de yttre skären och blifva genast 

tagna af utsända skärgårdsfartyg" (p. 130). Oe segland~ 

fartygPli 3ro nu en Rysk brigg, som slölie på grund vid 

Porkala, samt en kutter, som af storm blifvit indrirvea i 

skären utanför Sveaborg!!! 

Dessa och endast 3:ne andra fullkomligt likartade 11 tak

tiska resultater" ifrån 1788, 89 och 90 årens lirie, samt 

icke ndgot be<is ifråo 1808 och 1809 årens krig, aoser 

Studie-födattarrr. vara ~tillräckliga malerialit>r11 (p. 197) att 
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historiskt hevi~a hans of\'an citerade theori, nPml. •att un

der stiltje och svag vind kunna s~ärgårdsfartyg ostraffade 

tillåta sig mycl1et mot örlop,sfartye och utan våda vf1ca sig 

utom sin egpn terräng, f'mednn de lått kunna manövrl•ra 

med årorna, då de sednare måste ligga stilla eller med möda 

röra sig" ! 

Man måste djupt beklaga, att en förfallart>, med så 

mycliert arbetsförmåga och rnilitiirisli bildning som studie

författaren omissli~nnelieen besitter, har kunnat låta fiirlt>da 

sig till så många stora förseelser l Möjlietvis, ja helt säkert, 

har det lyckals honom att intaga "elen stora massann, men 

hvarje opartisk, med uldrig llå ringa nautisk bildning, ser 

genast hvar det döda djuret lieger begrafvet, och måste 

oförb~hållsarnt uttala tiitt oeillande. Och hvarlill ljPnar ef

ter allt, alla dessn tdi kallade historiska bevis med sina 

många lionsilade ord-volter kring "seelande fariY!Jn och "ör

logsfartyg". Allt hvad m81l1 metl 8fseende på framliden, från 

fordoa lirig anför, till bevis på roddf;1rtygens strid emot ör

loesfal'lj'g liggande i Ntiltje, är ju elt fiivisl•t tal om påfvens 

skage, som ickt> innebär nsgon motsvarande verklighet. Ulan 

fara för öfverdrift kan man taea för afp,jort!f, att den tid år 

förbi, då \åra kanonslupar komma att möta Hyslia örlogs

fartm, som t-j äro försedda med ångmaskin ; och med än

san till hjelp(H·aft finnes icli1.'1 i taklislit hänseencll.'
1 

hvarken 

stiltje eller sva::a vindar. studie-förfaltarens hela argumen

terinp, ;ir derl'iire af ungefår samma intresse och lika myc

kE-u nytta, som en lard afhantlling med cilalion~r ur kyrka

fädrens slirifter om t. ex. S:t Antonius är ett större helgon 

än S:t Ignatius. Det ena så väl som det andra är en för

åldrad förestålluinr,, tillhörande fiirOutna lider, och under 

närvarande förhållanden utan någon vidare antaglig tillämpniorr. 

Sluclie-fiirfattaren tir dock af andra åsigter, och har icke 

heiiPr haft närron möda ospard, för att göra sin i dessa 
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l k så antr-•lt~llll iansli som tnöjli'r,l . 
Sl'·ckPn hristfällitla JO '· 

.1 1 meunishorna ,, . Oliha litlt·r harva . olitw hildninr;s~:raul'r, oe l . 

l)l ,lha moraliskt allSiar lör deras okllllllllihet. Ar följd dPraf tt 
. .l t . " no,r h'id~lse Pm nt en gilmild Förs\11, a l855 nr uP na1.1 o ' .. _. d · strid inom skarg .. r en o!ft>ntlioPn uttala sårlana satsel' som: t 

.. ilng .. rartyget ''afgjordt" underlägset den roende lfanonsluh-ar l' bl , 1 · örelserna oc 
( 

'l~ l). att ångFartygets "sna JtW z r . . pen l' · - , 1
' ·rz lien 

b 
de af vinden'' icke torde tjena det tz myc o eroen , . b· de nitgan bespa-tta (p . 230); att ilngfartyget CJ er ')U r d ny 1f , ( o 31 ) . alt vdr roen e ring af penningar eller mans ap p. ~~ . ' . . , htilla 

l l ll ärver ångfartyget otvzfoela1llzgl er bombfwnons up s 10 l' , r-- · de 
d 

. tt det är "nästan omöjligt l or angrzpan öfverhan en , a , ) 1 q r t att ärversegla roddfwnonsluparne (p . .!30 m. m •.. dng1ar yg 1 

. . . för\'ioen hnrnvida allt detta förtjenar Man är 1 sanmng '" ' . · " .1 l . 1• nsmånnl•n sava som 
att ll ,1pt·1o·1s till besvaring el H eJ. 'ra • ',,. · · 'Il l 'lken . l. r ' tält undel' vflra ih;on ~·sal, Il lVI Enoelsmaullf'll Ja va ' ' . . ktiskt " a" tJo,fartyl',s-svstemet r<' dan ht!n!lll; samt pr<~ . (ul\:indning ,, · d · " 1 r1noskeppe\ som e!l ~d· o l o\ huru såv~il det djUpP,<Wlll e ' " . . . il o~.,a d(:, ' \' ·ft . t ·änga Ull den grundp,tH'IHie ånp,kanonslup~n lwnna c JPI . In l . .. 

' . . t·. " . l och utan våda manövre;·a ni l forut mest kllpptga s ,arga t • ' ·i" .l " "no fHI v g har 1 a uessa okånda seg~llerl<'r. Eller hur mant:a a ,, , . . . . 
Ell <•els. IJJåll förlorat pli sh iii ~~ard•· ns dolda \.hpFransmfln och -

l 
·: . 'If tlt•ssa stadars i\rlop,slariil: halva 

Por och llll' man t:" • · · · . .. . 1. . ' 1- " 1 alu·1onlt olver agsoe bl"fvit offer lör de inom s ,arg~ n •·n . ,, . 
l t· , .. l'i~s llå alt Hissarne eJ dJI. nonsluparile '? Man ,an \,tra .. ' ro l.t · 

1 h nonsluparoes skulle h~fva maldl åtit alt h•·gag na d<• 1'01'11 < " a_ .. 
l . l t" örn· r fi end ens mer an buncll ad e 11afgjorda öfver a~::sen 1e • • 

ångfartyg, som 
deras skäq;ård 

månad elter månad svärmat omlirlllg lllOtn 

- ob. ifall sådant hade innebnrit någon 

r ~ng Men Hyssarne aro alltför prakti-sanoolik\JPt för ramBn . . 
tt o dylilia theorier flfvent!1'3 rolk, ma-ske mititiirer, för a p a 

teriel och krigsåra. 

