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Anförande vid nedläggandet ar Ordförandeskapet t 

Kongl. Örlogsmanna-Sällskapet den 15 Novem· 
ber 1870. *) 

Ett händelserikt år har förflutit sedan K. Örlogs

manna-Sällskapet sednast firade sin högtidsdag, och den 

eviga fredens apostlar hafva säkerligen sjelfve ej kunnat 

undgå att inse, huru fruktlösa deras sträfvanden äro, så

länge menskligheten befinner sig på den grad af upp

lysning, som fallet ännu är. Detta tidskiftes sednare 

del har framställt tafl.or af fasa och elände, förorsakade 

af ett krig, hvartill få motstycken finnas omtalade i hi

storien. 
Om än under den kamp på lif och död, som nu 

fortgår emellan tvenne af Europas största militärstater, 

några större krigshändelser på hafvet icke inträffat, tor

de dock denna kamp äfven för sjömilitärer icke vara 

utan sina lärdomar ; och det ::nå slilunda äfven finnas 

anledning, att af de timade stora tilldragelserna söka dra

ga en och annan slutsats, med blicken fästad på oss när

mast rörande förhållanden. 

Hvad då i .afseende på detta krig först och främst 

är begrundansvärdt, är den förvånande hastighet hvarmed 

utbrottet öfverraskade de utom kriget stående nationerna, 

för hvilka härigenom hvarj e möjlighet till bemedling af 

misshälligheterna afklipptes. D et gäller i våra tider att 

under fredens lugn till fullo bereda sig för kriget, och 

den gamla satsen "hjelp dig sjelf om du vill påräkna 

annans hjelp", torde derföre nu mera än någonsin ega 

tillämplighet synnerligast på svaga stater, hvilka, om ej 

beredde att skyndsamt kunna möta en angripare, hastigt 
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kunna föt·krossas, innan en möjligen till hjelp kommande 
allierad hinner anlända. l\Ien de gränsar, hvaraf ett land 
omgifn1s, bestämma dock åtminstone till en viss grad don 
hastighet, hvarmed ett anfall blir möjligt. Hafomslutna 
länder kunna icke på lika kort tid öfversvämmas, som 
andra, b vilka ega konvcntionelt utstakade gränsliuier eller 
smalare hitt öfvcrgångna fl.odgränsor. 

Öfverförandet af stora truppmassor med artilleri, 
hästar, tross och förnödenheter nödvändiggör förberedel
ser, hvilka dels icke kunna helt och hållet förhemligas, 
dels ock erfordra tid, hvilkeu med någorlunda säkerbet 
kan beräknas. 

Förbindelsens uppriitthållancle med eget land forchar 
ock en noggrann och vidsträckt bevakning at' omgifvan
de haf- och kuststräckor, synnerligast om den angripne 
eger ett rörligt kustförsvars-vapen till sitt förfogande. 

lviånne då icke vi, som af försynen blifvit satte på 
ett sådant hafomslutet land, böra, med öppen blick för 
denna förmån, söka att af detta lyckliga läge draga de 
fördelar det erbjuder, genom att åt de naturliga gränsor
nas försvar egna den omsorg och de uppoffringar, lwilka 
nutidens förstörelsemeJ.el och krigs-sätt nödvändiggöra , 
eller med andra ord: för åstadkommandet af ett starkt 
kustförl!var, såväl flytande som fast, göra alla de ansträng
ningar, hvamf nationen är mäktig. 

Men skall detta mål kunna vinnas, fordras ovilkor
ligen, att vi, för vidmakthållandct af ett flytande kustfö1'
&var, beståonde af fartyg, hvilka till sina hufvuclegem:ka
per äro med fiendes j emngoda, och hvilka sålunda med 
hopp om framgång kunna möta en anfallande fiende vid 
våra kuster, vare sig att desse äro mer eller mindre 
slutne af omkringliggande holmar och skär, ega ett 
e ta blissernent der fartygen kunna iordningställa möjligen 
erhållna skador, erhålla nya förråder af ammunition och 
fömödenh~eter af alla slag, oe11 der reserv-manskap, fasta 
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sjukhus m. m. finnas att tillgå i händelse af behof. Att 
ett dylikt etabllsscment måste genom permanenta befäst
ningar vara skycldadt för fiendtliga anfall, är ock en er
känd satts. 

Vore fråga om att å Sveriges kust uppsöka den plats, 
som i hvarje afseende vore tjenligast för ett dylikt 
etablissement, kunde måhända tankarue blifva delade 
derom, huruvida flottans nuvarande hufvudstation Carls
krona härtill skulle komma att väljas. Men orn än Carls
.krona, till följd af de sista stora förändringarne med sjö· 
kriasmaterielen och artilleriet, olyckligtvis i många af-o 
seenelen nu befinnes bristfälligt, eger dock detta elablis-
semont en stor mängd anläggningar, hvilka äro alldeles 
oundgängligen nödvändiga att ega, å hvilket ställe än 
sjöförsvarets materiel må fö rläggas. Enligt den vär-
der1'na som på Riksdaaens be,•äran år 1867 anställdes . ö"! o o 
å all statens egendom, uppskattades värdet af samtlige 
anläggningar, hus och byggnader tillhörande flottan a 
Carlskrona station, till ett belopp af 7,3::31,500 riksdaler 
rmt; lägges härtill den å Carlskronas befästningar ned
lagda summan af omkring 1,800,000 rdr, utgöra värdena 
å de~:<sa anläggningar m. m. tillsammans omkring 9 mil
lioner rdr. 

E huru ibland de år 1867 värderade byggnader fun
nas en och annan mindre ändamålsenlig och till och 
med numera obehöflig, torde det dock icke vara förmä· 
tet, att uttrycka öfvertygelsen om omöjligheten deraf, att 
erforderliaa medel kunna åstadkommas för de anlägg-o 
ningar, hvilka blefve behöflige på andra ställen, der sjö-
försvarets materiel kunde förläggas, och der etablissemen
tet skulle kunna vara skycldadt af befästningar, hvilka 
antingen redan finnas, eller i alla fall måste anläggas, 
såsom t. ex. Stockholm. 

Äfven uneler förutsättning af det otroliga att kost
naden af sädana oundgängligen nödvändiga anläggningar 
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annorstlldes, iekc öf,·crstogo kostnaden fiir Carlshona be

fästningars upp11_i elpaude i ett tillfreJsshi.llanrle skick, så 
bör Yiil knappast kunna ifrftgasättas att öfyergifva on 

plats, ""hvilken i afseonde på dess försvar är af naturen 

mera gynnad än något annat marin-etablissement i Europa 

och ti ll följJ deraf kan för endast en bråkdel af hvad 
1war ock en af dessa hanmars befästande kostar, erhålla 

en större försvarsstyrka", och å hvilken plats så betyd

liga kostnader som öfver !J millioner riksdaler då skulle 

vara utan all nytta nedlagde. Men, kan sålunda icke n&gon 

tanke på Carskronas öfvergifvande såsom hufvud-etablis

sement för yårt sjöförsvar uppstå, återstår också icke 

något annat än n,tt med befästningarnos förstärkande göra 
en bö1jar1. Att ega en sjöförsvarsmateriel utan etablis
sement der den kan underhållas och repareras är lika 

ändamålslöst, som att ha ett etablissement helt och hållet 

~ obetryggadt mot fiendtliga anfall. Gränsen för befäst

ningarrres motståndskraft torde deremot icke vara så lätt 

att bestämma. Ingen plats har ännu kunnat göras ab
solut ointaglig. Latituden emellan de tvenne ytterlig

heterue är stor, och derföre att man icke genast kan 

uppnå den högsta grad af motståndsförmåga, bör väl icke 

all sådan uppgifvas. 
Hvad i afseonde på detta krig vidare är anmärk

ningsvärdt, är att några egentliga sjöstrider fartyg emel

lan, eller emellan fartyg och befästningar, icke egt rum, 

oaktadt isynnerhet Frankrike haft en betydlig sjömakt 

till sitt förfogande. Såsom en följd häraf kan ock i rent 

teckniskt hänseende icke mycket för sjövapnet vara att 

af detta krig inhemta. Men då säkerligen de flestas 

förvän tningar gått i en alldeles motsatt riktning, kan det 

i militäriskt hänseende icke sakna intresse att söka ut

reda, hvad som mC1jligen kunnat bidraga till den brist 

på verksamhet, hvartill Frankrikes stora sjömakt blifvit 

dömd under detta krig. Utan att ingå i undersökning 
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huruvida politiska skäl miijligeu kunnat förefinnas för en 

dylik overksamhet ,efter det kriget tilllands för Frankrike tagit 

den olyckliga vändning, som inträffade genom katastrofen vid 

"Sedan", torde det vara nog att erinra det dessförinnan en tid

rymd af omkring sex veckor förfluti t efter krigets förklarande, 

under h vilken tid antagligen inga politiska skäl förefurmos emot 

ett kraftigt användande af den Frankrike till förfogande stå

ende öfverlägsna sjökrigsmatorielen. Att så icke skedde måste 

derföre tillskrifvas militära skäl. Såvidt miijligt varit att 

om den till N ord- och Östersjnn afsända franska Jiottan erhålla 

uppgifter, bestod donna flotta af följande fartyg nemEgen: 

KanonantaL ~ / "' ~ 

"" ..... 
,.... ,.... ~ l ... :g· 

Cert. 
:.H ~-

Namrr. "'· <.C ""' en "' - er. 1-1• ~aq 

"" ~ O ~o 
~ ~ l':!~ ::;:: " 

j l· '" ~ ~ ::t:) =- :> 3 Pi" ( <'D 
::l 

~ 
3 p p 

~ ~ o ~ §" §" ,; " ":' l CD ~ ., 

Pansar-freg. 
I listersjön: 1 ) 

La Surveillante 410 - - - -- 14 14,0 27,6 

" " 
L'Ocean 12- 12 14,0 28,-

" " 
F land re 22 2 10 34 14,0 27,6 

" " 
Gauloise 4110 =i= 14 14,0 27,G 

" " 
Guyenne 4110 14 14,0 27,6 

" 
korv. Janne d'Arc -4 4 8 12,0 21,7 

" " 
Thetis - 4 4 

2112 
B 12,0 21,7 

, Batt. Rochambeau 14 11,0 21, -
Avis o & disp. Jer. Na~o1eon 13,-

" " 
L 'Hiron elle 16,4 13,-

" " 
Coligny 

} 
4 15,-

" " 
Bouraine a 15, -

" " 
Oassis 6 15;-

l No1·dsjön: 2
) 

Pansar-fi·eg. La Oouronne --20 410--3413,0 26,9 

" " 
La Gloire --16 412--32!13,o26,s 

" " 
:Magnanime 410- - ---14 14,o27,6 

" " Heroin e --22 2 10 -/- 3414,o27,6 

" " Savoie 410- - ----1414o27 6 
korv. Atlante l , . ' l 

" 
- 4 4---- 81~o 217 

Montealme 
l -, . ' 

" " - 4 4- - ,-,-- 8 12,0 21,7 
1 ) Uppr,1flen, från Daumark , !Jör ,.,"." lillfol"iit li" . 
1 ) Uppf; iflen . hemlöd ur lirl ui n{:lar. nfull5lillldit;. " 
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Om än, vid betraktandet af denna flottas be k fl:' 
h t d t o . d s a en-

e , e rnasto me gifvas, att f& af de i densamma 1· å d f ng en e 
artyg ega de bästa tänkbara egenskapor för att med för-

d~l kunna användas i de farvatten, hvilka närmast om
gifva de 3:ne fasta fiendtliga platser, mot hvilka ett an

grepp med fartyg kunnat förvänt:1s,- jag menar "Jades" 
l "Y. l" . bl. oc 1 \_le s marm-eta 1ssementer och befästningarne 1,id 

Als-s1~ndet - så synes dock denna omständighet en
samt 1 ock för sig, icke hafva bordt förhindra åtminstone 

försök, till att undanrödja de i farvattnen anbragte hin

der, hvarförinuan ett anfall på befästningarne svårligen 
kunnat företagas; mon icke ens sådana försök hafv 

o • a, 
sa v1dt kändt är, egt rum, oaktadt oroande från sjösidan 

föga varit att befara från den öfverallt innestängda fiendt
liga flottan. 

Man måste sålunda antaga att, bristande utrustning 
för ändamålet, bristande känneJ.om om farvattnena samt 
f l o ' ar HLga för deri af fienden anbragte hinder, utgjort de 
egentliga skälen till overksamheten. Under afvaktan på 

ankomsten af landstignings-trupper, för gemensamma 

o~erati~ner. tilllands och sjös, förflöt måhända också den, 
saväl 1 afseende på vflderleks- som andra förhållanden 

' mest gynnsamma tidpunkten för ett anfall ensamt från 
sjös~dan på dessa positioner, h vilka sannolikt under upp
skotvet hunno att fullständigt armeras och att förstärkas 

medelst undervattensminor och andra hinder. H uru här

med sig rätteligen förhåller, derom skall noD" en snar 
. o 

framtid komma att lemna fullständig upplysning. Ett 

torde dock utan fara för misstag kunna antagas afgjordt, 
det neillligen, att ~lf1'en den korta närvaron af Fran

~lm flottan vid 'l'ysklands Nord- och Östersjö-kuster 
förorsakat dess Lefolkning stora förluster och stora 

ansträngningar till förekommande af ännu större 
olyckor. 
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Men de å 'rysklands kuster vidtagna åtgärder till 
förhindrande af angrepp från Franska flottan vi sa likväl 

tillika att, oaktaclt underlägsenhot i sjökrigsmatoriel, det 
iTigalunda är omöjligt för den svagare att sätta ett kraf

tigt motstånd mot on anfallande öfvorhigsen sjömakt. 

Att i detta afseende unLlervatteusminors användande! 

utöfvat ett stort inflytande, synes obestridligt, dock torLle 

deraf ej böra dragas alltför bostämda slutsat.3er om dorns 

absoluta ofelbarhet att afhålla fiondtliga anfall, dels eme

dan J. eras undanröd j ande, såsom of van är nämnt, så vid L 

kändt är, icke ens försökts, och dels emedan sjelfva !lli

nornas varaktighet måhända icke till fullo kmmat con · 

stateras på den korta tid de varit utlagde. 

Ieke heller gifva niigra underrättelser vid ltattcL:n 

att andra än fasta minor af tyskarue blifvit använda. 
Flerfaleliga olyckshändelser, h~·araf tyskarne sjelfve drab

bats vid utläggningen och upptagningen af minor, gifva 

nek en varning derom , att mirrors handterande fordrar 
mycken försigtigbet och vana. Allt talar sålunda för 

nödvändigheten deraf att, då minor utan tvifv el skola 
komma att ingå såsom en vigtig del af kustförsvaret, 

i ock för deras tilh-erkning och handhafvande, en väl öfvad 
minkur bilclas i fredstid. 

Slutligon har det pligående kriget gifvit lärdomar, i 
afseende på de disciplinära förhållandonas inflytande på 

nutidens stridsmassor: väl värda att beaktas äfven i vårt 
land. Att den olikhet, som i detta hänseende visat sig 

emellan den Tyska och elen Franska hären, varit en af 
de bidraganJ.e orsakerna till fransmännens motgångar, 

derom torde bäst vittna franska öfverbefälhafvarnes egna 
tankar, och i detta afseende är intet mera betecknande 

än ett uttalande, som nyligen tillskrifves elen republikan
ske generalen Cambriel, deri han i en general-order 

till sitt folk yttrar: 
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"~et är disciplinen, som utgör fiendens styrka. det 

"är bnsten på disciplin som utgör vår svaghet ocl1 till 

"stor del vallat våra olyckor." 

Ett besök å Örlogsvartvet i Köpenhamn *). 

Danska marinen eger för närvarande följande strids

fartyg; tre fregatter: Danmark, Dannebrog och Peder

Skram; ett batteri: Rolf-Krake; och två tornfartyg: Lind

ormen och Gorm; alla bepansrade mod plåtar af från 

4'//' till 7" tjocklek, bestyckade med grofva reffiade ka

noner enligt Armstrongs system, samt försedda med ma

skiner, som gifva dem en hastighet af 11 knop och der

utöfver. Med undantag af pansarfregatten Danmark äro 

de alla byggda på örlogsvarfvet, hvaraf man kan finna 

hvilken stor verksamhet detta varf utvecklat under de 

sednare åren. Den arbetspersonal som der sysselsättes 

utgöres af 62 mästare, maskinister och qvartersmän, 27 

förmän och 356 handtverkare på ordinarie stat samt 2 

qvartersmän och 155 handtverkare på extra stat. 