Må ,Jet till åtas ~ttPrligare göra blott några !rår,or: Når 
ll·arlOilSIII(lPilS framdl'i[V<llldC' erforlir as 36 del till den roendt> 
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man att sl1öla årorna, och när lwnonbetjeningens 16 man 
dertill oftast ntåste ro; men då de t pil 1\nglianonslupen icke 
erfordras mer än 2 masliini ste1· oclt ~ eldare till att sl<öta 
maskinen - medför icke dd ångfartyget besparing pd man
skap? När man lwn antat;a, att en kanonslup under ett 
helt fålttåt: i med Pital ej tillryggaliir,p,er mer än höest 90 
l' y sila . mil i månaden, förutom Je väestycken den kan see la, 
och då hvar och en af d en roend e kanonslupens roddare 
berälwas att daeligen i ett !ör allt ~osta minst 32 ./J. b:lw, 
så blifve•· den mänadtliga lwslnaden för roddkanonslupens 36 
rodd.are 720 fR&. b:lw; men när ånglwnonslupens må
nadtliga kostnad för masliinister, eldare, stenkol m. m. ej 
belöper sig till mPr än 505 fRS,. Ido*) - medför dll flng
fartyget icke ndgon besparing i penningar? Nybygenads
kostoad en för ångslupen iir visserligen mångdubbel mot 
roddslupen, men den dugliga lwstnaden unJer sjelfva kriget måste 
alltid blifva mindre. Dessutom är det en iclie oväsendtlig be
sparing med ångkanonslupen, att med denna mera rörliga 
materiel erfordras ett mindre antal än hvad man måste be
räkna, om roende kanonslupar beza r; nas. Och när dertill 
kommer, som n·dan :ir visadt, att stenliDlen från utlandet 
gi!va i riksdaler och s~illingar en betydlig besparing i den 
dagli~:a utgiften, emot att nyttja landPis söner till roddare
hvad skall man icke dd uppskatta besparingen till i rent 

•) 2:ne maskinister merl 2 rdr h:ko om dagen .... ..•.• 420: -
i eldare med 41l sk. b:ko om dagen •..••..••.• 100: -
Stenkol il 2 rdr b:ko tunna1i och 2 ~ tunnor i timmen ut-

gör, med 8 mils fart, 2 Rdr 24 sk. b:ko för hvarje Tysk 
mil, eller för 90 Tyska rr.il .•..•.. .••• •••. . • 225: -

Olja, hampa, talg m. m., a 32 sk. b:ko milen • . • . • • • 60: -
Summa Rdr B:ko 505: -

Roddslupens oundvikliga kos tnad för 5ngbogseringsfar tyg , samt 
större transportkostnad, i följd af dess inskränktare utrymme fö~ 
proviant, amunition och utred ningar, mer än uppviiga ångmaski
nens slitning samt transportkos tnaden för stenlwlen. 

G 
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menskligt hänseende? Men vidare; Når vid moliff vinel 

roddslupen med t. ex. 4 mils medelfart Pj l<an arbeta sig 

fram öfver en öppen fjärd, eller om den ej lian forcera ett 

sund, der strömmen löper 3 a 4 sjömil; men ånglwnonslu

pen, som gör 8 mils rnPdelfart, går fram oberoende ar. vind 

och ström - är det oaktadt dngbåtens snabbhet i rörelsen 

och oberoende af vinden den icke till mycken nytta? Når 

de starkaste fästningar och strandbattrrier iclw åro tillråek

liga att, utan försänknill{lar, hindra ängfartyg fore-era åfven 

de trångaste inlopp - hur kunna dd bräclcliga roddka~ton

slupar, utan {örsänlming, ega mer sannolilrhet att undgd ö[

versegling af pilträngande dngfartyg? När ånel•anonslupens 

maskineri liggPr l J fot under vattnet, mrn roddslupens alla 

36 roddare sitta. hPit och hållet blottade för såväl musliöt

teri- som artill.eri-elden; oeh när ån~lianonslupen, genom 

sin dubbelt större hasliehet, endast fordrar hälften så lång 

tid att ulföra 11 talllislia och strate~iska turneringar" - ar 

roddkanonslupen det oalfladt i taktiskt hänseende a(gjordt 

ö{verlägsen ångfartyget ? 

Vidare bör miirJ,as, alt roddslupens mera grnndeående 

(cirlw 2 fot) är jPmförelscvis af mindre vigt, åtminstone uti 

en skiiq:5nl med så i allmiinhet djttpa segell'ed:Pr såsom den 

SVt'nska, än ånp,slupens stora fördel, att vara en duglig sjö

båt i alla väder och på alla haf, samt att dertill ega vida 

bättre utrymme för follie!s vård, sumt alt för längre tid 

kunna inlaga provi.ant, amunilion och nti'Pdningar. llvatl 

roddslupens förcr:Hna fördel betrillfar, att uti sina många 

roddare ega en hetydlig landstignines-trupp, så Sj'nf•s den 

fördelen, med förlof, vara en liten så kallad nödlöcn för att 

skyla ofullkomligheten; ty om man hmilmar värdet af bort

kastade utgifter de daaar, som dessa a6 roddare sitta overil

samma ombord, den större del af tiden, som landstigning 

icke ltarumer i fråga, samt rlntill v:irdrrur föl'!usten af dessa 

36manför armeen, som undrr samma tid lianslie dagligen hade 
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kunnat anv:inda dem; och om man jemför· denna t våfaldiga 

förlust af u!gifte!' utan motsrarande verksamhet, o :h från

varon af liralt, drr dt·n fördel;dlligare l1ade lwnnat användas 

med förlusten att iclie på roddslupen Pga dessa 36 land~ 
stignings-gastar de filtaliga e5nt:er landstigning vore behöf

lig - så slilllle det ntan lvifvt•l visa sir:, att voro icke dessa 

36 man oundgängligen behöfliga {ör rodden, skulle det vara 

en oförsvarlie misshushållning att fortfarande bibehålla dem 

ombord på kanonslupen. 

Men att vidare tala om ängliraflens många fördelar emot 

rQdd- och sPgelkraf!en, är att trötta med återupprepaodet 

af en hundrade gånger omtalad historia. Det vissa är att 

ångkraften förblifver en för den niirma~te framtiden lika 

välgörande som oundviklig tilllwmst för all sjöllrigs-materiel; 

och om ekonomisl'a förhåll~nden förbjuda att densamrna ge

nast tillämpa, måste docli principen erliännas såsom den nu

mera enda rätta. studie-förfallaren försöl;er deremot att 

fastkedja oss vid det föråldrade och gamla, liVarigenom han 

till mångens förargelse, dock mest för sig sjelf och sina 

närmaste, ulkastut het aska till lol'art, och uaturligtvis blifvit 

bränd. Det finnes docil tvenne ursäkter till hans försvar: 

den ena hans fostPrländska välmening och verkliga öfverty

gelsP, hvilka sälierligen hafva diliterat hvarje rad af hvad 

han skrifvit; den andra, alt våra arkiver ej gifva upplysning 

om de vigtiea förändringar, sednare årens vetensl;aper och 

erfarenhet frambring~t inom sjömanna-yrllet. För hans räk

ning qvarslilr dock, att hafva )'ltrrligare förvirrat den nvill

rådiga stora massau 11 • 

Det sätt, hvarpå studie-förfallaren ordnar Svenska för

svars-krafterna vid ett anfallsllrit: ifrån Hyssland, äfvensom 

hans utvecliling af centr·allörsvaret, huru Svenslca armeen, i 

mohn af den öfverl:i~sna firnr!Pns p5triingande, alltjemt dra

ger sig djupare in i lnndd, tills vid Cal'lsborg det jemviets-
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förhållande s1utligen bör inträffa, att den skall kunna ratt& 
stånd och äfven segrande tillballakasta fienden - är ett 