Nybyggnads-anslaget har under åren från och med 

~866 i medeltal utgjort 1,000,000 rdr svenskt pr år och 

mnevarande års hela Marin-budget utgör 3,762,380 rdr 

svenskt, utom ett extra anslag af 273,200 rdr till reffia

de kanoner och projektiler. Räkenskapsåret räknas från d. 

l April ~et ena, till d. l April det följande året, och den del 

af ett t1ll bestämd t ändamål beviljad t anslag, so; ' ej 

är användt den 31 Mars skall återlevereras till Stats

kassan, så framt ej ministern af riksdagen får sig med

t,>ifvet dess bibehållande. 

*) Anföra l!de i 1\. i)dotr<manna-Sällskapet af Iiapten M. v ({I'Usrn

,. tit'lllfl . 

Varfvets verkstäder äro ej anlagda i den skala, att 

alla de till nutidens stridsfartyg erforderliga materialier

na der kunna tillverkas, utan såväl pansarplåtar som 

fartygs-maskiner upphandlas af enskilda fabrikanter. 

Vid anskaffande af fartygsmaskiner har danska re

geringen företrädesvis sökt att få dem tillverkade inom 

landet, men dock ej gått så långt vid genomförandet 

af denna princip, att utländska verkstäder förhindrats 

konkurera, hvarföre regeringen, dit ritningarne till det 

fartyg, som skall byggas, äro fastställda, utsänder in

bjudning, till de bäst vitsordade mekaniska verkstäder 

såväl inom som utom landet, att inkomma med anbud å 

ett maskineri, hvilket skall uppfylla de fordringar åt

följande fartygs-ritningar och specifikationor angifva. 

Dessa specifikationer, upptagande nästan alla de fordrin

gar och vilkor ett l>lifvande kontrakt kan inrymma, äro 

tryckta, och åtföljas af en vid dem fästad s. k tender, 

h varpå spekulanten ego r att utsätta antal och f ullstän

diga dimensioner af alla de maskindelar och öf'riga för 

beräknande af maskineriets effektiva kraft och lämplighet 

nödvändiga faktorer, samt kostnad. 

De anbud jemte ritningar, som inom don bestämda 

tiden äro inkomna, öfverlemnas till direldören för maskin-

. och byggnadsväsendot, som uppsLitter beskrifning öfver 

hvart och ett af de erbjudna maskinerierna, samt föror

dar, antingen oföränclradt eller med iakttagande af vissa 

af honom föreslagna och motiverade förändringar, det, 

som han anser lämpligast. D etta direktörens utlåtande, 

åtföljclt af do inlemnade anbuden (tenders) och ritningar, 

öfversändes till reglerings-kommissionen, hvilken, efter 

tage11 kännedom deraf, genom votering om så be

höfves, bestämmer det mflskinori, som hos ministern skall 

föreslås till antagande. Genom detta kloka och försigti

ga sätt att gå till väga, vid anskaffandet af maskiner till 

örlogsfartygen, blif,,a voderbörando i tillfä1lc, både att 
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bedö~1a huruvida de erbjudna maskiuerierua kunna full

g?ra._:de utlofvade resultaten, och att iakttaga de uppfin

mnga~· och förbättringar, som kommit maskin-till verknin

gen hll godo vid de olika verkstäderna, samt att betryg

ga staton emot det missförhållande, att i ett af dess far

tyg blir insa~t ett maski:1eri, som ej förmår gifva farty

get den hastighet, det v1d konstruktionen var afsedt att 
uppnå. 

Vid kontraktets slutliga utförande fullständigas de i 
specifikationen gjorda detalj-bestämmelserna. 

D en instruktion som de blifvande besigtningsmänncn 

l1afva att ställa sig till efterrättelse åtföljer kontraktet 
och är af följande innehåll : 

Jioreslrrifter att ialrttaga vid prö(vandet af maskinerna till 
fartyget N. N. 

Profven verkställes under ledning af en af marin
ministern utnämnd komite. 

a) Fö1·emål (ör profven: 

att förvis sa sig det maskineriet är i god ordning och 

arbetar väl; att mäta de indikerade hästkrafterna kol

konsu~tion e~ och skeppets fart, under sex timmars ' gång 
med bogsta augtryck och full kraft ; 

.. ~tt undersöka maskinernas handterande så att igång
sattmug, stopp och back lätt kunna verkställas och att 

de arbeta mjukt, äfven mod ringa pistonhastighet. 

Föremål för kornitens speciela undersökning skall 

vara: att vacuum är tillfredsställande, att pannorna äro 

täta, . att tillgången på matarvatten ::ir riklig, att öfver

h_ottmng, expansiousventiler, auxiliär-ångpumpar, distille

nngs-apparat, regulato~, pro peller, afkopplings-apparaten 

och alla andra maskmdelar arbeta väl och äro i öfver
ensstämmelse med kontraktet . 
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b) Innan profturen bötjas skola följande (öreslrrifter 
iakttagas: 

Diametern af cylindrar, slagets längd och alla andra 

hufvadsakliga dimensioner, specificerade i kontraktet, 

uppmätas. 

Minsta genomskärings-arean och belastningen af sä

kerhetsventilen, undersökes. B elastningen pr qvadrat

tum regleras i öfverenssämmelse med kontraktet. 
Indikatorerna, hvilka tillhandahållas af staten och 

äro af Richardsons konstruktion, samt alla andra instru

menter, som skola användas vid försöken för bedömande 

af r esultaten, skola undersökas i r.ärvaro af leveran

tören eller dess ombud. 

Kolen som skola använrla~ vid profturen fyllas i 
säckar och vägas. 

nor. 

c) Unde1· profvet: 

Leverantören eger att handhafva maskiner och pan

staten tillhandahåller nödig handräckning af maski-

nister och eldare. 
Alla observationer öfver försökeu utföras af komiteu. 

Staten förser med bästa sort N eweastle kol, men 

leYorantören oger att använda andra 

h an anser statons m:.ndro goda. 

d) Full!;rofts prof: 

Newcastle kol om 

Profturen skall ri.icka minst 6 timmar. 
Profturen företages under fördelaktiga omständighe

ter i afseende på väder och vind. 
F artygets läge skall vara detsamma som i kontrak

tet är omnämndt. 
l!"'örsöken fil. ej börja utan leverantörens medgif

yande. 
Under försöken skall fartyget, i Sundet gå en distans 

af minst 8 engel:->ka mils längd fmm och tillbaka så län-



284 

ge som sådant för profvet erfordras. lutet :;toppande 
eller minskande af farton får ega rum. 

Vattenhöjdon i pannorna skall hållas vid medelhöjd 
i profglaset och får ej vara väsendtligt lägre vid försökets 
slut än vid dess början. 

Saltlmlteu i pannorna får ej tilltaga märkligt under 
profture n. 

"Throttle" eller ångventilen skall vara öppen under 
hela profvet men expansionen får användas till den ut
sträckning, som leverantören kan anse nödigt för bibe
hållande af ett jemt ångtryck i pannorna. 

I den händelse throttle-ventilen skulle behöfva stl1n
gas, i anledning af öfverkokning eller för andra omstän
digheters skull, är leverantören berättigad att begära en 
ny proftur. 

Alla medel till dragets ökande i pannorna äro til
låtna. 

Lagren få <::_j under profturen visa annan eller stör
re värme, än som kr.n vara att hänföra till tillfälliga 
orenheter. 

Vid hvarjc vändpunkt af elen bestämda banan obsor
veras tiden och antal slag af maskin; skeppets ställe 
bestämmes genom pejlingar och vinkelmätningar emellan 
föremål som finnas utlagda i sjökortet. 

Indikator-diagrammer skola tagas från begge ändar
no af alla cylindrarne hvarje 20:cle minut. 

Konsumtion af bri1nsle beräknas efter medeltal af 
åtgången under hela profvet 

Hästkraften beräknas af medeltalet af det genom 
diagrammorna funna medeltrycket, och af medeltalet af 
autal slag i minuten, erhållit genom slagtäljaro. Piston
areau skall beräknas efter don uppmMta climnetom af 
cylindrarne utan afdrag för pistonstänger, men om trunkar 
användas, skaJl deras area frånclrag:as. Slagcts verkliga 
längel ingår som faktur . 

En hä~tkraft är lika med 33,000 skålpund-fot en
gelskt mått och vigt. 

Farten beräknas af förEta medeltalet af farten under 
alla genomlöpningar af banan. 

En knop är lika med 6,07 5 engelska fot. 

e) Vidare undersälming: 
Igångsättnings-apparatco skall försökas och var~ så 

konstruerad att maskinerna arbeta framåt eller back mom ) d . 20s efter det ordern iir gifver., äfvcnså skola e börJa ar-
beta back 40s efter order gifvits, om de förut arbetade 
full fart framåt, eller omvändt. 

Maskinerna skola sättas i gång med ängventilen till
räc1di()'t stängd och då arbeta mjukt med en piston-hastig-o . 
het af mindre än 100 fot per mmut. 

Vacuum skall undersökas och får ej vid något till
fälle under profvet vara mera än 6 tum, enligt vacuum
metern, lägre än qvicksilfverhöjden i atmosferen. 

Under gång med full fart skall undersökas om rik
lig tillgång på matarvatten fås med blott halfva antalet 
matarpurnpar. 

Temperaturen hos ångan i öfverhettnings-apparaten, 
äfvensom ängpipan skall pröfvas. . 

Indikator-diagrammer skola tagas med de ohka ex-
pansions-graderna. . .. . 

Efterses om auxiliär-ångpumparna hafva t1llrackhg 
kraft för att rikligen mata alla pannorna. 

Komiten eo·er äfven att undersöka om distillerings-
apparaten kan ° förse med föreskrifven qvantitet vat
ten af best~md temperatur, och huru lång tid som fordras 
för att afkoppla propellern. 

f) Efter profturen: 

Maskinerna undersökas . 
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S1Ldana delar som korniteon finner lämpliot ege. d 

att låta losstaga för att förvi ssa sio- h .od ' d I en 
o k ' ' o uruv1 a e tagit 

nagon s ·ada under försöken. 

,, Då det å Örlogsvarfvet sednast byggda tornfarty t 
Gorm" d 1 ·· ·· t 1·1 o ge 

. ' e s ar na~·mas l d vara monitorer, och dels 

~ylrgen har afslutat sma p~ofturer, torde några uppgifter 

rorande detsamma vara af mtresse. 

Fartyget är af jern, försedt mod tvenne tvåbl d' 
sh · f h k· a 1ga 

~ u var oc mas ·mer om tillsamman c 360 . 11 
h .. 1 . · ,, nonune a 

ast ,rafter och fölJande di menRioner: 

I ... ängd emellan perpeudiklarne . . . 

Största bredd på pansarets vtterkaut 

Djupgi'tende på lifvet fullt ~trustad . 

Djup i rummet från däcksbjelkarnos 

226 fot*) 
38 fot 11 
14 fot 

tum. 

rätlinie till kölens underkant på 

~ spantet· · · · 16 fot 6 tum. 

Deplacementets kub på .ytt~rl~an~ af 

bordlägguin o·en 
.. o • · · 74,410 kub.-fot. 
Ofversta Yatteulinieus area ~ 44 1, O qvadr.-fot . 
.lVIidtelspautets area . 

4G5 qvadr.-fot. 
Drägtighet i eng. ton. . . s 1,779. 

id'opausaret bestlr af 7 tums massiv pldt P 12 

tums teak-backning; plåtarna äro fästade med bultapr· a 
dd d · , för-

se a me muttrar på inre ändarne, och sträcka sig 3 
fot under vattenlinien. 

Tornet, som förer tvenne 18 tons reffiade m . 
] dd · . . ynmngs
. a nmgs-kanoner uh Jernlavetter, är byggdt enli t ka ten 
Ooles system. g P 

Tornet består af ett skal af 1 tums plaot t Q 

, ·n . < 1 u anpa 
nvi (Ct är lagdt 12 tums teakbacknino- derefter 2 t 
l o t o d 0' ums 

p a pa en qvadrant af tornet der kanonp t 
l d 

' or arna äro 
p acera e och sist 7 tums plåt rund hela to t rne. 

*) Alla mål( äro dansia: l rl.11d: rot - 1 - . t. r 
- ,o : ~ 7 S:\'f'nSKa 1ot. 

Tornplåtarne äro fästade med bultar med koniska 

hufvud och muttrar på innersidan. 

Tornets inre diameter är 21 fot 6 tum. 

Pansarpllitarnes höjd 8 fot 5 tum. 

Portens underkants höjd öfver däcket 2 fot. 

Kanonmynningens höjd öfver vattnet 5 fot 6 tum. 

'l'ornet st1Lr ungefär pli en tre d j e del af fartyget för

ifrån och kan manövreras både för tmga oeh handkraft, 

dess bas hvilar pli trossdäck ; 8 man kunna nida tornet, 

cirkeln rund på 2rn 20s. 

Maskinerna ligga ungefär i fartygets midt, cylindrar

no bordvarts och de 4 kondensorerna midskepps; pannor

na, 4 till antalet, stå långskepps 2 pli lwarj e sida med 

eldstäderna, fem i hvarje panna, inåt. 

Fartyget har ballans-roder med rorpinne af jern, pli 

lwilken yandrar en metallhylsa, hvartill drilltligs-blocken 

äro fästade , så att drilltåget alltid verkar i dess fördel

aktigaste riktning. 
stridsrattens plats är uti ett styr- och kommando

torn som uppgår från trossdäck straxt förom kajutan 

eller på en femtedel af fartygets längd akter-ifrån. Den

na plats för styrtornet har den olägenhet med sig att 

kanontornet hindrar utsigten rätt för öfver. 

Resultaten af de prof som med fartyget erhöllosvoro 

följ.ande: 

Fullirrafts prof (forcerad eldning 4 pannor): 

:Maskinerna: indikerade 1,876 hästkrafter . 

Kolåtgång 41'!5 eng. pund pr indikerad hästkraft. 

Fart . 12,n eng. mil. 

Fulllr~afts prof (jemn eldning 4- pannor): 

Maskinerna indikerade 1 ,G73 hästkrafter. 

Kolåtgång 411 eng. pund pr indikerad hästkraft. 

Fart . 12,25 eug. mil. 



Pru( med 3 pannor jemn eldning: 

Maskinerna indikerade 1,100 hästkrafter. 

Kolåtgång 3 eng. pund pr indikerad hästkraft. 

Fart . 11,2 eng. mil. 

Prof med 2 pannor furcerad eldning: 

Maskinema indikerade 1,115 hästkrafter. 

Kolåtgiing 4,5 eng. pund pr indikerad hästkraft. 

Fart . 11,4 eng. mil. 

De svängningsförsök som gjordes visade att: med 

begge maskinerna framåt och 100 slag af skrufvarna, 

svängde fartyget cirkeln på 5lll 33s med en diameter af 
1,900 fot. 

Med 85 slag fullbordades cirkeln på 6"' 12s med en 
diameter af 1,800 fot. 

Med yttre skrufven framiit den inre stopp och 85 slag 

af skrufven svängdes cirkeln på 6m 12s med en diame
ter af 1,400 fot. 

Med ena skrufven framåt den andra back och 80 slag 

af skrufvarna svängdes cirkeln på 5m 30s och fartyget 

roterade omkring en punkt belägen vid 1/
4 

af dess längd 
akterifriin. 

Som inom danska marinen en väsendtlig omorgani

sation af bemanningen under de sednaste åren vidtagits, 

skall i korthet redogöras för de hufvudsakliga grunderna 
för densamma. 

I Danmark, der aUmän värnepligt är införd, be

mannas äfven flottan af värnepligts-skyldige. 

Landet är indeladt i 6 utskrifnings-kretsar. I hvarje 

utskrifnings-krets finnes en af konungen utnämnd utskrif
nings-chef. 

En h var dansk man skall, då han fyllt sitt 17 :de 

år, upptagas i rullorna för den krets inom hvilken han 
vistas. 
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Den som ,-jd denna ticl har uppnått hnJf-'befaronhots

•:rrad, d. v. s. seglat 18 månader till sjös, öfvcrföros i 
ö . 

sjörullau. . . . . 
En i sjömllan upptagen värnephgtlg, s~m. OJ VIdare 

sysselsätter sig med sjöfart, eger rätt att · bhfva öfverftird 

; armeens ruila. 