ämne af alltför djup och vids!rftclit beskaffenhet rör att här 

framkalla anmärlwingar eller gillande. l\lan må·ste bekänna, 

att man· ej rörstår att bedöma d-etsamma. studie-författa

rens ådagaläggand-e af dess hårda· !lildvä·nd~ghet synes dock 

vara så särdeles lirat· och örverrygand'e, an mal'l' måste åt

minstone ins!inlitlikt antaga hans åsigter. Det är docl1 en 

del af hans system, som framstår uti en synbart tvetydig 

dager, och skall, om ej klarare utredd, salierlig.en mi·ssle-da 

mången lftsare. Han säcer nemligen, att hufvuehilkoret för 

hela centralföt·svilrs-sys!emets utförbarhet är, att våra fyra 

stora insjöar Mälaren, llj ~ lrnaren, Wettern och Wenern be

herrskas ar sliårgårdsllol!art, hvarförutan det icke är nälwl 

hopp, att Svenska armeen sliall kunna farsvara h varken 

Svealand med sin Målardal eller Wetterdalen med sitt Carls

borg. Huruvida arm eens framgånB sålunda heror a·f 

skärgårdsilottans rncdvrrkan, vågar man, af föntt redan all'

förda skäl, iclie vidröra; men hvar och en uppmärksam lä

sare bör llnna, att sliäq;5rdsllo!tan omöjligt kan uppfylla eH 

så storartad! Ii all som studie- förfallaren röregifver. Det år 

ar vigt, alt denna sanning Iiiart och obeblandadt framhålles. 

studie-författaren har ilock icl•e gjort sig mycken möda att 

båruti reda begreppt!ll 1 utan snarare tvertom, gjort frfrean 

obehö!ligt invecldad - och visar dervid en iclie \'anlig ta

lang. Man linstas fram och tillbaka mellan hela och halfva 

sanningar, och förbryllas med en mängd meningar och mel

lanmeJlinear om "vår! älslwde foslt>rlands talrilia medel till 

försvar"; '' outtömlisa rn:ingd fördelaktiga combinationer''; 

''försynens gynnsamma skicllelse'' m. n. trösterika ord, under 

det han liommer sjelf, man vet ej rililigt hur, i'i·ksom task

spelarns silfverslant, dit man minst skull'e kunna ana. Han 

börjar med att visa, hur Målardalens intagande är för fien

den 11 Pn nödvändighet, hvarförutan han ej kan tänka på 

Sveriges eröfring" (p. 280), samt att Svensilarne just der-
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före måste göra de största ansträngningar för att bibehålla 

denna i strategiskt hänseende så betydelsefulla landsträcka. 

I-Jan säger vidare (p. 285), att "enda medlet", som gör det 

:möjligt för Svenskarne att qvar:hålla si-g i Mä4ardalen, ar atl 

medelst skärgårdsflottan bibehål.la herraväld-et öfver Mä:larens 

yta; och derföre, säger han, blir det nödvändigt, at·t sedan 

skårgårdsOottan fullgjort första delen af sitt åliggande, neml. 

att bevaka Roslagsskä-ren och hindra Ileodens landstigning 

mellan Furusund och Landsort, alt då, s!'dan fienden redan 

budstigit non eller söder om nämnde orter, skyndsamt in

föra skärgårdsflottan, .innan fienden hinner till Södertelje eller 

Stocl;holm och tillstänger vägen. Blovt en mindre del qvar

demnas vld WaxhoJms fästning. 

Vidare säger han, aH oår 'Svensl1a armeen under cen

tralförsvarets fortgående omsider nödens öfvergifva Mälar

daden och draga sig in i Welterdalen, "erhåller sjön Wettern 

vid ·Götha,Jands försvar samma betydelse, som Målaren hade 

för Svealanils försvar" {p. 290). Och 11Jiksom hufntd- och 

shJtvil·koret för Målardalens försvar är herraväldet öfver Mä

'larens yta, så är 'hufv~t~d- oCilt slu!v·illloret rör Wetterdalens 

försvar herraväldet öfver Wetterns yta", livarförutan "Carls

borg blir för SvPnskame en graf i stället rör den slq·ddande 

bong, h:varifr.ån de st>:grande skulle frambryta" (p. 291). Ar 

denna or·sa·l;, säger han, "blir det då nöd1·ändigt, att pil för

kand införa skärgårdsflottans hufvudstyrka uti Wel!orn, samt 

blott lemna en mindre del uti Roslagsskären kring Waxhoi

Dl:en" - och "härigenom bortfaller för sl1ärgårdsflo!tan till 

större ,delen möjligheten att kunna utföra den ar oss så 

kallade första pitasen ar dess verksamhet, genom att inskränka 

fiendens landstignings-punkter" (p. 290). 

Efter att en stund u-tförligt utveckla och "ådagalägga" 

riktigheten ar dessa sina åsigter om Mälarens, Welterns, 

Hjelmarens och Wenerns likartade vigt vid centrai-Sveriees 
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försvar, säger han (p. 294): "dessa fyra stora insjöar·" -

nhvilka vi tänl;t oss beherrsl;ad~ af den Svenska sl;årgårds

flottan'1 (p. 296) - '11emna b~kom sina sl;ärmande böljor 

skydd åt den underlägsna armeen, samt gifva den tillfälle 

att utan någon betydlig uppoffring af land liOmma i åtnju

tande af återtågets fördelar 11 m. m. 11 Men det nödvändiga 

viikoret harför", säger han, 11 är att insjöarna bellenskas af 

Svensl1arne, d. v. s, att dessa på dem ega en krigsflotta, 

som är tillråcliligt stor, för· att afviirja fiendens försök att 

bemäktiga sig herraväldet öfver deras ylorn - och -- "detta 

blir Svensila skärgårdsflolians stora och viutiga uppgift vid 

Sveriges försvar, samt hufvudändam51et med dess till

varo" (p. 294). 

Det är mycl;et förl åtligt - tack vare studie-författa

rens stili stisl;a förmå~a - om man vid första genomläsnin

gen af hans boll trodde sig hafva erhållit en fullt utvecklad 

och till fullo bestyrlit bevisning, att sliärgårdsflollan verldi

gen skall kunna utföra den sålunda uppgifna, oneliligen här

liga stora rölen, alt båd e på Målaren och Hjelmaren, på 

Wettern och Wenern und erstödja och fullkomna armeens 

operationer vid Svea- och Gölhalands försvar, Mc'n det är 

just detta önsl1värda bev is, som ic/w l>lifvil nådacalagd t,, 

Införes skårgårdsOottan i Mälaren, för :il t "beilerrska 

dess yta" och gifva sitt hä en åt armeen vid Målardalens för·

svar, blir det ju sedan, till följe af 11 1irigslheaterns gt>ografi

ska beskaffenh et'\ omöjligt att införa den i Wettern, utan 

måste den, när Svenska armeen drasit sir: in i Wetterdalen 

qvarblifva der den är, neml. i Mälaren eller fljelmaren, oc~ 
af fienden varda blockerad eHer uppbränd. Och till följe 

härar si!~JIIe ar~een, så vida studi e-författarens uppgift är 

sann, bhfva urstandsatt att försvara Wetterdalen och Carls

borg, som nu skulle blifva Svenskames "graf i stället för 

den skyddande borg, bvarifrån de segrande skulle frambr.y'la}' 
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Införes iikärgårdstlottan deremot 11 på förhand» uti Wet

tern - d. v. s. innan Rysl,a styrl;an anländt, rör alt icl!e 

J>liva alskuren denna miljliehet - ull·hWver först och framst 

den så l;;lllade 11 försla phas en" af dess illiggande, , nem!. att 

bevaka Hoslaessl;ären och inskriinl;a fi end ens landstignings

punkter; samt vidare blifVl'l' dl't ingen Svens!; skärgårds

flotta, som ooherrskar lVJ[tlaren och dess fördelaktiga skår

gårds-terräng; och till följe drraf iclie h'8ll ~ r nfigon sl;är

gårdsOotta, som understödjer den, rnliet Sludie-förfaltaren, 

eljest vanmäl;tiga armeen vid Målardalens och Svealands 

förs var·. 

Ett af de tu blifver den jPrnhårda verldigheten. Sindie

förfaltar en arrtyde r visser li gen -- uti en not -- alt skär

g5rds0ottan kunde först införas i Målaren och dH tullr,öra 

sitt kall, samt sedermera lllf'de lst 11 ändam51senliga anstalter" 

skicl;a sina l•anonslupar och jollar 11pd jernväg" ifrån Örebro 

till Hult; men det siuurilw sätt et, hur detta silall kunna ske, 

förblifver den vettgirige läsarrn en outransal;elig hemlighet, 

Dessutom kan åtminstone ing en sj{iman tro på nilgo n lycka 

för roende kanonsinpar eller jollar pi\ Wetterns oroliga bölja; 

och. Sturlie-författann tyck•' S äfv en ~j e lf tviila d r rpå (p. 293). 

SkärcårdsOottans 11 stora och vig ti ~a up pgift'1 vid Svea

och Göthalands försvar måste så lunda reduceras minst 50 

prct ; h vartill ytterligare kom:mr -- att sannolil;heten för 

den återstående halfv:m hiinger på en helt och hållet theo

retisk förespegling . Delta är den oförblomerade sanningen, 

studie-författarens karakteristik öfver de olil!a åsigterna 

om Sv~riges sjöförsvar, som äro rådande ibland de med ett 

gemensamt namn så liallade lini esl1 eppens anhängan•, är gan

ska sann, till och med mycl1et bra, men i viss mohn icke 

fHIIständig. Han har troget sldldrat de numera temligen en

st-aka ytterligheterna, hvill;a liksom dyningarne efter en mök-
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tig storm ännu brusande höja och sänka sit: för aU snart 
alldeles försvinna. D(:'rP.mot ar han icke så noga med be~ 

skrifningen på dPn, med afseende på flertalet, mest rådande 
åsigten. Det är derföre icl1e mer ån ett rättmätigt sjel!för
svar att framhålla den sådan drn l'erliligPn är. Alla dess an
hängare medgifva obetingad!, att sjöförsvaret år af under
ordnad betydenhet i jemförelse med landtförsvarrl; att detta 
sednare måste för Sverige allsl's såsom hufvudvapnet och 
företrådesvis tillegnas den största omsorgen; att Sverige livar
ken kan bygga, underhålla eller bemanna en örlogsflotta så 
stor som erfordras fö r att beherrska ÖstPrsjön; samt att 
Svensila jorden följaktligeil måste försvaras på land och icke 
på sjön. Icke destomindre anse de det vara af väsendtlig 
vigt för Sverige alt ega en örlogsflotta. Dess storlek anse 
de bör så begränsas, alt den något når med tidens fordrin
gar, utan öfveransträngning lwn hygeas, underhållas och fram
förallt behörieen bemannas. Liniesl;eppet anse de \'ara den 
fartyes-cert som bestämmer flottans värde. Skälen härför 
äro mångahanda. Först och främst d.,rföre: att linieskeppet 
är den minst dj'ra och mest folkbesparande sjökriesmateriel 
i förhållande till det antal kanoner tlrt bringar i striden; vi
dar·e, att linit>skeppet är clet liraftieaste fartyg till anfall, och 
det starl!astc \' id försl'ar; alt liniesliPppet är dPD mest an
vändbara materiel för liniestrid, och det frulitansvardaste va
pen uti enskild! strid; att alla främmande mariner hafva 
linieskepp, hvilka iclie sattas ifråea att afskalfa, men väl att 
förstora och förbättra j att utan linieskeppet, som är sjöman
skapets högsta fullkomning och mennislwsnillets kanske stör
sta triumf, kan en marin ej ernå den spirituella liftning och 
stolta sjellförtröstan, som gör den i sitt eeet medvPtande 
jemduelig att i strid kunna mäta sig med andra mariner. 
Fregatten deremot anse de livarken i militäriskt eller ekono
miskt hånseent.le ega något väsendtligt företräde; ej heller 
kunna de anse den jemförd med korveltt>n med manöver
däck såsom etl andamålsenliet exercisc-fartm. De anse fre-
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gatten derfÖre vara för S\'eriee den ml'st umbärliga ar alla 
fartyg-certer. Men ehuru de sålunda anse linieskt'ppet så
som den krart.i[!aste, mest elwnomislia, och i allom mest önsk
\'ärda af all sjökrigsmateriel, tilltro de sig lik väl icke att kun
na bestämma huru många skepp Sverige bör eea. Antalet 
anse de för Sverige vara af mindre viet, emedan det för 
Sverige iclie under någon rimlig förulsåltninB kan blifva möj
ligt att underhålla en O otta jemstark med R ysl1a flottan. 
Enligt deras åsigt är hufvudsaken, att de skepp Sveriee eger 
äro väl bygeda, tidsenligt utrustade, och framför allt vål be
mannade. Tre sålunda fullffoda sl1epp anse de vara oändligt 
mycket önskvärdare än sex ja tio urgamla, ofullständigt kom
pletterade och illa uemannade; och om Sverige ej kan åstad
komma tre, anse de ett vara båttre än inget, samt om M
ven ej detta enda vore tillfinnandes, bör docli principen er
kännas såsom den rätta. De förneka icke heller, att Sven
ska örloesfloltan ännu alt.lrig har fullt motsvarat de fordrin
gar man egPr på en väl hållen marin,- men de kunna der
före icke gilla alt sjelfva saken klandras derföre alt sättet 
varit oriktigt; - och de erkänna lika frimodigt, att den icke 
beller i sitt nårvarande skick är såsom den bör vara. Ju 
förr den inskränl1es till hvad statsanslagen kunna medgifva, 
desto förr tro de den kunna framdeles motsvara nationens 
fordringar. 

Den nytta landet l1an påräkna ar en sålunda liten men 
fulländad och kraftig örlogsOotta, är, enligt deras sätt att se, 
ar oberåkneliet värde. Oförbehållsamt medgifva de, att om 
Sverige stod ensamt i l1rie mot någon af de större mari
nerna, såsom Enulands, Frankrikes, eller Rysslands, skulle vid 
en så olika strid den unt.lerlägsna Svenska Uottan blifva till 
ganska ringa eller ingen nytta. Dess öde blef då, h vad Sven
ska armeens öde möjligen blir vid Carlsborg, eller hvad Ry
ska flottans verkligen varit nu, nemligen att inneslutas och 
blockeras. Men lika litet som Ryssland iföljd ar det nu på-
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gående (;rigel lär taga sig anl ~ dning att afsfiga sig all un
derhållslwstnad för en örlogsmarin, lilla litet bör Sverige af

$llga sig den lilla llotta det är istånd att underhålla. Mång-

. falldiga politiska förvf'cldingar, af en helt annan art, och allt

för vidlyrti et att hål' upprepa, :in den af Studie-förfat!aren 

antagne flysila l;ampen på lif och död, kunna uppstå, då nå
gra få men aklninp,sbjudande sl;epp simlie för fäderneslandet 

uträtta mycket. Och då härtill kommer, att sl1epp ej byg

gas så fort som anslag vid behof af desamma beviljas, samt 

personalen ej dugliggöres så fort som skeppet byggPs, och 
då efterkommande sålunda äro beroende af de föregäendes 
arbete, så förblifver det en oafvislig pliet - att alllid un
derM,lla en stridbar örlogsflotta, sd stor som de icke ö{ver
ansträngda tillgångarna kunna medgifva. 