~ Hvarje i sjörullm~ upptag·cn värnepligti~, sk-all, af 

chefen i utskrifnings· kretsen, förses med en SJöfarts-bok, 

hvaruti hans namn, födelseort och år, samt hans num

mer och alla i rullan befintliga anmärkr.ingar rörande 

lmns värrropligt, fullständigt införas. 

Deruti införes äfven seelan af v·eclerbörand.e kapte

ner alla in- och afmönstringar. 

' Inom hva1je utskrifnings-krets skall årligen hiillas 

en session på hvilken utskrifning af det icke befarna 

manskapet eger rum. 
· Utomordentliga sessioner kunn-a hållas efiter närmare 

bestämmelse af justitie-ministern. 

8essionen bestämmer huruvida person i fr'åga är värn~

pligtig el1er ej; om han har rätt til_l _att ur rullan affö-

h k ll hänföras till ett t1d1gare eller se.dnare ras; -om an s a • 

utskrifnings-år m. m. . .
0 

En hvar icke befaren värnepligtig, som, mom ~et a: 
o 1 f 11 22 g är sl·ylcl1g sa för hvilket sessionen hal es, Y er . ar, . ..'" . ' : .. 

framt han inom l-andet vistas, pBrsonhgen mstalla sig for 

sessionen. . 

I f d··t·d kan en hvar då han hos sessiOnen derorn 
re ::; 1 ' • • d o 

b oll , f.ll. uppskJ·utet med att utskrifvas m.till et ar 
an a 01, <t • • • 

då han fyller sitt 25:te år. I kngstid eger mtot upp-

skof rum. . . l' k · 
H varje tjenstclugli.g man utsknfves till egent 1g ngs-

tjenst eller som militär-arbetare. . 

TJ·enstetiden för de till korig.stjenst duglige är 8 år 

h 8 1. s eller flotta:n~ i armeen eller flottan oc ar l armc:on 21 



förs tärkning. Likvisst kan de befarnes qvarsHl.ew1 c i 
fö rstärkningen furkortas derigenom att, fur lwarJ·c "'roo-t" ''' ) 

. o . l 

som de gjort under sin tjonstetid utöfver ett, dem mecl-
gifves ett års afkortning. Afkortningen kan dock oj 

öfverstiga 3 år, hvarigonom ingen kan upphöra att var~ 
i förstärkningen förr än han uppnått 35 års ålder. 

Det på sessionen till egentlig krigstj enst utskrifna 
manskap fördelas emellan sjövapnet och arme0n. 

Sknlle sjöyapnet behöfva mera folk än på sessionen 

är upptaget såsom lämpligt för sjötjenst, fylles bristen 

af det manskap, som var afsedt till fotfolk inom armccn. 
D e värnepligtige, som på sessionen äro utskrifno såsom 

militäre arbetare, fördelas emellan armeon och flottan 
orter som de äro bäst lämplige. 

Af de värnepligtige, hvillm enligt värnepligts·lagen, 
för året utsk rifYi ~s s&som duglige t ill sjötjenst, inkallas 

ilrligen, vanligen i början af April och Oktober, 700 

man att danas till örlogstjenst och 100 man att danas 
ti ll militäre arbetare D essa 800 man öfvas först i land 

gemensamt under 2 månader, hvarefter minst 524 qvar
stanna för att öfvas ombord under 6 månader eller ett 

"Togt", neml. 450 till sjöfolk, 4 till att tjenstgöra vid för
plllgnings -Htren, och 70, uttagna bland militär-arbetarne, 
att tjonstglira såsom handtvcrkare; öfrige hemförlofvas. 
De af militär-arbetarue som q varstanna hafva sig äfven 

medgifvet att uttjena sin tirl i land, men skola då tjenst
göra i 12 månader. 

Fartyg rustas årligen till det antal som erfordras 

för att öfva. 1,200 man i 6 miinader. Dessa bemannas 
dels med ofvannämnde för året nyutskrifne, dels med det 

befarna manskapet, hvilket inkallas till det antal, som 
erfordras för att fylla antalet 1,200, som i lagen är be
stäm,clt. 

"') Ett tnt:t iir lika med 6 m!\oad\>rs tirlogstjenst. 

Det bcf~wna n1:Wskapet inkallas efter hefarc!'thets

grad och "Togter" så att, inom hvarj e befarenhets-klass., 
de som hafva minsta antalet '''r ogter'' inkallas först utaR 
;ftfseende pit deras ålder. 

Halfbefaren kallas den som i 18 och helbefarel'J. den 

som i 3f) månader varit till sjös och ttnclet denna tid 
gjort i förra fallet 2 och i sednare 4 resor till hamnar, 

som äro belHgna vester om on linia emellan Texel och 

I~indesnäs, eller öster om en linia emellan Riigenvalcle 
"Och Kalmar) dock beräknas ofvannämncle bestämmelser 
~j någon till godo förr än efter fyllda 18 ~r. 

Personalen inom danska marinen består af: em 

"Officers-kår, etl artilleri-kiir, en matros-kår och en varfs
.afdclnin,g. 

Officers-kåren utgöres af:: 

1 Amiral, som är chef för kåren, 
15 Kommendörer, 
.34 Kapte;ner, 
47 Premier-löjtnan'ter och ett obestämdt antal second~ 

löjtnanter, af hvilka endast 20 kunna vara i tjenstgö
ring under fredstid, samt ett likaledes obestärndt antal 

q·eserv·löjtnanter. 
Flottans under-officerare delas likasom armeens i 2 

klasser; en första klass svarande emot armeens setgeant
klass och en andra klass svarande emot armeens km•po· 

rals-klass. 
Chefen för örlogs-varfvet är tillika högst-kommende

rande öfver artilleri-kåren, matros-kåren och vatfs-afdel-

mngen. 
Artilleri-kåren utgores af: 

l Tygmästare, chef, 
l Undertygmästare, som är en till denna tjenst kom.• 

menderad officer af flottan el1er armeet:t7 

2 Tyg-officerare, 
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11 Under-officerare af 1:a kla11sen" 1 1 • u :a gra(, 
30 , , , 2:a grad, 
62 , , , 3:e grad, 
och ett obestämdt antal under-officerare af 2:a klassen 
hvaraf 30 äro på stadig tj entsgöring i fredstid, resten äl: 
hemförlofvad eller för tillfället sjökommonderad. *) 

Undex-officerare af 2:a klassen deltaga personligen i 
allt arbete. 

Matros-kåren utgöres af: 

1 Equipagemästare, chef, 
2 V m·fs-skeppare, 
8 Under-officerare 

18 
" 

af 1:a klassens 1:a grad, 
, , 2:a grad, 

48 \l , , 3:e grad; 
och ett obestämdt antal under-officerare af 2:a klassen 
hvaraf 24 äro till stadig tjenstgöring i fredstid, resten 
hemförlofvad eller för tillfället sjökommenderad. 

Till varfs-afdelningen hö re r: 
a) En handtvcrkskår beståonde af: 

1 Direktör för maskin- och byggnadsväsendet, chef, 
2 Under-direktörer, 

18 Mästare, 
6 Under-mästare, 

13 Gesäller, 
25 Qvartersmän, 
35 Förmän, 

440 Menige arbetare. 
Förmännen deltaga personligen 1 allt arbete. 

*) l'ör att vid den nya oqpnisalioncn !lUnna bibehålla den dåvarande 

fasta matroskåren, &jordeli slö•·sta del en deraf till under-officerare, af 1;a 

~I0\9Sem lii ffs la e-rader, 

b) En varfs-kår best!endo af : 

l brandmäs tare, 
l J ustitiesorgeant, 
8 Varfs-under-officerare, och högst 

120 Varfs-m·betare 

c) En polis-kilr bestående af: 

l Assistent och 
20 Betjenter. 

d) En kontorspersonal bestående af: 

l Kontors-chef, 
l Kontrollör, 
l Hufvud-magasin-förvaltare, 
l Bokhållare, 
l Konstruktör, 

U n der-konstruktör, 
3 Fullmägtige 
l Fabriks-skrifvaro, 

15 Assistentor och ett obestämdt antal skrifvare. 
Vid flottans förplägnings-kår äro anställde en öfvor

intenclent, tvB. intendenter och ända till tjugofem resol'v
intendenter och under-intendenter, hvaraf endast 6 kunna 
vara i tjonst under fredstid, resten är antingen för till
fället sjökommenderad eller hemförlofvad. 

Undor-officerare af 2:a klassen antagas på l lir i 
sender, skulle nRgon af dem mot sin önskan hemförlof
vas, eger han rätt att stå qvar i tjenst med lön till 3 
mlinader efter det hemförlofning·s-ordern blifvit honom 

meddelad. 
Undor-officerare af l :a klassen äro p fl. fast stat men 

kunna afskedas med ett halft års uppsägning. 
Chefen för örlogs-varfvet antager och hemsänder 2:a 

klassens under-officerare samt befordrar och afskedar l :a 
klassens, dock underställer han detta marin-ministerns med
g-ifvandel fih· Jo under-officerare af l :a klassen, som, en-

,. ] 



ligt en äldre lag; iiro berättigade till pension, samt for 
dem af 2:a klasson hvars tjenstetid icke är utlupen. 

~an kan äfven transportera under-officerare från on 
kår till en annan och fartygs-chefer kunna under en 
expedition, inom de gränsor, som af ministern bestämmes 
befordra till under-officerare af 2:a klassen. ' 

Under-officera1·e af l:a klassen utväljas inom 2:a 
klassen, antingen de äro uppfordrade till tjenstgöring 
eller hemförlofvade. 

Ingen kan befordras till under-officer af l:a klassen 
:rreclan lilan fyllt sitt 32:a år. 

V ederbörande kår-chefer inlemna tjonstebetyg för de 
under-officerare, hvilka uneler do sednaste åren tjenstgjm't 
under dem. 

Befordran inom de olika graderna af l:a under-officers
klasserna sker genom val bland dem som stått minst tv& 
ar i gradeu. 

Vid ofvannämm1o bcfordrun affattar en så kallad uo
fordrings-konunission, beståonde af den ifrågavarande under
officerens kår-chef, en tyg-officer, en skeppare eller mä
stare, smnt on för lwarje gång af varfs-chefen förord
nad under-officer, ett befordringsförslag, upptagande tren
ne kompetenta, och eger varfs-chofcn seelan att utvälja 
})land dessa tre den han finuer bmpligast. 

Till seeond-löjtnanter utnämner ministern do kaelet
ter som bafva genomgått afgångs-cxamon vid flottans 
officers-skola och önska att förblifva i tjenst. De kunna 
i allmänhet tjena i minst tvenne år, och antagas ej på 
kortare tid än l år. 

Till premierlöjb;tanter befordras de, som under sm 
. tjeRstetid hafva gjort mi)lst 2 örlogs-togt och hafva goda 

vitsord om praktisk duglighot eller hafva gjort minst l 
örlogs-togt och dessutom varit elever, vid armeens officers
skolas högsta afclelning, ett år. 

Enligt författningen skola mins t 2om liret bef,Hdras_, 
och skulle härigenom premier-löj tnants-graden blifva öf
vertalig, återställes nummeräran under ~et elle~· dc föl
jande åren då ett större antal platser bhfva lochga. 

Vid befordran frfm premierlöjtnant till kapten ;;ker 
hvar tredje efter val och J.e öfriga efter [Lldor. 

l!'ör att kunna befordras efter ålder skall on löj tnant 
efter sin utnämning till seeond-löjtnant hafva varit till sjös 
sammanlagdt 7 år; för att kunna befordras efte~' val fot:
dras åter endast 4 år; denna fordran kan yttorhgare uecl
sättas till 3l f

2 
och 2 år för den premier-löjtnant, som 

har genomo·B.tt högsta afclolningen af armeens officers
skola och 

0 

derefter tjenstgjort i 3 eller 2 :'h på varf
vet vid något af de tekniska afclelningarne, eller uneler 
lika lång tid varit lärare Yid någon fl.ottans eller armeons 
höo-ro undervisning-s-anstalt. o . ~ 

Tjenst till sjös uneler krigstid rälmas dubbel. 
För att befordras till kommenelur skall en kapteu 

såsom sftclan hafva gjort tjeust som fartygs-chef och varit 
minst 4 år i klassen. 

För att bof~rdras till amiral skall en kommemlöt· 
hafva gjort tjenst som varfs-cb ef, eskader-chef, fl.ott-inspek-
tör eller fartygs-chef. 

Dessa två sednare befordringar ske endast efter vaL 
Officerare af premier-löjtnantsgraden och de tre hög

sta klasserna utnämnas af konungen. 
Hvarje fartygs- eller eskader-chef iulemnar efter 

slutacl expedition tjenstebetyg såväl öfver sina officerate 
sout under-officerare. Likaledes affattar varfs-chefen be
tyg öfver de officerare som under sednaste året tjenst-
gjort under honom. . . 

Vid beforclran inom officers-kåren utgöres bofordnngs· 
kommissionen af chefen fö r officers-kåren och 2 kommon
clörer, som. Yid befordran till kommenclörer, förstärke~ 
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med 2 kommendörer, och vid befordran till kapten för
stärkes med två kaptener. 

~o_mmendörer och kaptener i kommissionen utnämnas: 
af mmiStern; hvarje år afgår regelmos-sigt en kommen
flör och en kapten från befordrings-kommissionen. 

Kommissionen eger att, vid befordran efter val, på 
förslaget uppsätta trenr..e, som den ansAr företrädesvis 
skickliga bland dem som uppfyllt fordringarna för be 
fordron:. 

Kommissionen grundar sitt omdöme ~ personer
nas dugligl1et på deras tjenstebetyger, hvilka från mini
steriet tillhandahålles kommissionen. 

Ministern utnämner den af de tre föreslagna han 
anser värdigast. 

Vid en premier-löjtnants befordran efter ålder skall 
befordrings-kommissionen afgifva yttrande om den ifrå

gavarande har fullgjort fordringarna och anses lämplig 
att befordras till kapten. 

Åldersgränsen hvareftcr befordran ej får ega rum 

är för seeond-löjtnant B2 år, för premier-löjtnant 42 år 

och för kapton 52 år; den ålder hvarefter officerar
no äro skyleliga att afgå med pension är, för premier
löjtnant 45, för kapton 55, för kommendör 65 och för 
rtlll iral 70 år. 

Denna befordringsprincip måste utan tvifvel utöfva 
dot Lästa inflytande 1)å en tjenstemanna-kår. 

De officiella tjenstebotygop. 1rukJiga inom Danmark
1 

England, Frankrike, Norge med flora länder, vorkar på h var 

och en såsom en sporre att genom arbete förskaffa sig vitsord 
om~duglighot och nit i tjensten, egenskaper sil. nödvändiga 

hos hvarje tjensteman. Medvetandet åter att befordran 
beror, icke af det personliga godtycl,wt hos en enda in

divid, utan af en kommission, sammansatt både af för-· 

män och blifvamlc gradkamrater, som för sitt votum icke 

har annat rättesnöre än de officiella tjenstobotygen para

de med egen personlig kännedom, måste alstra en känsla 

af trygghet och sjelfständighet hos hvarje individ. 

Öfversigt af 1870 års Riksdagsförhandlingar 
rörande Sjöförsvaret. 

(Forts. fr. sid. 262.) 
Herr ]f~ A. PaZanders motion om omorganisation af ri!refs 

sjöfärsvar; det (dr motionens behandling tillsatta särsfriida ut

s/rotts ullillande deru(1Jer; samt diskussionen derom inom !ram-

rarne. 

I öfvertygelsen derom, att Svorgo numera icke kan, 

i händelse af krig mot dess på hafvet mäktigasto granne, 
utan starka hundsförvandter förmå på öppna sjön med 
framgång bjuda denna fiende spetsen, och således vår 
flytande krigsmakts hufvudsakliga uppgift torde blifva 

att, i händelse af ett s&dant krig, bidraga till försvaret 

af do vigtigasto positionerna vid vår kust, samt att den 
personal, som, uti grunderna för den år 1866 påbö1jade 
omorganisationen af Kongl. 1\'Iaj:ts flotta, afsågs att bibe

hållas för sjöförsvaret, delad på tvenne kårer och ut

görande 172 officerare, 227 under-officerare, 400 matro
ser och jungmän, 200 kanoniorer, 4,444 båtsmän och 
280 skeppsgossar, eller tillsammans 5,723 personer, vore 
allt för stor i förhållande till den sjökrigsmateriel som 

Sverge mäktade underhålla- väckte herr /f: A. Patander 

i Andra kammaren en motion, hvarmed han afsåg, "att 
söka åstadkomma en undersökning om, huruvida det icke, 

synnerligast för landets försvars-kraft, vore förmånligt, 

att i vissa delar betydligt förminska och, i sammanhang 

dermed, på on kår organisera sjöförsva,rets stampersonaL 

· 1 



till hvars nöjaktiga öfvande med dess nuvarande an
tal de befintliga öfnings-anslagen, vore alldeles otill
räckliga." 

För att kunna bestämma storleken af den personal 
landet under fredstid borde, för dess sjöförsvar, hålla 
uppsatt måste man söka lösningen af tvenne frågor: 

den ena: "huru många inom h varje kategori af per
sonalen erfordras för att i krig nöjaktigt använda den 
sjö-krigs-materiel landet då kan oga ;" samt 

den andra: "huru stort anslag vill och kan nationen 
under freden lemna i och för dess sjökrigs-personals be
redande för kriget?" 

Besvarandet af den första frågan vore vissorligen svårt, 
enär den helt och hållet berodde ptl. hvad cert fartyg 
man funne för sjöförsvaret den lämpligaste; men att döm
ma efter don erfarenhet man år efter år fann allt mer 
och mer besannad, nemligen, att alla nyare uppfinningar ha
de haft till resultat att göra materielen allt mera och 
mera dyrbar, under det att den dertill behöfiiga besätt
ningsstyrkan blof snarare mindre och således en materiel 
af ett visst kapitalvärde &tminstone icke fordrade större 
bemanning än don nuvarande materielen, sa kunde man 
anse sig icke göra nfigon felaktig beräkning, om man an
toge den konuna att blifva i förMUande till den bosätt
ningsstyrka som nu erfordrades. 

Tager man återigen- don andra frågan i betraktande, 
så vore det antagligt att större öfnings-anslag än de som 
för närvarande utginge, ej komma att afses, likasom, å 
andra sidan, att dessa anslag, enär de äro behöfiiga, fort
farande få qva rstå oförminskade, förutsatt att de ända
målsenligt och samvetsgrannt användas. 

Efterforskade man derefter hvad med öfnings-ansla
gen åstadkomlllits under de trenne ftr som förflu tit sedan 

l{ongl. .Maj:ts flottas personals delning., sa. fuuue man, att 
under dessa år i medeltal per år följande tj enstgörings
tid å kronans fartyg kommit individema iuom motst&un
de yrkes-kategorier till del, nomL: 

Vid Hungl. F/ollan: 

Officerare utan afseende o gr a el •l 
lll. l t d. p a i) 

R egements-officerare 2 lll. f) d. 
Kaptener och Subalterner " m. :!l d. i) 

Styrmän och såsom sådana tjenstgörancle 
l:sta klassons matroser . 2 m. :2-± d. 

Konstaplar och såsom sådana tjonstgörande 
l :sta klassens matroser. 2 m. 18 d. 

Skeppare och s&som sS.Jana tjenstgörando 
l:sta klassens matroser. 2 m. Hl d. 

~la troser och jungmän (då fr& n kårens 
antal enligt stat afdragits antalet nf dem, 
som göm underoffi.cers -tjonst, men sur
num erärernas nntal ej tillagts) 

Båtsmän 

Vid ](o ng/. Skärgårds-artilleriel: 

Officerare, utan afseende på grad . 
Dito dito sjömlltniugstjenst oberäknad 

Regements-officerare 
Kaptener och Subaltemer 

Dito dito, sjömätningar obe-
rälmaLle . 

Unelerofficerare 
Dito sjömätningar oberäknade 

Kanonierer . 
Båtsmän 

Dito utom sjömätningstjenst . 

f> 
l 

2 
l 
l 
2 

l 
2 
l 
l 

m. G el. 
In. G d. 

m. ö d. 
m. l '~ i) d. 
nl. lO d 
m. 11 J . 

JU . 13 d. 
m. G d. 
m. G d. 
m. 19 d. 

17 d . 
20 el. 

Huru otillfredsställande dessa rol'mltater vore, behöfde 
knappast framhållas, synnerligast med afseende å vis r,<a 
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yrkesklasser och grader, och huru otänkbart det vore. 
att under så kort tjenstgöringstid i fartyg, bibringa och 
underMUa den nödiga dugligheten uti ett så mi'tngsidiO't 

o' svårlöst och exceptionelt yrke som sjökrigarens i vår tid 
är, insåges lätt. Om denna sakernas ställning måste 
fortfara, och om sjöförsvarets befäls- och underbefäls
personal fortfarande skulle tvingas att i medeltal vistas 
tre fjerdedelar af året och derutöfver i land vid statio
nerna, i allmänhet så godt som utan sysselsättning i tjen
sten, men dock af densamma bunden, så vore det mera 
än sannolikt, att ett krig, hvari vårt sjöförsvar toges i 
anspråk, för dettas personal komme att medföra många 
stora och förödmjukande motgångar, samt för nationen 
många gäckade förväntningar. 

Vid den del af sjöförsvaret, som benämnes kongl. 
flottan vore öfningstiden, j omförd med syskonvapnets, min
dre obetydlig. Mod afseondo på kongl. flottan vore dock 
att anmärka, att don personal, som under krig har att i 
våra skärgårdar föra den derstädes med afseende å di
mensionerna svårhandterligasto materielen, likväl under 
nuvarande förhållanden i allmänhet ej med skäl kan för
väntas derstädos vara synnerligen hemmastadd. 

Vid den andra delen af sjövapnet, kongl. skärgårds
artilleriet, v oro medeltjenstetiden ombord, hvaraf sjökrigs
dugligheten rlock hufvudsakligast betingades, sil liten, att 
don, trots ämnets allvarliga beskaffenhet, nästan väckte 
löje. Då nu dertill komme, att, med undantag af det 
eller do skärgårds-artilleriets fartyg, hvilka under sednare 
åren utsändts för att i likhet mod fartyg af samma klass 
från kongl. flottan, under den svåra årstiden bispringa 
nödställda handelsfartyg, endast undantagsvis något skär
gårds-artilleriets fartyg nattetid eller i hårdt väder är i 
rörelse, så torde det vara tydligt, att om än ganska myc
ken lokalkännedom inom Stockholms skärgård af flera 
bland skärgurds-artilleriots officerare på kort tid förviirf-

;;o l 

vats, det dock icke med nuvarande förMellandon på bng
den läte sig gjra, att inom denna officers-Htr underhålla 
den af dess modlemmar i allmänhot dit medförda yrkes-

dugligheten. , . . 
Denna vore dock oumbärlig om dess officerare, t1d1gt 

som sent på året, måhända under det att en öfverlägsen 
fiende är herre i Östersjön, skulle kunna med små och 
sannolikt ej särdeles sjödugliga fartyg, navigera från .on 
punkt till en annan längs vår vidsträckta och farhga 
kust och derunder om och när så erfordras loverera 

' batalj mot fienden som mot elemeuten~a. 
En synnerlig försvårande omstänchghet ~ed af~oen

de på kongl. skärgårds-artilleriets tjenstedu~hghet 1 all
mänhet borde äfven noga beaktas, don nemhgen, att ka
nonierkåren, som är afsedel att lemna de behöfliga för
handskarlame eller bästa märmen för manskapet å skär
gårds-artilleriets fartyg, och utur hvilken kiir detta va
pens underofficerspersonal utgår, i allmänhet icke, sås~m 
fallet t. ex. är med matroskåren, rekryteras med ynghn
o-ar som genomgått en grundlig och praktisk sjömili-
o ' . f d tärisk skola, och icke heller med unga SJÖ aran e. 
Från sjövapnets synpunkt sedd förtjenade denna kår 
derföre med allt skäl, att såsom af 1862 års sjöförsvars
komite föreslogs, indragas, på det att dess af samma 
komite till 80,000 rdr rmt, eller 400 rdr per man, om 
året beräknade kostnad, måtte kunna nyttigare an

vändas. 
Ginge man derefter till en undersökning af hvad 

kostnad båtsmanshållet pålade landets innevårare så före
föll det nästan omöjligt, men antogs af motionären uti en 
uppgjord beräkning att, förutom mindre poster, dock 
uppgå till 1,155,439 rdr rmt årligen, hvilket vore en 
högst betydlig summa. 

I afseende på den valuta landet får för dessa upp-
offringar anförde motionären: 



"Båts:m111shållets uppgift torde numera biirtt an~os 
vara att., l och för bemanningen af sjöförsvarets fartvg 
lcmna: " 1 

l:o dis{)iplineradt och till skötandet af kanoner och 

hanelvapen öfvaclt sjöfolk , d. v. s. karlar med håg fö r 

och vana Yid lifvet och tjensten ombord, och som der

s:ädes kunna fullgöra sina m&nga maktp!lliggande skyl

dJgheter, äfvcn under svära och pröfvande förhållanden ; 

2:o disciplinerade och sjövana eldare och kolläm
pare; 

3:o disciplinerade och sjövana sjukvlirclare. 

Att åliggandet att dessutom tjenstgöra såsom hand

räcknings- och bevakningsmanskap vid stationerna, bör 

anses såsom en bisak, synes redan deraf, att, om blits

männen i sjelfva verket vore obehöfliga i och för fyllandet 

af de trenne förstnämnda ändamålen, och således i verk

ligheten enelast blefvo till nytta såsom handräcknings

manskap, så sknllo, under förutsättning t. ex. deraf att 
1
/6 af båtsmanshållet, d. v. s. 946 man, i medeltal vore 

uppfordrad, hvarj e karl under uppfordringstiden kosta 

landet omkring 4 riksdaler riksmynt om dagen, oberoen

de af hans större eller mindre arbetsskicklighet, och till 

Qch med af huruvida han under uppfordringstiden tjenst
gjorde. 

För att nu kunna bedöma, i hvad mån båtsmans

hållet kan. fylla_ sin uppgift, torde det vara tillräckligt 

att erinra s1g fölJande fakta. 

Till båtsmän antagas vanligen jordbruksarbetare. 

Medelåldern vida a~tagni~ge:n har vi~at sig vara omkring 

23 år, dQck ma 1cke nagon, som till bätsman anmäle.s 
o d f . oj 1 

pa grun a sm a der kasseras, förutsatt att han är mel-

lan 16 och 30 är, således t. ex. icke den som är 29 år 

~amma! och ännu aMrig sett en farkost. H åg för sjö

Mvet är sällan anledningen till att någon blir båtsman 
' 

(hvilket ord dock skulle betyda örlogssjiinmn), ty om on 

yngling vill egna sig åt sjöyrkct, välj er han ej gerna en 

bana på hvilken hvarkcn befordran, ökade inkomster, 

eller en sjelfkänslan något så när tillfreclsshtiiande verk

samhet stär att genom nit och duglighet vinna. Då der

till uti rust- och rotehållames eget intresse naturligtvis 

ligger, dels att auskaffa karl för så lågt pris som möjligt, 

dels att tili båtsmän på sina egor hafva sådant folk , som 

genom sin derstädes användbara arbetsduglighet kunna 

göra mesta gagnet och på sarurna gilng försö1ja sin fa

milj, så är det tydligt, att det endast undantagsvis och 

vid yttersta kusten händer, att någon blir båtsman under 

afsigt att derefter på sin från uppfordring fria tid egna sig· 

åt sjöfart eller fiske. Staten kan icke förhindra anta

gandet i dess tj enst såsom båtsman af en dertill anmäld 

person, på grund deraf att denne synbarligen salmar an

lag för sjöyrket. Ej heller finnes det, [lt.minstone under 

de sednaste decennierna, exempel på, att en karl, som 

en gå ng blifvit båtsman, fått afsked derföre att han t. 

ex. lider af oöfverviunerlig sjösjuka, är synnerligen en

faldig, eller annars ombord hj elplös. Sådana fall äro 

dock inom båtsmanshäll et, tyvärr! långt ifrån ovanliga. 

Följden af dessa förhållanden är, att flertalet af båtsmän 

anse uppfordringarna såsom ett nödvändigt ondt, och sjö

kommenderingar i a1lmänhet, i och för sig, silsom ett 

ännu större, hvilket de ock icke tveka att, då det be

finnes alltför motbj udande, på ändamålsenligasto sätt un

dandraga sig; detta så mycket heldre, som de föga eller 

intet kunna förlora genom lättja, liknöjdhet, eller odug

lighet i tjensten, -och föga vinna genom motsatsen 

deraf. 
Oaktadt allt detta fin.ns det inom båtsmanshållet, 

synJ;Ierligen bland dess eliter, artilleribåtsmännen, ej säl

lan karlar, som, jemte det för mängden af båtsmän ge

mensamma, goda kroppskrafter, äfven hafva framstående 



anlag för sj i!yrket ; mc•n Yid blitsmansh 9tllet g·''ll . ,, 
< <L e1 sasom 

regel, att all uppfordrino· skall ske i tu å .. 
. o r, s< val 

m.cll~n som mom kompanierna, äfvensom att icke delar 

a~ .ohka k~m~anier sam~idigto b?ra vara uppfordrade. Till 

folJd deraf later det s1g svarhgen göra, att till sjömän 

a~~e och dana endast de båtsmän, hvilka för sjölifvet 

v~sa anlag; ty om än detta icke skulle innebära en orätt

VIsa mot rust- och rotehållarne, så skulle det i fall de 

sRlunda afsedelas tjcnst derefter vid något tillf~lle behöf

do tagas i anspråk, åtminstone i fredstid ofta inträffa 

att man för a;t åtkomma några få, derjemte måste upp~ 

fordra ~era gange~ dessas antal obehöfligt mamkap. Dess

utom VIstas rotormgsbåtsmännen vanligen i hemorten 

under loppet af minst två på hvarandra följande år utaf 

t~e , och på så lång tid hinner merendels den ytligt för

varfvade, ehuru för landet dvrköpta SJ.ömannab1'Id · 
o • .• • ' nmgen, 

att sa t1ll sagandes afdunsta och vid nästa u 1' d · 
... o • ' ppwr nng 

fi~nes deraf foga spar, 1 fall omständigheterna då med-

gifva att eftersöka sådana. 

Så förhåller det sig utan öfverdrift mod d 
• .. J'.. " ' , enna 

SJO!Orsvarets stamtrupp", för hvilken dock landets inne-

vånare få vidkännas så betydliga uppoffringar." 

Dels p~ grund af, dels i sammanhang med hvad så

lunda här 1 hufvudsak blifvit anförd t, föresloo· motion ... 

ren, "a~t riksdagen för sin del skulle antaga, b samt de;. 

efter ut~ ~n underdånig skrifvelse till Kongl. l\faj:t fram

stalla, folJande grunder, hvilka den, enligt numera vun

nen ~rfa:enhet, ansåge böra iakttagas med afseende på 

orgamsatwnen af rikets sjöförsvar." 

.. "l:o. Huf~uduppgiften för Sveriges sjökrigsmagt i 

handelse af kng är att utgöra ett kraftigt kust- och 

skärgårdsförsvar. För denna uppgift bör alltså sjöförsva

rets sil väl personal som materiel beredas. 

305 

2:o. Talrikare sjökrigspersonal bör icke vara stän

digt uppsatt än som med tillgängliga medel kan hållas 

fullständigt iifvad och tjenstduglig. Den personal, som 

kan beräknas derutöfver komma att erfordras, bör, enligt 

derför från tid till tid fastställd plan, stå att erhil.lla 

utur en bland landets sjöfarts-idkande befolkning organi

serad reserv. 

3:o. stations- och varfstjensten samt redovisnings

väsendet bör, i sammanhang med reduc01·andet af den 

fasta sjökrigspersonalen, förenklas, hvarvid väl organise

rade in- och utländska privata etablissementer af mot

svarande omfattning, i tillämpliga delar böra tjer..a såsom 

förebild. 
4:o. Vid tillämpningen på officerspersonalen af den 

i andra punkten uppställda regel bör iakttagas : 

att de officerare som till ett antal af omkring 90, 

i stället för å kongl. flottans och kong1. skärgårdsartille

riets normalstater tillsammans upptagna 176, torde kom

ma att finnas, organiseras på en kår; 

att dessa marinens officerare icke böra anses tillhö

ra någon viss sjövapnets station, utan att de må ega att, 

då deras tjenst icke påkallas, vistas å hvilken uppgifven 

ort inom riket de behaga ; 

5:o. Vid tillämpningen på underofficerspersonalen 

af den i andra punkten uppställda regel bör iakttagas: 

att de underofficerare, som till ett antal af tillsam

mans omkring 130, i stället för å kongl. flottans och 

kongl. skärgårdsartilleriets normalsater tillsammans upp

tagna 227, lära komma att finnas, i öfverensstämmelse 

med hvad för officerarne ansetts lämpligt, böra organise

ras på en kår ; 

att dessa marinens underofficerare må ega att, då 

deras tjenst icke är påkallad, vistas å hvilken uppgifven 

ort inom riket de behaga. 
22 



G:o. Kanoniercorpsen bör, såsom icke mutsvamnrle 
det med densamrn a afsedela ändamålet, och icke holler 
de med dess . upprätthållande förenade kostnader, in
dragas. 