MPn de så kallade linieslirppens anhäneare anse on ör-. 
loesmarin, om än till antalet aldl'ig så ringa, dessutom ega 
en arman helt olika besliimnlfdse, hvilken för samhället bör 
Vöra af högsta intresse, och som är örlogsilollan egendom

ligt och framför alla andra institutioner företrädesvis tillhö
rig. Liksom de anse armeens dubbla åliggande vara, att icke 

allenast försvara fäderneslandet Pmot utlänningens anfall och 
yllre våltl, utan äfven, alt inom landet vara ett stöd föt• la

garnas helgd och ordningens upprätthållande, lil1aså gifva de 
marinen en tvåfaldi1: hl'tydelst', hvars icke mindre välgöraode 
inilytand e det vore en brottslig nral!llåtenhet alt beröf\·a fä
qerneslandet. I enligh et med denna deras åsigt, är det blott 
den ytlige betralltaran som uti örlogsskeppet icke ser annat 
än en lnigsmnsliin gagnelig endast för strid. Ett välbyggdt, 

tidsenli st och ml'd verklig sjömanskap bemannad! örlogsskepp 
eger ett mera mångsidigt v:irde, och återgäldar under den 

djupaste fred den kostnad som på delsamma blifvit nedlaggd. 
Linieslil'ppet, säga de, det vettenskapligt full~ndade och för 

striden fulll;raftiga liniesl1eppet, är så vål som h var och en an

nan storartad uppenbarelse ar mensklig kraft och mensklig 
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snillrikh('t, en mäktig häfslång att lyfta national-andan till ett 
högr{) sjE>lfmedvetand P, och att motverka de borgerliga be

styrens ofta söfvande i110 ytande på själens ädlare förmögen

;wter. ()e påstå, att en örlogsmarin i sin helhet, om rätt vår
dad, med sin ställning belåten, och på nationella grunder 

instiftad; ål' genom sin inåt riktade verkan en för den stora 
stalslu·oppen högst väsendtlig del, som mer än de Ilesta an
dra institutioner bidrager till blodets lilligare omlopp, respi
rationsoreanernas friskare verl;samhet, samt förhindrar mån~ 
gen sjuldig utväxt af ensidighet, rå inbilslihet, national-för

domar, vetdighet m. m. Enligt dnas sätt att se, är det väl

byggde, välhållne, enkla men smakfulla, och med stridbara 
sjömän bemannade örlogsskeppet inför utlänningen det vacl!
raste ombud för modedandels bildning och sociala utveck

ling, samt på hemstationen ett hänförande föremål för stolt 
sjelfförtröstan och vaknad fosturlandsl;:lrleli, och gifver så• 
lunda, i fullt mått, h vad bäst ett adelt folk lian önska, neml : 
yttre anseende och inre tillfredsställelse. Deremot laga de 

för af1:jordt, att det för h\'arje Svensli siwlie vara ~en bitter 
förödmjulwlse, om han, som tillhör en af Europas mest sjö

farande nationer, vid åsyn af ullanningens örlogsskepp, nöd
gades beundra en snillrikhet och styrl;a, hvartill hans eget 

land ej förmådd e framvisa nf1got liliartadt. liJns, i detta sed
nare fall, slafviska beundran, skulle verka lilia menligt på hans 
andliga l;raftutyeclding som den upprymda sjelfbelåtenheten, 

~ti det förutnämnde fallet, vore välgörande. De tro derföre, 
att Sverige iclie böt· och icke heller ostraffadt l1an, afsäga sig 

sit~ rättmätiga anspnll1 på att vara en sjöfarande nation uti 
~rdet~ ·· ridderliga bemärl;else; de tro äf\·en, att det vore en 

oklok beråknino alt för framtiden arsäga sig förmånen att på ..,, 
fjerrao haf halva sin handel befordrad genom det anseende 

som en aktad (lagga ingifver. Deremot tro de icl1e, att når 
Svenska folli et en gång lår råt t förstå marinens sanna bet y

delse, att det då, för den lumpna vinsten af en måttlig pen
ningsumma, skulle vilja uppC>ffra dess måogfalldjga välgörande 
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verkningar, och uti nautiskt hånseeode nedstiga till den låea 

ståndpunktt·n af en blott och bart vinningslysten kråmar-na

tjou. Men ehuru de sålunda högt uppskatta marinens varde, 

erkänna de tillika, att en förlegad, illa vårdad, utöfver lan

dets tillgångar förstorad, missbelåten och missaktad marin, 

icke medför någon motsvarande, i det föregående antydd, 

vålsignelse för landet; utan år snarare tvertom, en tryckande 

börda för national-andans lj'flning och samhällets spirituella 

utveckling. Deras stående valspråk är derföre: DUGLIGHET 

och BELÄ TENHET, och dagens lös r n: reduktion. 

Detta år j få ord en öppenhjertig bekännelse om den 

rådande åsigten - den må nu gillas eller icke, vara riktig 

eller ej - ibland åtminstone måuga af Iiilieskeppens anhän

gare; och hoppas man derföre, att studieförfattaren med 

några ord anför densamma, bärnäst han uppträder som por ... 
trätt-målarP. 

livad skärg5rds-flottan beträlfar - den roende skär

gårds-Ilottan i sin nuvarande bjärta landstigni ngsdrägl - är 

det oriktigt hvad studie-författaren påstår, att linieskeppens 

anhängare undP.rsl1atta dess värde, och anse den såsom ett 

"supplement till linie-flottan". De g if va sl;ärgårds-llottan 

gerna sitt fulla värde, men de öfverdrifva det icke; och långt 

ifrån att anse del den bör brtral1tas som ett supplement till 

Jjnieflottan, anse de deremot alt den icke alls bör höra dit. 
De sågo helst, att all slags gemenskap, i afseende på tjenst
sammanblandningen, blef · tvert afklippt - och önska skär

gårds-flottan för öfrigt all möjlig framgång såsom ett 8Upple
ment till arme en ! 

llärmed äro de hufvudsakligaste anmå1·koingaroe slut. 

Ehuru nu dessa hvarkeo varit fä, ej heller af oväsendtlig 

vigt, erkännes dock, såsom förut redan är nåmndt, att stu

die-författarens bok icke destomindre år ar ganska m y ck et 

•ärde, och i ätskilliga detalj-saker både intressant och j Oere 
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hänseenden färorilc. utrymmet medgifver ej att här ålergih 

ya o~got ar de många upplysande afhandlingar den innehål

ler, hvarföre man måste inskränka sig till att ånyo förorda 
sjelfva boken till genomläsning >~'). 

Den af M. B. författade motsl1riften: Sveriges Central
och Sjöförsvar, är å sin sida ett icke mindre intressant lit

teratur-alster, ehuru af mindre värde genom sin korta, helt 

och hållet polemiska framställning. Li11som man <'j tilltrodde 

sig kunna bedöma Sludie-förfatlarens ledning af de Svt;>nska 

landt-försvarskrafterna, vågar man icke heller vidröra M. B:s 

fältlierre-plauer såsom Rys!• härförare. Den profana låsaren 

står hår uti en brydsam mellanhand, villrådig och betagen, 

och nödgas, ehuru ogerna, medgifva att ledningen af den Ry

ska skaran synes vara ytterst farlig för den af studie-förfat

taren försäkrade slutliga framgången för Svenska armeeo. 