7:o. Båtsmanshållet, som numera icke motsvarar 
det denned afsedela ändamålet, bör, så fort sådant med 
afseende på det allmännas fördel låter sig göra, upphöra 
att · utgöra en del af sjöförsvarets personal. I öfverens
stämmelse härmed må, i mån af nuvarande båtsmäns in
träffade afgång, jemväl de nummer vid båtsmanshållet, 
rörande hvilka. icke sådant af sistlidne års riksdag beslu
tats, sättas på vakans tillsvidare, eller intill dess det 
blifvit slutligen a.fgjordt, om några, och i så fall , hvilka 
rusthåll och rotar vid båtsmanshållet för fyllandet af ar~ 

meens behof af stamtrupp böra. afses , samt derj emte vU
koren blifvit definitivt .afgjorda, dels för ett suda.nt even
tuelt användande af vissa. nummer a.fbåtsmanshållet, dels 
fiir öfriga dess nummers sättande på ständig Yakans. 

S:o. För att bereda. sjöförsvaret nödig ersllttning 
för hvad detsamma med dessa. 5,6/G båtsmän och 200 
kanonierer siL småningom förlorar af stamtrupp ombord , 
hör, i den mån tillgångar dertill genom ofvan förutsatta 
indragningar kunna beredas., och under iakttagq.nde af 
den i andra punkten uppställda regel, ut<:~;f de dr;rtill mest 
lämpliga af landets. kustbefolkning, efter nödig pröfning, 
antagas tills~mmans högst 1,400 man, enligt följande be
stämmelser och viikor : 

Antagningstid första gången 10 år. Förlä11gcl an
tagnings tid för lwarj e gång högst fem år. Indelning på 
grund af tjensteduglighet - såsom i vapnens bruk öfvad 
sjöman, såsom sjövan eldare, eller såsom sj·övai\ sjllk
vårdare - ·uti klasser e Uer grader, motsvarande dem vid 
matros-kåren. - Skyldighet å karlens sida, :),tt; när hans 
tjenst vid sjöförsvaret pfLkallas, vara till stat~ns förfo
gande. Med afseende härp:'l torde från StynJs~ms sida 

böra iakttagas, att, sltsom lätteligen torde kunna ske~ 
öfningarne så ordnas, att i fredstid uppfordring af kust
sjöfolk i allmänhet sker vid vissa, en gång för alla be
stämda, tider af il.ret - t. ex. den 20 April och del'l 20 
September - och att hvarje karl vet huru Hing fritid 
han, uneler vanliga förhållanden, efter hvarje hemförlof
ning kan pårälma. Fast, arlig lön till det belopp, som 
kan erfordras, för att, jemte förmånerna under uppfor
dring~ åstadkomma, att fullt lämpliga sökande tillleeliga 
platser inom denna personal alltid äro att påräkna. Af 
den fasta lönen bör dock för hvar och en 10 rikselaler 
r iksmynt om /iret, jemte hvad karlen demtöfver kan vil
ja för samma ändamiil afse, afsättas, och genom Amira
litets-krigsmanskassans försorg hållas räntebärande; egan
de elen för hvilken medleu afsatts, att dem jemte upp-

' . 
l u pen ränta vid sitt utträde ur tjensten uppbära; men l 

händelse han aflidit skola de hans rätta arfvingar eller 
rättsinnehafvare tillhandahållas_ Uneler den tid hans 
tjenst af Staten tages i anspråk, skall han jcmväl ega 
åtnjuta portion, bröd och inqvartering in natura, samt 
dao-lig a.flönin<>" och beklädnadsersättning i likhet med 

o b • o 

hvad för karl af motsvarande klass Vld matroskaren 

bestås. 

9:o. :B'ör att bereda sjöförsvaret behöfiig ersättning, 
för hvad det genom indragning af en del officerare och 
underofficerare samt af samtliga båtsmän och kanoniercr 
förlorar med afseende på polis- och bevakningstjenst 
samt handrackning vid stationerna, må, i den m/in till
gång dertill genom förutsatta indragningar blifva tillgäng

liga, reservationsan~>laget till flottans underhåll ökas med 
så stort be1opp, som, efter utförandet af de i tredje punk
ten omnämnda förenklingar, möjligen ännu kan erfordras 
i och för tillhandahållandet af nödig polis- och hand

räckningspersonal vid sjöförsvarets stationer och varf. 
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lO: o. De medel, hvil1m genom förutsatta indragnin
gar och vakanser blifva tillgängliga, m?t tillsvidare i och 

för reorganisationens genomförande disponeras, men der

utöfver icke några särskilda anslag påräknas." 

Vid föredragandet af sin motion, begärde herr Pa-· 

lander., att motionen skulle till särskildt utskott remitte

ras. Som äfven andra motioner blifvit i Andra kamma

ren väckta berörande försvarsverket, för hvilka samma 

yrkanden blifvit framställda, så beslöts af denna kamma

re att ett sådant ·utskott borde ti11sättas. Vid fråga här

om i Första kammaren den 5 Februari blef doek frågan 

uppskjuten till den 12 i s. m. emedan motionerna-ej än

nu funnos tryckta och således deras rätta natur ännu 
icke kunde för kammarens ledamöter vam känd. - Då 

frågan åter förekom visadE' sig åsigtorna serdeles delade 

inom kammaren. Somlige talare ansågo Andra kamma

rens förslag böra bifallas i sin helhet, d. v. s. alla 

motioner rörande försvarsverket remitteras till särskild t ut

skott, andra att ett särskildt utskott skulle till~ättas för 

behandlande af alla frågor rörande landt- och sjöförsva

rets organisation; andra återigen, att endast herr Palan

ders motion skulle till sådant utskott förvisas och slut

ligen ännu andra att Andra kammarens förslag skulle 

afslås. Sedan på framställda propositioner den sista 

meningen förklarats med öfvervägande ja besvarad an

ställdes votering emellan denna mening och tillsättandet 

af . särskilclt utskott för endast herr Falanders motion, 

hv1lket sednare af kammaren bifölls med 49 röster 
mot 45. 

Ett särskild t utskott tillsattes alltså bestående af hrr 

De lJ'Iare och O. Ekman, grefvarne Henning Hamilton och 

lians Wacfttmeister, friherre Slwgrnan, herr Nisser samt 

grefve von Ptaten utsedda af Första kammaren, samt hrr 

A. Adfersparrc, Palander, Vult von Sicyern , Carlsund, fri

herre Ji.oslwll samt hrr Tjernlnnd och Ola 111ansson1 valda 

af Andra kammaren. 
Utskottets betänkande företogs till behandling i För

sta kammaren elen 28 och i Andra kammaren den 3U 

April. Den punkt deri, som först blef föremål för öfver

läggningen inom lwardera kammaren var af lydelse: "att 

rikselagen mS.tte i underdånig skrifvelse hos Kongl. lVIaj:t 

i underdånighet anhålla: att Kongl. 1VInj:t täcktes taga i 

nådigt öfvervägande huruvida en sådan förändring af 

kong!. flottans och kongl. skärgBxds-artilleriets organisation 

och bestämmelse må kunna vidtagas, att gränsen melhm 

dessa kårers verksamhet blir bestämd, och att det egent

lio·a s~öförsvarct sammanfi>rcs tiU en hår, hvilkon ogcr 
b J 

att bemanna ocl1 behandla den materiel, som för sådant 

ändam/il afses, hvaremot skLirgårds-artilleri.ot am·i~as den 

del af skärgårdsförsvaret, som, utan att kräfva sjöman

nabildning, fordrar en vidsträcktare insigt i artilleri, min

väsende och befästningskonst samt öfriga landtförsvaret 

närmare liggande ämnen, mod elen materiel, som dervid 

skall användas. 
I sina motiver för a·flS.tandet af detta förslag an-

förde utskottet: 
"Då Kongl. :M:aj:ts flo tta år 1866 erhöll en 

förändrad organisation, innebar denna tvänne i viss 
mån af hvaranclra oberoende &tgärder, nemligen en för

minsknin<,. af befälets antal och de återstående officerar-
o 

11BS fördelning på tvänne korpser. 
"Den förstnämnda af dessa åtgärder, tillstyrkt redan 

af den år 1862 i niider förordnade Sjöförsvarskomiteen, 

afsåg icke blott S.stadkommanclet af en önskvärd bespa

ring i statens utgifter. D en påkallades af behofvet att 

lit flottans befäl med tillgängliga medel bereda ett ökadt 

tillfälle till öfning och sålunda inom alla dess grader bi

behålla e; större tjonstbarhet, än som m.ed fog kunde 
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phäknas, då. h varje o±ncer endast h.. ·t '"II använd' - ·n , : ... . . 0~8 
s,t an kunde " as h 'erkhg SJOt.Jenst. lndragmngen kunde ock-

sa verkställas utan men för försvaret seda d t · . t · n e VJsat sw :t de nya krigsfartygens byggnadssätt och de man:~ 
anonernas ersättande med några få af gro .. fsta l- l'b"' J .. fd . , a 1 er ;:ra. e en nngare befälspersonal än den förut nödi 1\~otwnären har nu i punHerna 4:o och 5:o af det fö~:~ 

hggande förslaget antacrit, att ett fortg·f'1ende . . . o • · 1 samma 
l'Jktmng skulle vara icke blott möjligt, utan ock till för
del för försvaret, och utskottet anser oj osannolikt, att 
genom en förändrad organisation det antal af 172 h .' fll d c ' , vai-1 e a kongl. :fluttans och koJJgl. skärgårds-artilleriets 
normalstater upptagna offi.cerere sig belöpa, likasmn an
t,~l.et . 227 unelerofficerare skulle kunna icke obetydligt 
fom:mskas, men att sträcka indragnilJgen så låno-t som 
mohontirc'n före -l ·t II .11 . "'' . . s agi ' c . er h omkrmg rcspeHiYe 90 
o:h 130, vågar utskottet ej tillstyrka; åtminstone bör eu 
s~dan åtgärd grunda sig på en full ständigare undersök~ 
mng och sorgfälligare pröfning· af alla lJ"nned h.. . . o .• '~ . , " · sammau-an~_ande fragm' an so :n för utskottet varit möjligt att 
anstalla. V o re anslaget till flottans öfnino- en g&n o- fii r al~a faststäldt, oc~1 kuncle man utan alla förbehåll "'god
kanna don af motwnären fram ställd" sats att "t l 'l ... . " , .a n {are 
SJokn~sp erso~al icke bör vara ständigt uppsatt, än som 
J~ed hllgt~nghga medel kan h ållas fullsHindigt öfvad och 
tJenstdugh"'" J o l 11 · 1· . " , a s m e V1ssc:r 1gen det riktiga antalet af 
flotta_n s officerare vara lätt att bestämma. N u har lik
väl JCke blott anslaget till flottans öfning så vexlat, att 
d~t, oberäkna~t till skottet från handels- och sjöfartsfonden, 
v!d 185~-18b8 årens riksdag höjdes från 139,475 rdr 
banko hll 3tiO,OOO rdr rrnt och lir 1865 ökades till 
~80,000 . rclr, h vartill kom 150,000 rdr från förenämnda 
fond, h~Ilket san:manlagda belopp 630,000 rdr fortfaran-
d~, ntgar, utan tll.lkomma dessutom åtskill1'ga d f . an .ra .ör-
ballanden. som försvåra en beräkning. Sålunda yttnn-

:\ l l 

redan l ~G:d års sjöförsvarskomitu : "Drl komiteen 1uke 
för elen del af materielen, som är afsedel för sjöförsvaret 
i skärgårdarne, funnit sig kunna föreslå n ttgon besti:i.md 
cert eller närmara angifva dess beskaffenhet, kan korni
teon ej heller med någon tillförlitlighet beräkna den per
sonal, som för ifrågavarand e materiels användande er
fonlras", - ett yttrande, som jemväl för utskottet har 
sin fullständiga tillämplighet. ViLlare kan utsko ttet upp
lysningsvis aufi.i ra , att af kongl. flottans, k ong;l. skärgårds
artilleriets och Kongl. l\Iaj:ts flottas nya reservstals ofti
cerare för närvarande äro tjl~nstgörande vid sjöför:>var:-
departemeutets konnnando-expoditiou, förvaltningen af 
sjöärendena, sjökartekontoret, sjökrigsskolan samt Sto~;k· 
holrn s och Carlskronas stationer ej inindre än omknug 
25 regementsofficerare samt 64 kapitener och o;ubalteru
officerarc eller tillsammans i ständig tjenstgöring när -

' maro 90 offiucrare. Lägger man härtill det anta1 ~ som 
en stor eld af året måste vara kommenderade på öfnings
expeditioncr eller för tillfälliga förrättninga; sD.som ka
nonbesigtning m. m., och att alltid n ilgra af flottans offi
cerare äro permitterade för utländsk tjenst, sj u k e eller 
af laga förfall från t.jcnstgöring hindrade, kommer man 
nödvändigt till ett antal högre än det af motionären före
slagna, äfven då man antager., att, genom en forenklad 
tjenstgöring vid stationerna, antalet af de clershides stän
digt tj enstgörando kan betyJligt förminskas. Det bör 
också amnlirkas, att intet befäl hlir blifvit berälmaclt för 
båtsmanslwmpanierna, enär en mer eller mindre omfat
tande förändring i ,l;lfsecnde p6. dessa i den ni:Lrmaste fram-
tiden torde vara att emotse . 

•>Äfven på en annan väg har utskottet kommit till 
den öfvertygelse

1 
att cle af motionären för flottan och 

skärgårc1sartilleriet gemensamt föreslagna så väl officers
som underofficersstater ick e äro tillräckliga. Om den 
QTacl af S). ömanna bilning och de a be1mntskap med !'kti r-,., . 
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g~rdskrigets. särskilda fordringar, som utgöra viikoren föl' 

var flo.ttas t]enstbarhet, skola vinnas, torde man efter all 

~a~nohkhet kunna antaga, att åtminstone följande fartyg 

arhgen måste utgå på öfnings-expeditioner nemligen : 2 

korvetter, dels såsom rekrytfartyg, dels för vinteröfnin

gar, l chefsångfartyg, l monitor, omkring 10 kanonång

slupar .eller pansarbåtar, l kadettfartyg, 2 a 3 skepps

gossebnggar, de vanliga sjömätningsfartygen samt möjli

gen dessutom någon ångbåt för trupptransporter, }~st
dragare m. m. Det minsta antal befäl, som i sådan hän

delse samtidigt torde komma att användas, är 8 rege

mentsofficerare samt omkring 60 kaptener och subaltern

officerare, eller tillsammans närmare 70 officerare och 

underbefäl i förhållande härtill. Innevarande år äro till 

och I~ed, enligt af vederbörande meddelad uppgift, redan 

ute tlll sjös och ytterligare sjökommenderade 13 rege

ments~fficen-.re samt 88 kaptener och subalternofficerare, 

eller tillsammans 101 officerare. Lägges härtill det an

tal, som, äfven med den största inskränkning, måste va

ra ständigt kommenderade vid flottans embetsverk och 

statio~er, samt sjuke, permitterade o. s. v., torde något 

ytterligare stöd för utskottets ofvan uttalade åsigt icke 

vara erforderligt. Innan utskottet slutli()'on uttalar siD' i 
o o 

detta ämne, måste det emellertid öfvergå till ett yttran-

do angåondo don andra väscncltliga åtgärden vid 1866 års 

organisation, nomligon Kongl. l.faj:ts Hottas dolnin()' i tvän-
ne kårer. 

0 

"Utskottet misskänner ingalunda värdet af det sträf

vande, som härvid gjorde sig gällande, nemligen att åt 

~varje vi~ sjöförsvaret anställd officer bereda största möj

hga dughghet och förmåga att utföra sina åligganden 

likasom utskottet icke heller förnekar riktigheten af de~ 
tanke, som för flottans delning låg till grund, eller att 

icke alla delar af skärgårdsförsvaret fordra sjömanskap. 

Det oaktadt tvekar utskottet ej i uttalandet af den öfver·· 
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tygelse, att dessa i och för sig riktiga åsigter icke blifvit 

tillämpade på ett fullt tillfredsställande sätt. Det ligger 

lyckligtvis i menniskonaturen, att den verkligen duglige 

icke åtnöjer sig med en half iusigt. Han kan icke upp

höra med sitt bemödande att väl uppfylla de pligter, han 

sig åtagit, förr än han hos sig känner förmågan att upp

fylla dem fullständigt, och hau kan icke stanna i en vrå 

af det fält som åt hans verk8amhet blifvit anvisadt. 

Fältet mås;e blifva hans, eller ock känner han sig icke 

der på sin rätta plats. Följden häraf är, att då en offi

cer vid kongl. flottan vet, att, i händelse af krig, kust

och skärgårdsförsvaret är hans hufvadsakliga bestämmel

se, då han hos sig känner förmågan att föra de fartyg, 

som vid uppfyllandet af denna hans bestämmelse äro er

forderli()'a och då han ej får vara främmande på det 
o ) f o 

område, der dessa skola uppträda, då måste h ~:w raga 

sig hvarför han der endast skall vara gäst, under det 

att' en annan, med samma bestämmelse, der har sitt hem, 

i h vilket han fått bereda sig att göra allt det gagn, flider

neslandet af honom påräknar. Skärgårdsartilleristen åter 

är pligtig att föra sitt fartyg i skärgården, utmed kusten, 

i hafsbandet, han vet sig kunna gå längre, och säger 

man honom att han ej kan gå öfver hafvet, att han sak

nar dertill nödigt sjömanshp, dB. svarar han: nej jag 

Iran och jag rill det. Är detta en sanning, då har man 

häri en förklaringsgrund, hvarför Kongl. Maj:ts delning 

hvarkon inom flottan eller skärgårdsartilleriet kunnat 

åstadkomma en verklig tillfredsställelse, utan att tvertom 

en viss misströstan om framticlen inom båda vapnen eger 

rum och äfven i sin mån påkallar en förändring af det 

bestående förhållandet. Härmed må ej anses sagdt, att 

ej andra omständigheter kuunat framkalla den missbelå

tenhet som synes rådande. Tvärtom tror utskottet, att 

briste~ på gagnande sysselsättning och, särskildt hos 

skärgårdsartilleriet, bristen på materiel och ovissheten 
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om dess blifv:mde bestämmelse varit verksamt bidragau
de orsaker till det tillstånd som öfverklagas. 

"Hade icke en delning redan egtrum, skulle utskot
tet dragit i betänkande fttt tillstyrkft en sådan, ty dmrn 
det är en sanning, att icke allt skärgårdsförsvar fordrar 
sjömanskap, är det å andra siclan visst, att inom on tal
rik officersldtr icke alla ega samma LöjeLser och med 
förkärlek riktat sina studior åt samma håll, hvarför det 
beror af ou chef att, efter sitt bedömande af individer
nas falloul10t , deras önskan och det tillfälle till utbildning 
i olika riktningar, som varit dem bereclt, använda dem 
efter omstiiudigheternafl kraf. SfLlunda fordrar exempel
vis inom fortifikationen f~lstnings- oeh fältverksbyggnacl , 
miuors aulä.ggande, puutonvlisouclot m. m. olika insigter, 
hvarjemte hos fortifikations-offieeraren en ej ringa grad 
af artillerikunskap och brfarenhet den civila 
byggnadskonsten äro erforderliga, utan att man derföre 
ansett nödigt att för hvarje sådan kunskapsgren, under 
fortifikationsbefälets högsta ledning, bilda en särskild 
kår. Så furdelade som sjövapnets kårer nu äro, före
finnes mellan deras verksamhetsfält i sjelfva verket icke 
den gräns man velat uppdraga, och en sarlan gräns mel
lan lmstförsvaret och uen sjögående flottan synes ut
skottet, enligt hvad förut blifvit anförut, ej heller vara 
af be hofvet påkallad. När i nu förflutna tider linieskep
pet och kanonbåten utgjorde h ufvudmaterielen i den s. k. 
stora flottan och skärgårdsflottan, var en sådan gräns 
naturlig, men sedan pansarfartygen blifvit kärnan af sjö
försvars materielen, har tjenstgöringen på uessa blifvit i 
de flesta fall likartad, de må vara af större eller mindre 
cert. Med afseende på den mera underordnade rol våra 
större krigsfartyg i händelse af - ett krig måste utföra, 
torde det icke heller vara e1:forderligt, att de under freds
tid skola bilda ett vapen för sig, likasom det ej heller 
synes med god hushållning förenligt, att då likväl slidarm 

fartyg finnus och böra finnas, man icke begagnar sig dc·r
af för att lå ta kustförsyarets officerare p?t desamma för
värf,-a sig den för dem så nödvändiga sjömannabildnin
gen. Då emellertid en delning af flottans kilror redan 
blifvit verkställd, och en fullständig återförening af de 
båda kårerna onekligen skulle medföra åt~killiga svilrig
heter, har utskottet tagit i öfvervägancle, huruvida oj on 
annan delningsgrund än den nu gällande knnde antagas, 
och hvarigenom man undveke det närvarandes olägen
heter, utan att man försakade den fördel detta ohestricl
li<ron medför nemlio·en att icke don för staten kostsam-

b ' b 

ma sjömannabildningen behöfver meddelas ln-ar oeh en, 
som är kallad att i skärgårdsförsvaret deltaga. Ddta 
skulle efter utskottets förmening vinnas, om en bestämd 
gräns mellan flottan och skärgårdsartilleriet blcfve upp
dragon, sli att kongl. flottan öf\"ertog det rörliga försva
ret, hvaremot åt skärgardsartilleriet sknllo anvisas den 
del af skärg?trdsförsvaret, som hufvndsakligen fordrar ar: 
tillerikunskap, således artilleriet å rikets sjöfästningar, 
kusternas, skärgårelens och insjöarnos positionsartilleri 
samt sj ö mineväsendet 

"Rvad särskildt minväsendet beträffar, synes det, med 
afseende på våra lokala förh ållanden, vara af största vigt 
att cleråt egna synnerlig uppmLirksamhet. Undervattens
minor utgöra nemEgen särskihlt för skärgårdar, inlopp, 
sund och hamuar ett af de kraftigaste och tillika billi
gaste försvarsvapen, enligt }wall erfarenheten ådagalagclt 
under de sednasto årens sjökrig, och de framsteg i kon
struktionen och användandet af detta vapen, som hvarjo 
fl r O'öras lemna rum för det antagandet, att undervattens-
... b ' 

minan skall kunna blifva ett högst väsendtligt bidrag, 
när det en gång gäller att hindra en fiendtlig flotta att 
anfalla våra kuster. Detta fruktansvärda vapen har ock
så allt seelan det N ordamerikanska inbördeskriget, under 
hvilket det enligt officiel uppgift tillfogade Nordstatemas 
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flotta större skada än alla andra förstörelsemedel tillsam
mantagna, hos alla sjömakter ådragit sig en växande· 
u~pmärksamhet, I Frankrike arbetas med stor ifver pt'c 
mmväsendets organisation; i England, N ederländerna 
Belgien och Danmark likaledes. Österrike har redar; 
hunnit ordna ett full1rtändigt minsystem för sina kusters 
försvar. I Preussen ska]] , enligt official uppgift, i år 
bö1jan göras till successivt bildande af en särskild torpedo
ldh, och ftirsöken med sjöminor göras i en högst betyd
lig utsträckning. I Ryssland har man utan tvifvel egnat 
all den uppmärksamhet åt ämnet, som det förtjemtrr 
ehuru föga derom blifvit bekantgjordt; der finnes åtmin
stone en s. k. "torpcdo-kår" redan organiserad. En dy
lik är äfven bildad i Förenta Staterna, der till och med 
en särskild broanstalt skall inrättas för officerare, som 
ämna ingå vid detta vapen. Under sådana förhållanden, 
är det tydligt att, i jenmbredd med vapnets utveckling 
och ökad insigt om dess betydelse för försvarskrio-et be-

o ' 
hofvet af en dylik stamtrupp af tekniskt bildade minö-
rer äfvcn hos oss gör sig gällande, och med afseende 
härpå har utskottet ansett sig böra framhålla sjöminevä
sendets handhufvande såsom en vigtig del af skärgårds
artilleriets uppgift. 

"Ett skäl för inrättandet af en särskild kår för posi
tionsartilleriet i våra vidsträckta skärgårdar har utskottet 
trott sig finna deri, att landtartilleriets styrka icke är 
tillräcklig att medgifva en delning deraf till kustförsva
ret. En kanon ställd på land kostar så betydligt min
dre än en sådan med flytande lavett, att man ingalunda 
bör försumma att begagna sig af den förstärkning kust
försvaret kan genom ett positionsartilleri erhålla, och 
hvilken blir så mycket mera af behofvet påkallad, då 
antagligen en gång på förhand bestämda minlinier må
ste med artilleri försvaras, utan att alltid tillräckligt 
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'3-ntal skärgårdsfartyg kunna vara att för detta ändamål 
tillgå." 

Grefve von Plalen, som i egenskap af ordförande ledt 
utskottets förhandlingar, aflät emot denna punkt en :;å 
lydande reservation: 

"Den känsla af grannlagenhet, som förbjudit mig att, 
så väl inom kammaren som utskottet, söka verksamt 
motarbeta den i förevarande betänkande behandlade mo
tionen, torde finnas ega giltig grund i den särskilda ställ
ning h varuti J. a o- befinner mig till de ämnen, h vilka den-. ' "' na motion omfattar. Icke såsom skulle den öfvertygel-
.se, hvilken jag år 1866 hyste om ändamålsenligheten af 
den förändring i sjöförsvarets organisation, som då af 
mig föreslogs, blifvit i någon mån förändrad, eller de då 
för densamma framställda skäl i något afseende till de
ras kraft minskade, men med skyldigt undseende för an
-dras, möjligen bättre omdöme, med det inre vittnesbörd 
.att fosterlandets bästa utgjort enda driffjcdern för mitt 
handlingssätt, samt med orubblig öfvertygelse att en 
verkligen god sak aldrig lider af noggrann och fördorosfri 
granskning, borde jag icke söka afböja den pröfning af 
min embetsmannaverksamhet, som skulle blifva en följd 
af motionens behandling. 

"Af mera än ett skäl skulle jag ock derföre 'llU be
ldaga om jag valt ett motsatt handlingssätt, oaktadt jag 
visserligen icke kunnat gilla flere bland do beslut, som 
.af utskottet blifvit fattade eller de derför anförda moti
-ver, ty några anledningar hafva deraf icke framgått att 
ändra mina 1l.sigter i fril.gan. Då dessa torde förut vara 
.tillräckligen kända, kan jag, med undvikande af vidlyf
tighet, inskränka mig endast till anförande af några skäl, 
för att icke synas sakna grund för detta fortsatta fast
hållande vid mina åsigter och, till följd derat mitt ogil-
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l~nll o af t:ou af utskottet, riirando ifrågayarando punkt, 
fure.slagna atgärd. 

''Utan att i allmllnhot gilla motionärens syften eller 

do~ derö_fver afgifna betänkandet uti åtskilliga delar, mot 

~v1lka Jag dock icke ansett nödigt reservera. mig, vill 

Jag här hufudsakligen fästa mig vid el en, som angår en 

förändring i de för sjöförsvarets officers-kårer afseelda 

t j ens tei1 ligganden. 

"Det kan icke betviftas att utskottet åt denna fråga 

velat egna en fördom sfri och omsorgsfull pröfuing, lika

som att pluraliteten s ö k t att boreda densamma on önsk

lig framg:\ing, hvarjomte motionären med ospardt nit be

mödat sig att befordra detta, enligt hans förmenande, 

allmänt nyttiga ändamål. D å nu, det oaktadt, resultatet 

af dessa gemensamma sträfvanden blifvit, att utskottet, 

på, . såsom mig synes, riktiga - ehuru icke lika riktigt 

tillämpade - grunder, uttalat den åsigt, att de olika 

tjonstbarheter man af vi\rt sjöförsv:;tr äskat, lämpligast 

fö1~"mleder detsammas fö rdelande på tvänne kårer, samt 

föres lår en underdånig skrifvolse till Kongl. .Maj :t i öf

veremstämmelse dermed, så har jag destomindre häraf 

funnit skäl ändra min ?tsigt i detta ämne som densam

ma, likasom den nuvarande organisationen, synes mig sna

rare hemta stöd af donna utskottets åtgärd. ,J ag kan 

ock sll. mycket mindre föro na mig i den åsigt, med af

.s,eende på tillämpningen deraf, som utskottet uttalat ge

nom förslaget att uppdraga on annan gränslinie emellan 

dc båda kårernas verksamhet, som, enligt min fasta öf~ 

vertygclse, det lika litet är något misstag i detta afseeu

do, hvilket, såsom utskottet antyder, förhindrat den nu

varande orgauisationen att bära den frukt, man deraf kan 

vänta, som man med rättvisa kan lägga densamma till 

last de af utskottet föregifna missförhållanden och deraf 

förmenta missbelåtenhet inom befälet, som vid fil!ämpnin

!INI af delningsprincipen skulle framkallats. Hufvudan-

ledningen till de öfverklagado o1ä.genhetcrna är företr[i

desvis att söka uti den beklagansvärda bristen på tjenlig 

materiel. Med afhj olpande af elen sednare komma, efter 

all sannolikhet, de förra äfven att undanrödjas och jag 

kan derföre ingalunda dela utskottets il.sigt att något i 

detta afseende skulle vinnas genom uppdragandet af en 

ny gränslinie mellan sjöförsvarets kårer, likasom jag icke 

kan inse don större tjenstbarbet, som försvaret derigenom 

skulle vinna. 
"J ag kan derföre icke finna skäl föreslå statsmalder

na att vidtaga någon förändring i den organisation, hvil

ken för ondast omkring 3 år sodan blifvit af dem vidt.a

o·en och detta destomindre som verlmiugarne utaf en åt
o 
gärd <1 f så omfattande beskaffenhet, som en elylik orga-

ni.sation lärer få anses vara, äfven under gynsamma för

Mtllaudcn · icke kunn a hinna att på så kort tid fullt ut

vecklas, hvarjemte vid on opartisk oc.h sakkunnig gransk

nirig icke torde kunna förnekas , att den nuvarande del

ningen af sjöförsmrets kfm'r, oaktadt de flora icke ringa 

svårigheter den haft att bekämpa, dock verkat till ökad 

tj ensteduglighet för så väl don ena som den andra. 

Då derföre jag derjemte icke kan erkänna lämplig

heten af att riksdagen uppgör organisationsförslager och 

utstakar gränser för fördelningen af tjenstgöringen emellan 

olil<;a kårer, och 
då jag äfven anser att riksdagen endast i fr?tgor af 

obestridlig, af erfarenh~ten godkänd, Yigt och nytta bör 

till Kongl. :Maj:t göra framställningar, v&gar jag, utan 

att för öfrigt inlata m.ig i bedöl.Ilandc af lämpligheten af 

. !len föreslagna s.krifvelsen i sin helhet, hemställa 

det ville riksdagen i afseende å nu omnämnda punkt, 

mod afslag å utskottets hemställan, låta frågan om den 

föreslagna skrifvdsen förfalla." 