Man måste dock, såsom förut är nämnd!, frånsäga sig allt 

slags granskande omdöme. Den storartade sjöförsvarsplan, 

hvarmed M. B. förvånar sina läsare, tror man sig deremot 

sakrare kunnt~ uppfatta; men icke annorlunda, än att den ·år 

hvad man på h vardagsspråk skulle kunna l•alla: bara spekta
kel. Del vore fara för löje, och tillika en föroJ;impoing eruot 

M. B., att upplaga den såsom ett allvarligt menadt förslag, 

•) Det skulle vara en stor försumlighet, att ej här tacka studie-för
faltaren för hans frimodiga, öfver all p3rti-anda höjda erkännande: 
att det var örlogsflottan öppet den 6:te Juni 1790 att undgå bloc
kaden, och den dermed oundvikliga förstörelsen, i Wiborgska vi
ken, men att den, i stället för att öfvergifva den då värnlösa skär
gårds-flottBn "uppoffrade sig fcr densamma" (p. HO). Detta med
gifvande af studie-författaren är en rättrådighet, som ännu aldrig 
någon af sl•ärgårdstlottans anhängare haft mod- at;t uttala, hvarföre 
det är en kär pligt, att betyga honom sin varma tacksamhet, äf
vensom att för framtiden taga fasta på detta hans ädla erkännande, 
att örlogstloLt.an sålunda gjorde fäderneslandet en tjenst, hvarpå be
rodde icke allenast skärgårdsflottans hela tillvaro, utan sedermera 
den lysande segern vid Svensksund ocb den slutligen lyckliga freden. 
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och med omständlien beriilminear och siffertal bevisa dess 

orimliga öfverdrift. Vill man träffa spiken på hufvutlet, så 

är det sannolil•a, att hela uppställningen iclie är annat än en 

tillfållighets-ålgärd, en lwnlra-mina, för att motverlw studie

författarens offensiva underminerings-syst!'m. Ifrån denna 

synpunkt uppfattad, ar hans arbete ihoplimradt både med ta

lang och klok bPräl!lling, hvarföre det säl!erligen har gjort 

god v'ed!all. Det enda att an m:irl!a är, alt laddningen må
hända var väl stark för alt iclie skaka egna murar. Emed

lertid tacl1ar man M. B. för god handräclwing, och ber om 

fortfaraode syrnpathie för det i Sverige på så måneahaoJa 

sålt missförstådda och förorättade örlogsvapnet l 

sedan orvanstående artikel inlemnades till tryclining, har 

studie-författaren utgifvit en ny slirift: Svar pd M. B:s bro
chyr om Sveriges Central- och Sjöförsvar. Uti denna sednare 

slirift har han iclH! något rgentlir;en nytt att anröra, ej heller 

ätertar;er eller· rättar något af !JVad han uti sina föregående 

studier m. m. har yttrat; ulan sysselsätter sig hufvudsakli

gast med en omständlig berälwinr, af Rysli~ armeens verk

liga styrlia, samt att ytterlicare visa Svens~a lantltförsvarets 

förmåga att värna SvPrip,es sjelfsländi[!het. Vidare anför han 

en vitllyftig beriilwinr~ rör alt visa omöjligheten l'ör Sverige, 

att åstadlwmma den al' M. B. framliastadt> planen för 20 5ng

liniesl1epp m. m. Till slut p,ifver h:111 en slags förel;isning 

uti statshushållnings-läran, äfvensom en poliiisil betral!lelse 

öfver den studentbesjungna skandinavismens vansklighet. Det 

som docJ1 mest siwlie intressera, uteblifver, nem!. en oäuor

lunda detaljerad p,ranslming af M. B:s Hyska operationsplan. 

studieförfattaren s:ir;er blott, alt det för honom slilllle vara 

"föga svårighet underl;astadt'~'~ att öfverbevisa M. B. om "åt

skilliGa misstag och luclwr i slutledningen'\ m~n vill nu ej 
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inlåta sig uti dylika räsonnemanger, emedan de ' 11 åt en upp

märksam fiende lmnna meddela många upplysningar." 

Till svar på denna sednare sl;rirt har M. 13. infört uti 

Artonbladet för den 21 :sta sistlidne Februari en lä nere arti

kel, hvaruti han ånyo siil;er bestrida Sindieförfattarens fisig

ter, och framhålla sina egna såsom fullt lilw goda och äf

ven mycliet bättre. studieförfattaren åte1· uppträder till sval' 

häremot uti Aftonbladet fö1· den 29:de samma månad, och 

stadiet vidhflller sina påståenden. Uti denna . sednaste sl;rif

velse sår;er han sig vara hindrad att för niirvaral1de sl•rift

vexla i dessa ämnen, hvarföre han, som "aldrig kan tilldta 

siq att lättsinnigt behandla" en vigtig fråga, heldre föredra

ger "tystnaden" än att ''producera ndgot underhaltigt"; men 

skall dock uppmärl1samt följa allt som i sal1en förefaller, och 

'"när tiden är inne, offra sin skärf på fäderneslandets altare. 

.;_ Delta var en lycldlig inr;ifvelse; - måtte han hålla ord 

som en man l 
R. o. Å. 

ÅNGKORVETTEN POLYPHEM's SKEPPSBROTT PÅ JUTLAND. 

EngPiska ilnp,lwrvetten n Polyphemus'' var ett ångfartyg 

med sitlohjul, 200 h;islars ångmacldner och 5 svåra kano"ner, 

samt sliulle i början af innevarunde år afsåndas till Östersjön, 

då den föroJycl1adt'S på julsfia lmsten, 7 enp,elsl1a mil söder 

om Honstholmrn, pf1 hviii;P! för s<'r,lare farliga ställe ett fyr

torn blillit i sednare år uppförd!. Om detta skrppshrott in

hemtas fiiljande ur engelska tidninp,ar: 

Polyphem hade afgålt från England den 27 sistlidne Ja

nuari och gicl1 med 7 knops fart, i vacl1ert väder under 

jemnmul<·n lurt, utanfÖI'e Julland den 29 om morgonen, utan 

att doc!; ens från toppen få sigte af landet, ehuru dt>t kl. 

~ 9 på morgonen iclw tycktes vara dålig sigt. Efter en 



timma kom likväl en stark tjo el• a från babords bog, och når 

besåttniogen då skulle börja exercis vid kanonerna, kändes 

fartyget stöta. Maeiiineo bl<>f genast stoppad och backad, 

men som kallvattensrören snart sprungo sönder, staduade 

hjulen, utan att de förmått ändra belägenheten för fartygPt, 

som oupphörligen stötte. Chefen,· kapten Warren, hade r.e

nast sprungit upp på kommandobron och låt nu hlåsa 11 alle 

man på däck att sätta ut hjulhushåtarne !" IJVilket genast ut

fördes, men styrbords håt blef dervid sönderslagen af en sjö. 

l babords hjulhusbåt gicl1 Mastern (öfl·erstyrman) att föra ut 

strömankaret, hvilket fälldes låringsvis om babord på 3 fam

nars vatten, men vid återvändandet ombord blef äfven denna 

båt omhvälfd af bränningen och hela dess bl'sättning drunk~ 

nade, utom två man, hvillia bergades af de ögonhlickligen 

utsända .akter- och låringsbåtarne. 

Som det då klarat upp så mycket, att man lmnde se 

det suöbl'läckta landet helt nåra om styrbord, och brännin

gen deremot var äfventyrlig för båtarn", brordrades de att 

ro ut emot ett fartyg, som syntes till sjös. Här må i för

higående nämnas, alt drssa båtbesflttningar, efter ett långva

rigt roende, verlilit:en blefvo upptagne på ett handelsfartyg 

och förde till England. 