Reservationer voro äfven afgifna af herrar Adler

sparre oQh Elrma:n af ~wilka den förres var af följande inne-
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håll: ''Utskottets beslut under Litt. B., punkten l :o och 
m om. a" kan jag icke underskrifva. I början af momen
tet hemställer utskottet, att riksdagen bos Kong l. Maj :t 
i underdånighet måtte anhålla om sådan ändring uti 
flottans och skärgårdsartilleriets organisation, "att grän
sen mellan dessa kårers verksamhet blir bestämd, och 
att det egentliga sjöförsvaret sammanföres till en kår, 
hvilkeu eger att bemanna och behandla den materiel, 
som för sådant ändamilJ afses. '' En dylik skrifvelse till 
Kongl. Maj:t vore lika obehöflig som opåkallad och, efter 
mitt förmenande, icke enlig med riksdagens värdighet. 
Allt hvad den inneh&ller är nemligen af Kongl. Maj:t 
redan verkstäldt. Det "egentliga sjöförsvaret" har allt
sedan år 1866 varit sammanfördt till en enda kår, och 
denna klir, [(ungl. Flottan, åligger det att "bemanna och 
behandla" alla våra krigsfartyg, som med sina kanoner 
kunna uppträda utanför vår öppna kust, eller hvar helst 
vatten finnes för dem att flyta. Slrärgärdsartilleriet dere
mot har på sin lott endast bemanningen af våra minsta 
pansarblitar, hvilka icke i något hänseende kunna räknas 
till det "egentliga sjöförsvaret", enär dessa små båtar, 
tungt bestyckade och pansrade, äro ur stånd att flyta ute 
i öppen sjö, och icke äro att anse annorlunda än flytan
de lavetter, uteslutande afsedda för den inre skärgårds
striden. Derjemte handhafver denna kår sjömätnings
fartygen, små obevärade farkoster, som icke utgöra nå
gon del af sjökrigsmaterielen. I enlighet med denna 
fördelning är redan en bestämd gräns emellan dessa båda 
kih·ers verksamhet af Kongl. Majt tydligt och klart upp
dragen. Aldrig lemnad ur sigte, har dock denna gräns
bestämmelse icke utan ensidighet och skada till alla de
lar genast kunnat tillämpas. Intill dess tillräckligt antal 
smil. pansarbåtar kunnat anskaffas, har det nemligen för 
skärgardsartilleriets öfningar varit nödvändigt, att vid 
detta vapen bibehålla några kanon-ångslupar, fullt använd-
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bara för öfningarne, om än såsom krigsfartyg föråldrade. 
Klandras denna nödfallsåtgärd, derföre att kanonångslu-

parne tillhöra det eo·entlio·a sjöförsvaret, kommer klandret 
' ~ b 

helt visst icke från någon som lefvat i annat än teorier 
och vet huru det mitsto tillgå under öfvergångsporioder. 
Dessutom, när K ongl. Maj:ts flotta, i enlighet med båda 
statsmakternas beslut, till 2:ne kårer blifvit fördelad, och 
detta förslag i dess helhet af riksdagen godkänts, borde 
dot väl vara öfverlS.tet åt konungen, säsom högste be
fälhafvaren för krigsmakten till lands och vatten, att ef
ter omständigheterna, och utan nfLgon riksdagens inbland
ning, bestämma de båda vapnens tjens~gör~ngsskyldighet. 
I bvilket fall som helst vore det nu till mtet gagn och, 
enligt mitt förmenande , icke öfverensstämm~ndo med den 
hållning en statsmakt bör iakttaga, att nl~sdagen hos 
Kongl. . Maj:t anhölle om hvacl Kongl. Mart re~an. åt
gärdat, och hvaruti, så viclt känclt är, Kongl. Mart wke 

ämnat vidtaga någon ändring. 
"Momentets sednare dol, cleri utskottet hemställer att 

"åt skärgårdsartilleriet anvisa den d~l a~ skärgårdsför-

t Utan att kräfva SJ. ö manna b1ldmng, fordrar en svare , som . . ~ .. 
vidsträcktare insigt i artilleri, mm väsende och. befast-
ningskonst samt öfriga landHörsvaret närmare hggande 
.. " maosto J. ao· äfven afstvrka. ehuru af andra amnen m. m. , " · · . 
skäl. Här synes det vara utskottets syfte, att frS.n skär-
o·årdsartilleriet skilja all verksamhet, der någon grad af 
~... k fordras och att förhindra denna k?Lr att hä-SJOmans ap , . .. . . .. 
danefter sätta fot på fartyg. De8s tJenstgormg sS.som SJO-

t "f ensom exercisen med pansarbåtarne, skulle mä are, a v " " · o •• .. • • • 

alltsll. upphöra. Den första fraga, man ~1ar gor s~~' ar 

d f .. i' vt'l''ens bästa skulle denna ttndnng ske? E ader-enna : or ' ·"' · 
l d t fo .. -·del kan icke S.beropas. Den fartygsmate-nes an e s 1 o 

riel, pausarMtar och sj ömätnin~sfarty~, s~mt de . ~~m at-
följande pligter, som äro skärgardsartJllen et anfo~~odda, 
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hafva icke i något h~lnsecnde varit försummade. Donna 

kårs officerare hafva fullgjort sina skyldighetor pil, ett 

sätt, som rättvisan mftste tillerkänna det högsta loford. 

Hvarken personal eller materiel hafva tillförene ern:'itt 

don framståondo duglighet och hållning, som vunnits 

under de få år skärgårdsartilleriet varit organiseradt. 

Aldrig förr hafva officerare vid denna vigtiga del affäcler

neslandets försvar egt elen lokalkännedom i våra skär

gårdar samt den förmåga att vid sidan af de stora far

lederna manövrera mellan hundratals undervattensklippor 

och skär, som skärgårdsartilleriets officerare redan för

värfvat. Vore förh/illandet motsatt, hade dessa ufficerare 

visat liknöjdhet eller oförmåga att föra sina fartyg, hade 

de i något hänseende försummat sina pligter, eller fun

nes det någon skälig anledning att så skulle komma att 

ske, då vore ifrågavarande åtgärd måhända rättvis, om 

ock sträng, enär det nya vapnet ännu haft så kort tid 

att utveckla f'ig. Men det är icke så. Ej heller kan 

det visas att elen af utskottet åsyftade åtgärden för sta

ten medför den ringaste besparing. Under sådana för

h:\illanden vore det ju icke någon fördel för fäderneslan

det att beröfva skärg:\irdsartilleriet dess fartygsmaterieL 

Hvem s/rulle dd vinna pd förändringen? Månne sjelfva 

vapnet? Långt deriMin. Följden blefve utan tvifvcl 

skärgårdsartilleriets undergång. Enligt utskottets förslag 

skulle dess verksamhet begränsas till handhafvandet af 

det fasta strandarii/leriet - h vilket ännu icke finnos; till 

minväsendet - ett exporimentvapen, somsysselsätter blott 

några få; samt till befa~tnin,qsarbetet - h vilket till fullo 

bestrides af fortifikations-kåren. lVIed en så beskaffad 

verksamhet, om den ens förtjonar detta namn, vore skär

gårdsartilleriet ur stånd att med motsvarande gagn åter

gälda staten hvad det kostar. I samma mån skulle äf

ven dess anseende sjunka och i och med detsamma dess 

dagar vara hitt räknade. Möjligen hlefve också följden , 

att de små pansarbåtarna, som aldrig kunde rätt ingCt 

det "egentliga sjöförsvatet", mon både i milittlriskt och 

ekonomiskt hänseende torde vara don för oss läm pligaste 

fartygscert, jemväl kommer att försvinna, dll vi måhända 

Rter började drömma om pansarfregatter eller dylikt samt 

om möjligheten att ute i öppna sjön kunna afhlllla fien

den fr&n våra kuster. Härmed vill jAg ej hafva sagt, 

att sli är utskottets afsigt, enelast att så kunde komma 

att ske, dit ett blttert uppvaknande blcfvo vår sllkra och 

onda skörd. 
"Men kansko invänder mau, att ehuru skärgftrd~:mr

tilloriets duo·lio·ltct nu är obestridlig, kan dock donsam-
o "' 

ma i längden icke underhållas. Ett sådant antagande, 

obestyrkt som det är, inncbure ett ohefogadt misstroende 

emot regeringen. Tilltror man henne förmågan att vid-

• makthålla don vidtomfattande och full ändade sjömans

bildning, som är det "cgentligll sjöförsvarets" högsta 

uppgift, så finnes ej anledning misstro hennes anordnin

gar för skärgll.rdsartilleriets begränsade sjömans1:.:unskap. 

D on ena såväl som don andra statsmakten bör mod rli.tta 

kunna fordra, att icke något misstroende mot henne ut

talas förr än bestämdrt frtkta gif,,a vid handen, att fel äro 

bcgiingna. Att deremot utan giltig anledning och blott 

på grund af obestyrkta förut.~littningar vilja sönderLryta 

ett system, som nyligen hlifvit orduadt, vore att närma 

sig en orolig radikali.sm, fögrt cgnrtr1 act lyfta vttrt an

seende. .Tag får derföre viirdsamt tillstyrka, att. riksda

o·cn, åtminstone tills vidare, åt Kmlgl. lYiaj:t öfvvrlPmnar 
o . . 
utvecklingen af sjöförsvarets tvenne vapen, . 1 cnhghet 

mod båda statsmakternas för några få ftr sedan gomon

samt fattade beslut, och att följaktligen ulslwtlels i{råga

vnrancle moment lemnas utan afseende." 

Vid föredragningen af detta moment inom Pörsta 

kammaren framställdes åtskilliga å.sigter, dels rörande 

lämplighoten rlemti att riksdagl'll gjorde framställning 
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till regeringen i org-anisations fråo·or dels rörande " d ~ o ' ,,u a-
målsenligheten att nu uttala sig för en förändring i h vad 
som för endast 4 år sedan, såsom det yttrades, med riks
dagens begifvande, utförts. Rörande sjelfva saken, eller 
de nu befintliga tvenne sjövapnens förenande till en kår , 
syntes åsigterna vara öfvervägande för en sådan åt()'ärd 

b ' 
s& att, dit ett af grefve Henning Hamilton afgifvet för-
slag till beslut, "att Kongl. Maj:t täcktes taga i nMigt 
öfvervägande huruvida en sådan förändring af kong l. flot
tans och skärgårdsartilleriets organisation må kunna vid
tagas, att sj ö försvaret sammanföres till en kår", blef utaf 
kammaren antaget med 41 röster mot 39, (h vilka sednare 
röstade för afslag), detta resultat ingalunda betecknade 
kamrnarens majoritets åsigter rörande sjelfva samman
förandet, ty utaf de talare, som i detta afseende bestämdt 
uttalade sig, voro flera, såsom herr \Vallenberg, general 
af Klint och grefve af Ugglas, för sammanslagning ehuru 
de röstade med minoriteten. Af de talare som i öfrigt 
yttrade sig rörande sjolfva f'akon, voro grefvarne Hen
ning Hamilton och H::ms \Vachtmeister, friherre Skog
man och herr de Mare för en sammanslagning, grefve 
von Platon och herr O. Ekman emot, hvaremot chefen 
för sjöförsvarsdepartementet förklarade att "då delningen 
vore ett faktum den väl icke utan trängande nödvändig
het borde uppl1äfvas" och att således "fr?tgan om före
ningen af båda sjövapnen väl ännu kunde hvila, åtmin
stone intilldess man finge se, huru sakerna komma att 
gestalta sig, sodan vi erhällit bättre och rikligare sjöför
svarsmaterieL" 

I Andra kammaren visade sig de uppträdande ta
lames åsigter mera eniga. Der afgafs endast ett yrkan
de på att skrifvelsen skulle till Kongl. Maj:t afgå, nem
Egen af motionären sjelf, (som upptog det af grefve Hen
ning Hamilton föreslagna och af Första kammaren an
tagna förslag), medan alla öfriga yttrade sig för afslag ; 
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förslaget föll ock vid voteringen, med lllröster mot 50, 
lwadan frågan derom också dermed var förfallen. 

Efter detta besluts fattande öfvergick man i :B'örsta 
kammaren till de punkter i utskottets förslag som upp
togo grunderna för sjelfva sjöförsvarets organisation, hvar·
emot man i den Andra fortsatte med hvad som icke ut· 
gjorde annat än följderna utaf de beslut, som kunde komma 
att fattas rörande sjelfva organisationen. Då således kam
rarue här gin go på olika vägar, men en öfversigt af för
handlingarna torde fordra, att de följas i systematisk 
0rdning, har här följts den ordning uti. hvilka punkterna 
behanellades i Första kammaren. 

Nästa punkt som der föredrogs var af följande ly
delse: "Att riksdagen måtte i underdånig skrifvelse 
uttala såsom sin åsigt: att Sveriges sjökrigsmakt visserligen 
har silsom on uppgift att hos frommande folk bevaka 
våra intressen och äfven på aflägsnare haf upprätthålla 
svenska flaggans anseende, men att, då dess verksamhet, 
i händelse af krig, hufvudsakligen kommer att för kust
och skärgårdsförsvaret tagas i anspråk, största delen af 
dess materiel bör vara med afseende derpå inrättad." 
Punkten bifölls i Första men afslogs i Andra kam

maren. 
Utskottet föreslog der·näst : att riksdagen skulle ut-

tala som sin åsigt: "att antalet af kongl. flottans och kong l. 
skärg?trdsartilloriets nuvarande personal, sit väl till befäl 
som underbefäl och manskap, är större än_ som motsva
rar elen sjökrigsmateriel Sverige under en lång följd af 
år kan anskaffa och underhålla.'' Första kammaren bi
föll, Andra kammaren afslog. 

I nästa punkt fjreslogs att såsom riksdagens åsigt 
uttala: "att, h vad särskild t angår blltsmanshållet, detta 
är betydligt större än som under närmare framtid kan 
anses för sjöförsvaret behöfligt, och att endast så stor del 
~:reraf, som motsvfLrar bohofvet, bör fiir sitt ursprungliga 
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ändamål bibehållas." Besluten blefvo enahanda som 
vid närmast föregående tvenne punkter; i Första kam
maren: bifall, i Andra kammaren : afslag utan någon 
diskussion. 

Följande punkt lydde, att riksdagen skulle i under
dåning skrifvelse uttala såsom sin åsigt: "att flottans 
stamtrupp, under den tid densamma är uppfordrad, huf
vudsakligen bör sysselsättas med sitdana arbeten och öf
ningar, som gör densamma för krigstjensten duglig, och 
att följaktligen, efter båtsmanshållets förminskning, po
lisuppsigt och handräckning i verkstäder samt annat så
dant arbete vid varf och stationer, som för sjötjensten 
äro främmande, bör i allmänhet annorlunda än hittills 
bestridas." Härom uppstod åter i Första kammaren nå
gon diskussion, och derefter votering som utföll med 41 
röster för utskottets förslag emot 30 som afgåfvos för af 
grefve C. G. Diörner yrkadt afslag Grefve JJiörners mo
tivering stödde sig derpå att han ansåg riksdagen gå väl 
långt, då man ville göra framställning om huru polis
uppsigt och handräckning i verkstäder skulle åstadkom
mas vid stationerna. Andra kammaren afslog. 

Härmed voro förslagen, om grunderna för sjöförsva
ret, afgjorda och man öfvergick till den sednare delen 
af utskottets förslag, eller den del det·af, som jemte den förs t 
afgjorda punkten, om officcrsidlrermts sammanslagning, bor
de blifva följelon af den organisation utskottet förordat. 

De tvenne här först föreslagna punkterna biföllos i 
Första men afslogos i Andra kammaren utan nämn värd 
diskussion. P örslagen lydde: att riksdagen måtto i un
derdånig skrifvelse hos Kongl. lVIaj:t i underdånighet an
hålla, att Kongl. lVIaj:t måtte taga i nådigt öfvervägande 
'(i hvad mån en förminskning i det för kongl. flottan och 
skärgårdsartilleriet gemensamt nu fastställda antalet af 
befäl må kunna ega rnm ;" och "huruvida ej, i sam
manhang med frågan om en förändrad organisation af 
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sjöförsvarets underofficers-personal, äfvcn (;Jl omuildui n;
af kanonierkåren må anses bchö:fl.ig." 

Nästa punkt innehöll en likaledos unclorcl!tnig :m
hällan om tagande i nådigt öfvorvägande "huru stor del 
af båtsmansMllet är för sjöförsvaret bohij:fl.igt samt ue 
författningar båtsmansinrättningen m[i kunna orhCclla fiir 
att fullständigare motsvant sin bestämmelse, äfvensom 
huruvida det må anses ändamålsenligt, att någon del af 
det för sjöförsvaret nödiga manskap äf,-on under fred 
för vissa år antages bland do dertill mest lumpliga af 
landets kustbefolkning. " 

Häröfver uppstod i hvarclera kammaren åter någon 
diskussion. I Första kammaren yrkades dels pi't bifall 
till punkten oförändrad, dels att don skulle afslås, dels 
ock att elen skulle få den lydelse : "att det för fl ottan 
öfver:fl.öcliga båtsmanshållet må användas för lancltför
svarot." Punkten bifölls oförändrad. I Andra kammaren 
yrkades äfvenledes dels bifall och dels afsbg mon äfvon 
att be.slutet skulle innelJSJla "huruvida båtsmanshåll et 
numera kan vara tidsenligt och för sjöförsvaret bohöfl.igt, 
eller om det icke skulle vara ändamålsenligare att hitts
manshållet efter hand ställes pR Yakans." Vid votering 
häremellan och afslag å utskottets förslag vann det förra 
med 89 röster mot 58. 