Emellertid började fartygt·l fyllas med vatten, och ång

pannorna ledade sig så våldsamt, att deras hela valten upp

fyllde maehinrummeL Pumparne hade väl blifvit klargjorda, 

men icke begagnade, då man fann att korvettens bolten bör

jat sönderbrytas. Selwnden tog nycldarne till krutdurk och 

bränvinskällare, utsatte paster, samt lät a flossa nödskott1 för 

att fästa andra fartygs uppmf1rksamhet på båtarrw. 

Då sjön började bryta öfver al1terskeppet, kallade chefen 

sin närmaste man och tillfrågade honom, om han kunde fö

reslå någon Iine fllr att rädda fartyget, h varpå denne svaradP1 

att han var öfvertn:ad korvetten skulle blifva vrak före afto

nen. Chefen lät då utsätta midskepps-slupen och fastgjorde 

dertill en kabel, som såmrdelst bringades i land, der danska 
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t.mtbrva~ninw n <·m~llt 1 tid i11funnit ~i e. St·dan mash•rne icke 
mHa bt·höltlrs, heslöt Chelt·u t:enom tinas kapande lätta !ar
lY!:~ t, livarföre ;die man he!alldt·s f\irst ga förom stormasten, 
dii brassarue los~l1astadt>s, slorlaljrqwn l,apadt·s och storma
stfil l ö Il iifvt'r si phonls 1 Plinp,. Dt·refter skickades besätt
ningen lörul p5 baehPn, då lociiiiiJslt·n på lika säll kapades. 
som fart)gd IJ!,Itil högg (,ärdt och top, m1cl.et vallllu öfver 
1Hick, gal ChdHl lof, att ud11ar ficl; t:h i land på l;a!JPin och 
helst så sl,)nds<nHl, att de alla vore frfin bord iunan mör
hrel inhröt. En lunta li111de,;, t·ldli>ilalion sl;eddt>1 posteroa 
atlöstes, livarpli S~I,Oilt]!'ll hPordradPS eä i land att (;;ga be
fälet öfv•-r tl• m som landad... Mot slqrnuing<'n ~ch sist af 

· aiiJ gick Cholrn fr5n hord. 
THnne lasPeel hade blilvit l:•ntlade, och man beredde 

s-ig all tierar tillaea talt, s~ml npptiind•· Pil c,ld. 1\hn då Che
fen möu,tral besällnineen och uppl<isl hriesarlildan,e, nnsåg 
han ~Il foll.t'ls hälsa skulle lida af alt q var bli l va dr•· under 
natt('n, ntan lill manskapet marchna till niigra <'Il ljerdings
l';ig d<'rifrån 'lllliga Hsl;arbojor, <IH de llnf:o sölia hr1berge 
mPtl 1illi0r att i da::ningrn inställa sir: till miinstring. De 
Dansliar, h1 iii, a hittills varit behj•,lpligP, inställde sig afVI'n 
om JnorgoTI~'II, och salte ChdPII med sitt mansl,ap ombord 
på vr;d,d all rädda allt hl"ad rä<ldas l.tmtle ar proviant och 
förriith'l', hvarm<'d den dagen pågids iinda till mörl,rP!. Far
tyg"t l'ar rr·dan d<'n mor:::onrn djupt sjunlill, fullt nf vatten, 
och låg iifvH il! hahord . Eller alt h<dla lillhrap,t ännu l'D 
natt bos llshanw, afsändes SPkOiiflen rnPd större dPien af 
hesfiltningen pli hoJHivaenar till Bamhurg, dit tie anlände ef
t~r 7 tlagilrs rosa. ChPfen qvarbkf lll<'d llliichinisterne och 
lliidit;l 111anshiip nägon lid 1·id naht, samt inslfliltll' sig se
tian i l'ortsmoulh, do•· l, rir,sratt öfl'l r skepjbhrollet hölls 
tJ,.n lO:de \\Iars. Srtlan l' illnt·na \'010 afhörtla, alldrog Che
lm trll sitt lörsvar, all han m~d lorsip,lit;hd oeh omtaoka 
navig~rat korntlt•n ei!Pr Maslc rns •~l,nine, llll'n :ilt oljdan 
hortie tillskrilvas tjocl,an. 

Rälten förldaraJo 1·fter 2 limmars 1\h·erlåp,r,nine, att rar
·tyt;r·ts förolyckande l1ufl'udsabligen bunde lills!Hil\as ström
rnarnps föränderlit:hPt på drn drl af Jutslia l•ustru, der äng
korvetten Polyphem förgieks; men, under det domstolen be
sinnade, att det fanns bHis på mycken uppmärksamhet hos 
Chefrn, och ineen brist på allmän val;samln·t lwnde honom 
tillräknas, ansåg domstolen likväl, att tillvitt•lse kunde göras 
hapten Warr~>n, för det hau icke minskat farten, för att få 
ifllira lotlskott, isinnrrhet då han under tjocka gick i närhe
_tL'Il ar land, hvarest strömmen vanligPn är oregPibund('n . 

7 
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Rätten fann, att hvarje bemötlantie användes efl•·r slrand
nineen, och vid hP!raklande ar alla omstilndip,hetPr dervid, 
dömde den l•aptrn \Varr"n att rrhålla förehrå<'lse för sin 
försummelse vid lillf;\lld . 

S!M~IANDRAG' AF ÅTSKILLIGA f{ONGL. BREF' FöRORDNIN

GAR, GENERAL-ORnER M. M., UTGÅNGNE FRÅN SJöFöR

sVARs-DEPARTEMENTET. 

(1\ongl. llref.) 

[)en 7 Januari. Konp,l. Maj:t har ej Nåd. funnit för godl att, 
i lil1het med hvad so•n slu•tt de sedn1re ii1·en, tilld•~la fi\rre 
SekreterarPU och Auditt'uren vid . Flot!Jn, Assessoren m. 
m. J. G. l3jörkep,rt•JI en t.:ratifil>ation af 2110 lldr Blw såson1 
pensions-f)llnad. 

S. d. Kong! , Maj:t har i Nåd. låtit tilldela åtsldllit:o från 
Flottan alsl\edade pPrson•·r, 2ratililialionPr. 

S. d. [(. M: t har i N:itl. h•'l'ilj •t 1\apten-LöJ!naniPn vid l(on
strulilions-Korpsen ~1. A. Gynth<'r en t;ratililialion af 200 
H dr Blw. 

8. d. [{, M:t lnr i Niid . h"l'ilj~t Bdälhafvande Amiral•·n i 
Carlslil'ona en t:ratitil;ation af 1333 Hd r I 6 sic Bko såsom 
ersällning för öl;ade rc·prc sentations-l,oslnarhT. 

S. d. !(. M:t har i N:\d. h•·viljat eralifil;ationPr ål tJ,, vid 
Sjöförsvars-Deparlt'm <~ntels Canzli-expedition anställde e. o. 
Tjenstemännen. 

S. d. !{. M:t har i Nåd. tilld,lal. en r:ratillkation af 66 R.d1· 
32 sl1. hlw åt f. d. Garnisons-L~I>aren 5 Dalarö, P. G. Bro
man, för l··rnnad Låk3revård fit th•rvarande Lotsar. 

S. d. l(. ~l : l har i Nåd. beviljat !!ratifikationer till Kanslister, 
Kammarslo·ifvare, Uncler-Officerare och Handtverkare vid 
Flotians stationer, äfvensom (]oder-Officerare af Marin
RegemPnlPI . 

s, d. r<. M:t har i Nåd. beviljat B~t.-Läkare-Enkan s. W. 
Spolander en gratifikation af Femtio lldr l3ko. 

Den 12. !( . M:t har i Nfid. funnit sl1äligt förordna, att den 
ersättnin[; som utr,år till garnisons-sjukhuset af 24 sk. för 
hvarje man från Flottan fiir dagen, skall från d. å. början 
och tills vidare föl'l1öjas till 28 sil. blw. 

Den 1 !J. Ii . ~:t har i Nåd. befallt, att General-mönstrinea r 
med Bål'smanshållet inom l Distrilitet skall inoev. år för -
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rattas af Commenrlt>nren m. m. C. D. Osterman, samt in
om 5:te Dislril.tet af vice Amiralen m. m. J. H. Kreuger. 

!)en 26. R. ~l:t har i Nild. funnit för godl tilläflga Her:e
ruenls-Läkareu vid Fiollans stat ion i Carlskron a, C. A. We
strinr,, en r,rati!ikalion af 200 Hd r Bko såsom rrsallning 
rör den lid af ornl1ring 6 mänadt·r, som han i eartskrona 
heslridt Fällläkareljt'llsten . 

(General-Order.) 
[)Pil 5 Februari. J(. M:t har i Ni1d. beviljat Capitaine-Lieute

nanlerne P. A v. H••jrh·nstam, A. S. von KrusenstjPrna, 
samt Premier-Lieutenantnne F. Thomson, A. W. Zelhelius, 
Fritz Thors~ll, C. Frick och Il. M. Servais, tjenstledit;het 
för att föra ånr:fartyg inrikes orlrr em ellan. 

S. d. J{. M:t har i Nåd. beviljat PrPmier-Lieutenanterne H. 
Sabelfett oeh J. flosengren ljenstledighet från den 15 in
stundande Mars till årets slut för alt föra ångbåt inrikes 
orter emPIIan. 

S. d. [(. M:t har i Nact. beviljat SPcund-Lieutennnt F. A. Pa-
lander 5 V(•clwrs förlängning å inneharvande tj•··nstledighet 
att i södra Franl1rilie och Schweilz idl,a spri\l,studi•·r. 

Drn S. Ä postån::farln;et Nordslj,.rnan, som älven inneva
rande år iir b<'sl:imdt fö1· rq:ulit>r~ turer mellan Stock
holm och Stettin, !;om menderas såsom Ch•~f C•lplnin-Lieute
nant W. Il. sylvander; för öfrigt sl1all ombord kommen
deras af Flottans personal l Ol!icer, l lippbörds-sll rman 
och 14 BåtsnHin. 

S. d. 1\. M:t har i Nåder beviljat Secun•l-Li<'Ult'llilllt \'\7
• Eh-

rwquisl tjenstledighet från den 17 Februari till den l 
April för att sköta «'p,ne angelä!:enhrtPr. 

Oetl 15. !{. M:t har i Naci. h,.viljat Capit ;line-Lieutenanten A. 
F. PPII<'r;;en nio månaders tj ,· nstledit:het för att idka sjö
lart inril1es orter «'mellan . 

S. d. 1\. 1\'l:t har i Nåd . tillåtet Captaine-Lieutenanten IL von 
Feilltzen, som blirvit utnämnd till Riddare af 1\onr:l. Preus
siske Höda Örns Ordens 3:dje klass, samt Premier-Lieute
nanterne A. J. Afzelius och C. W. N. A. Bjelmstjerna, som 
åfvenledes blif\'il utnämnde till Biddare ar samma Ord <' ns 
4:de klass, att bära denna Ordens dekoration. 

Den 18. K. M:t har i Nåd . beviljat Secund-Lieutenant C. 
G. Br.edberg trenne månaders tjenstledisht'! lill Pgne an 
gelä~enheters sl1öbnde inom ril1et. 

Den 22. K. M:t har i Nåd . befallt, att nedannämnde far tyg 
skola utrustas vid eartskrona station, nem!.: Korv etlP il af 
Chapman för alt utgå på tre månaders PX•·rcis-exp<'ll ilion 
rued Kongl. Krigs-Akadl'ruiens Sjöka detter; Sliruf- Linieskt· p-
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prt Carl XIV Johan för all användas ~5~om f(asrJ n- od1 
exercis-skepp på Carlskrolla redd jPtnle rit mindre farl)!l, 
bestyckad t med rnörsan• ell~r bombkanon j. Brig!{<'ll Snapp
opp till exPrcis !ör ,sl.rppsp,ossar, s;1mt Ang-f(orvdlerne 
Gelle, Orädd oeli Tho1· för alt i hfllllielse al lwhof kunua 
utsändas till sjös. 

s. d. K. M:t l1ar i Nå el. b('lallt, att nedanuiirnuc!P fall\ g sliOia 
utrustas 1 id Slocl.holms station, J.wml.: ell mör~arPfartm, 
en bornhlianonslup och dl Chefsfari)'P, för all jemte en 
mindre Ängbål uteå på 25 dagars expnlllion för 1111 Vl'l'k
st.-JIIa shjuluinp,ar i och för upprilllaude. af si-jul- och kast
tabell<'r för 7-lnms hombkanonrr och JO-tums mörsare, 
samt Ånp,fartiP,~'Il Valkyrian och von S)·clov lör att i hän
delse ar hehof kuuna utsändas. 

s. d. K. M:l har i Nåd. tillåtit, all sl,jutuin~ m•·cl 12-pundi:: 
kanon i andamål att uppråtta skjnttabeller, får nrksl<illa~ 
vid , 1\alwtis. 

Den 26. lJppå dProm gjorcl IH'p,:lran ;i r Seeund-J.i,.nlPnanlen, 
Fri!J. C. G. OxPnstjPrna placerad till tj,.nstgtiring på Stocli
holms sl<~tion från oeh nwtl den 1 nasll;omm~ncle April. 

Oen 27. IC M:t har i Nåd. tillåtit Premwr-Lirntr·nanl!:'n .J. 
H. Ankarcrona, som bliflit utnämnd till Biddare uf Kej•. 
Franska lll'd.-Leg.-OrtiPn, att hiira n<inwde Ordens ul'boration 

Pöriintlringar inom Ifongl. Maj:ts Flotta. 
Befordringar: 

Den (i Mars. Till Sekund-Löjtnenler: utexaminerade 
KJdett-l{orporalerne N. Hallström och J(linlhHg. 

Den 27 Mars. Till l(apten: Ilapien-Löjtnanten V. Kle-
man; till 1\apten-Ltijtnant: Pr~miPr-Löjtoant,· n F. F. Thom
son j till Premil'r-l.tijtnant: s~knnd-Löjtnanl•·n B. B. Ankur-
crona. 

Transport: 
Dt>U 20 Februari. Sekumi-Liijtnantl'n Frih. G. M. E. 

Ruuth: till Onder-Löjtnant vid SkånsLa llussar-Begemrntet. 
Afsked: 

Den 28 Februari. Öfvarste-Löjtnanten, Förste Bataljons
Chefen vid Marin-BegPmentef1 Ridd. af K. Svårds-Orden F. al 
Klinteberg, med pension. 

Den 6 Mars. Kapten-LöjtnantPn J. L. WinJahl, med till
stånd alt såsom lönlös vid Flottan q1·arstå. 

Den 27 Mars. Kapten-Löjtnanle11 C. A. Pr·llt' rsson, mrd 
till:.t5nd alt såsom lönlös i Flottan qvarstå. 