E'öljando punkt, innehållande, aH hos Kou;sl. :M:aj:t 
anhålla att Kongl. :Maj:t m!ltto taga i öfvorväganclo "hurn, 
i händelse af MtJnanshå llets förminskning, polisuppsigt 
och handräckning samt annat för sjötjcnsten frommande 
arbete vid varf och stationer må kunna bes tridas, samt 
dertill nödig personal anskaffas", bifölls i Första men 
afslogs i Andra kammaren, hvarefter den förstnämnda 
kammaren öfvergick till sista punkten af förslaget, hvil
ken af Andra oj behandlades, då den tillfölj e af afslag 
Et de föregående , redan inom donna kanunare var fallen. 
Den var af innehåll" att riksdagen sk nllo i undord ~(ui.g· 
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skrifvelso hos Kong-l. Maj:t i underdånighet anhålia ~ 
"att i händelse de af Riksdagen angående sjöförsvarets. 
ordnande uttalade åsigter vinna Kongl. Maj:ts nådiga 
godkännande, Kongl. Maj:t täcktes till en kommande 
riksdag i ämnet aflåta nådigt förslag, samt anbefalla ve
derbörande att vid uppgörandet af detsamma iakttaga en 
sådan beräkning, att de kostnader, som för den nya or
ganisationen blifva nödiga, kunna bestridas med de me
del, hvilka genom indragningar eller vakansafgifter blif
va tillgängliga." Under diskussionen härom uttrycktes 
af flera framstående talare såsom herrar C Elrrnan, grof
ve C. G. lJJörner, herr Hazelius och friherre Schwcrin den 
åsigten, att den del af frågan som var penningcfråga bo re 
de ställas i sista rummet, och ändamålet dermed, eller 
att vi erhålla ett sådant sjöförsvar som kan anses för 
oss "fullt betryggande'", sättas i främsta, och att derföre 
punktens sista del från och med orden: "samt anbefalla" 
skulle utgå. 

Skulle man tolka kammarens beslut efter dessa 
åsigter, skulle det i sanning ingifva åt hvarje vän af 
vårt försvar, men sjöförsvaret i synnerhet, goda förhopp
ningar för framtiden, - att man verkligen kommit till 
insigt derom, att, utan ett ändamålsenligt sjöförsvar, man 
må kalla det "kust- och skärgårdsförsvar" eller hvad 
som helst, vi ej kunna anse oss trygga inom vårt haf
omflutna land,·- enär denna del vid voteringen uteslöts 
med en pluralitet af mera än hälften af de afgifna röster
na, eller med 76 röster mot 24. 

Sedan sålunda Första kammaren antagit alla punk
terna i betänkandet utan någon hufvudsaklig förändring, 
men Andra kammaren afslagit dem med undantag af den 
som rörde båtsmanshållet, så återstod nu endast sist
nämnda punkt utaf hela beiänkandet. Med afseende på don
na, h varom det ålåg utskottet att sammanjemnka meningar
n e, blcfföljande förslag uppställdt: "att riksdagen måtte i 
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underdånig skrifvelse anhålla, det Kongl. Maj:t täcktes 
taga i nådigt öfvervägande, huru stor del af båtsmans
hållet är för sjöförsvaret behöflig, samt de förbättringar 
båtsmansinrättningen må kunna erhålla för att fullstän
digt motsvara sin bestämmelse, samt huruvida det icke 
skulle vara ändamålsenligt, att båtsmanshållet efter hand, 
och i den män det finnes för försvaret obehöfligt, ställes 
på vakans", men förslaget afslogs i båda kamrarne och 
hårmed var återstoelen af elen stora fråga, som det nya 
statsskickets första sjöförsvarsutskott haft att behandla, 
bortsopad. Skall så förblifva eller skall motionärens 
sista uttalande i debatten,-- en förhoppning "att denna 
vigtiga fråga icke dermed skulle vara död, utan allt 
framgent återkomma vid riksdagarna, ända tills dess att 
den vunnit en lycklig lösning", - besannas?! 

Olika meningar skola alltid före1wmma i dylika vig
tiga frågor som denna, och olika meningar kunna natur
ligtvis finnas äfven ibland dem, som med sjöförsvaret 
hafva den närmaste beröringen. Men en grundsten lig
ger dock fast, - clerom gåfvo de fosterländska yttrandena 
i Första kammaren ett vittnesbörd - den: att ett väl 
ordnadt sjöförsvar måste vi ega för att kunna känna oss i 
någon mån värnade. l\1:en i olikhet med hvad som ytt
rades i Första kammaren, tro vi mätaren derpå icke va
ra, h vad som skulle erfordras till sjöförsvarets upp brin
gande till den styrka, att vi bakom detsamma skola kän
na oss fullt trygga, ty dit mäkta vi icke, utan, h vad nationen 
derpå kan uppoffra.- Detta ?tliggor det nationen att gifva, 
och regeringens pligt blir elen, att de lemnade anslagena så 
fördelas mellan materiel och personal, att ingendera saknar 
h vad elen behöfver utaf den andra; att materielen blir 
af det ändamålsenligaste slag och personalen får den 
organisation hvarunder den bäst kan utvecklas till sin 
bestämmelse. Detta var ock en af de meningar som 
motionen innebar! Men motionären ansåg de genom 
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p_orsonalens reduktion bosparade molllen böra indragas 
till statsnrk,• t, hvilk et är en m e n 'u Q·, som ej kan bitr'l
das. Indrag det öfverfl ödiga, mon anYti,n(l bespa~·ingarne d~r 
do t brister, till dess att sjiiförsvaret, med de rosnrser natio
nen kan anvi sa, kom mer tili j emm·igt; detta är den YäO' 

·o 
som bör beträdas, och för öfrigt, att inom vapnet fi~amkalla 
duglighet och l'ulilton het ho~ pe:·.sonalon - de enda san
na grualhalar hvarpå en fu lllcr:tftig örlogsinshtntion kan 
byggas - dd enda sätt lwarigmwrn vi - inom som 

ut~m representation -- kunna hollpas på de sympathier, 
hv1lka skola göra, a tt hvad som nationen på si tt sjöför
svar kan uppoffra, skall kunn ;t gifvas med tillfreds
ställelw. 

Innan denna iil\·ersigt afslttbs måste ett bekla()'ande 
o 

uttalas doröfver, ritt man icke .. uti för fäderneslandet så 
vigtiga frågot som denna , skall kunna l ungt säga sin me
ning, utan att hos hela officers-kårer såra den känsla, 
som hos hYarjo god officer bör Yara hans största dyrbar
hot: känslan af trohet till konung och fädernesland. En 
ledamot af utskottet yttrar uti sin skrifiliga reservation : 
"Det synes icke under något förhållande vara med det 
rätta och sanna öfverensstlimmande, att af små miss
nöjen göra skyhöga berg ; ännu mindre att i ett utskotts
betl\nkando framhälla ett missnöje, som icke är af poli
tisk eller ekonomisk art, utan inskränker sig till en del 
oHioerares 111is s/Jelä ienhet 11Wrl den af' Hun_ql . _ll'l ai:t dem före

skrif'na ljenslqär i n.r;ssfryldiq li e!" *) lVIen man får hoppas att 
kongl. flottans och skärgB. rclsartillericts officers-kåror ej 
känna sig häraf träffade ! Att någon af sjövapnets offi
cerare yttrat missbelåtenhet med den af Kongl. Maj :t 
dem ålagda tjenstgöring kan man med grofve Henning 
Hamilton bestrida, då han förklarade att: "beskyllningen 
må stå fiir reservantens räkning. Utskottet har sökt 

ådagalägga, att i sj elfva organisationen anledning låg till 

3Bl 

den missfrii slan om framliden , som inom l!:'1rla sjövRpnon 
eger rum, hnuomot jag är öfvortygacl att flortal et bland 
utskottets lccb möter, lika mod mig, erkänna den disciplin 
och goda httll uing, fiir hvilka både kongl. flottans och 
skärgånlsartillori cts offi cerare utmärker sig, och detta 
långt mer än man k unnat vänta af do bedröfliga förhål
landen, under lwillm dn ldvat. " Ingen af dessa kårors 
offi cerare har, äfveu om sELdan t tillkomme officerare, hvar
ken klagat, eller haft n?:gon an ledning· till klagan öfver 
den tj enstgöring dem fö reskrifvits, men det är hvarje 
svensk tillåtet, och således ~Vfvon sjöofficern, att, der 
h ans öfve rtygolso är stark i ett fosterländskt syfte, kän
nrr ock äfvon uttala misströstan om följderna af förhål
landen, som hans fosterlandsintresse ogilLu, såsom, i 
hans öfvertygelso, ruinerande för det vapen som han gjort 
till sin uppgift att tj ona och utveckla, och som han anser, 
rätt orclnadt, vara första gruntlYalen för hans fäderneslanels 

yttre fr ihet. --------- ---·---

Sammandrag af I{!lngl. Bref, Förordningar, General
order m. m. 1 utgångne från [~ongl. Sjöförsvars

departementet. 
(Kongl. B ro f.) 

D en 10 September. H r ijrl af siktaclt eller skrädt 

rågmjöl skall vid Hottans bageri i Carh h ona hädanefter 
bakas för att till utgående fartygsbesättningar utlemnas. -

Den 13 Oktober . Kaptonlöjtnan ten vid K ongl. Maj:ts 
flottas nya resorvstat C. O. Schwoder , som från början 
af innevarande &r till don l Oktober bestridt detalj 
officersbefattningen vid G öteborgs clcpot, tilldelas en gra

tifikation af 160 rdr rmt. 
Den 27. F . d. kommenclöt·-kaptenon p& flottans re

revstat m. m. P . A. Lundström tilldelas en gratifikation 
af 600 rdr rmt för ytterligare ett års tid , räknad från 
innevarande Oktober månaels början. 
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Den 27 Oktober. Åtskilliga fitgärder fastställas i och 
fhr öfvergången från gamla till nya beklädnadsstaten för 
kanonier-kåron. 

(Generalorder.) 
Den 8 Oktober. De underclELniga rapporter om slwpps

nybyggnaden å kongl. varfvet i Oarlskrona, h vilka hittills 
månadtligen ingått, bohöfva icke hädanefter till Kongl. 
Maj:t insändas. 

Den 12. Chefen för skärgårds-eskaderns 1:a 
afdelning, majoren och riddaren C. Th. Ulner, som 
vid stationen erhållit annat uppdrag, skall, jomte chefs
fartyget "Ingeborg", afmönstras efter hans med nämnde 
fartyg snart väntade ?tterkomst till stationen. Pansar
båten "Garmer" och kanonångbELten "Svensksund" skola af 
eskader-chefen fördelas på eskaderns öfriga tv?t afdel
mngar. 

rörändringar inom Sjöförsvarets kårer och stater. 

Föror·dnad. 

Den 29 September. Till chef {ör sjö!rrigsslfulan och 
militärledamot i Förvaltningen af Sjöärtmdena: Kommondör
kapten af 2:a klassen m. m. J. H. Ankarcrona. 

Entledzgad. 

Den 29 September. Ft·ån befattningorne såsom chef 
{ör sjökrigssiwlan och militärledamot i Förvaltningen af Sjö-· 
ärende1·ne: Kommendören m. m. F. F. Thomson. 

Dödsfall. 

Kaptenlöjtnanten vid Kong l. M aj:ts flottas nya re
sevstat, riddaren af Svärds-Orden Adolf Sebastian von 
Krusenstierna den 12 December. 



Fartygets namn. 

w·arrior .... 
Black Prince. 
Achilles .. . .. 
lVIinotaur . . . . . 
Agincourt ..... 
N orthumber land . 
Royal Oak ... 
Prince Consort. 
Ocean .... . 
Caledonia .. . 
Roy(tl Alfred. 
Lord Clyde . 
Lord Vv arden 
Zealous .. . 
Hector .. . 
Valiant .. . 
Resistance . . 
Defenco . . .. 
Bellerophon . 
Herm1les .... . 

l 
Penelope .... . 
1\{onarch .... . 

1 Royal Sovereign . 
1 Prince Albert . . 

Pallas ...... . 
Favourite .. . 
Research .. . 
Enterprise . . 

l 
Scorpion . 
Wyvern .. 

1 Viper ... 

Förteckning 
öfver 

de Europeiska Makternas bepansrade Krigsfartyg 

år 1869. 

Uppgifterna äro i Eng. mält och sammanfattade för "Archiv i Secwesen" ur tillförlitligaste källor. 

Dimensioner. T. Tontal D' " d Fad 
D. Depla- Jupgaen c. l 

a~ 
O><:« 

Bevärad med. 
cement i 

1---.,---J Ton. 1----:---1 knop. 
Länr,d. B1·cdd. För. j Akter. 

~~ Pansarets tjocklek. 
- ·w 
~~ 

.. 132. 12?0 380' 2"58' 411 IT.610925'10'' 26' 

. . 2812t>O 380 2 58 4 , 6109 26 3 27 

.. 261250 380 O 58 31
/ 21 , 6121 25 G 26 

.. 261350 400 o 59 31/2 " 6621 25 8 26 

28 1350 400 o 59 o " 6621 25 10 26 

26 1350 400 4 59 o l " 6621 26 2 25 

24 800 273 o 58 6 " 4056 23 10 25 

24 1000 273 l 58 5 " 4045 23 6 26 

241000 273 l 58 5 " 4047 24 2 27 

241000 273 l 58 5 " 4125 24 3 26 

18 800 273 o 58 5 "404525 2 26 

241000 280 o 58 9 " 4067 2-1 o 26 

181000 280 o 58 9 " 4067 24 o 26 

20 800 252 2 58 7 "3716 24 6 26 

18 800 280 2 56 5 " 4089 24 o 25 

18 800 280 o 56 3 " 4063 24 2 25 

16 600 280 o 54 l " 372023 61/2 25 

16 600 280 o ,54 2 " 3790 24 4 26 

15 1000 300 o [56 0 ll 42L16 21 0 26 

14 12001 325 o 59 o '' 5226 21 5 22 

14 600, 260 o 50 o " 2997 15 7 17 

7 noo! 330 o 57 6 , 5100 22 6 26 

5 8001 240 7 62 2 " 376522 o 23 

4 500: 240 o 48 o " 2529 20 o 20 

8 600 225 o 50 o " 2372 18 o 24 

4 400 224 o 46 91/2 " 218611811 21 

4 200 195 o 38 6 " 1253 12 9 15 

4 160 180 O 36 01
/ 2 , 993 13 3 15 

41350 225 o 142 6 " 1890115 o 15 
4 350 225 o 42 6 l " 1890 15 o 15 
2 160 160 O 32 O , 737 9 G 10 

Engelska Flottan. 
9" 14,86,4st. 8'', 20st. 7"; 
3 13,56 4 " 8 18 " 7 
6 14, il'2 4" 8 18 " 7 
8 14,771 4" 9 18 " 7 

10 15,H; 4, 9 20, 7 
9 14, •131 4" 9 18" 8 
5 12,53: 4 " 8 16 " 7 
9 13, 12: 4 " 8 16 " 7 
3 12,89; 4 " 8 16 " 7 
8 12,94.: 4 " 8 16 " 7 
7 11 ,79110" 9 4" 7 
6 13,43 20" 7 
6 !13, 1 al 1 , 9 12 , 8 
o il2,59!16" 7 
7 12,35: 12 " 7 
2 12,6'/i 12 " 7 
6 11,831 2 " 8 8 " 7 
o 11,35 2 " 8 10 " 7 
2 14,22·10" 9 3" 7 

2 st. 7"; 

2 " 7 

6 14,701 8 " 10 2 " 9 
7 12,76 3, 7; på däck 8 st. 8", 3 

o 14,9'1 1 3" 7 " 4 " 12 

pådäck8st. 7'' 
, G, 7 

" 4" 7 
" 4" 7 
" 4" 7 
" 4" 8 
" 4" 7 
" 4" 7 
" 4" 7 
" 4" 7 
" 4" 7 

Jernl 

" 
" l 

" 
" 
" Trä 

" 
" 
" 
" 

" 4" 7 " 
, l , 9 2 st. 8" , 
, 4, 7 Jern 

" 2" 8 4 " 7 " 
" 2 ,, 8 4 "7 " 
, G, 7 

" 4" 7 
" 2 " 7 
)i 4" 7 

st. 40 'il :iga 

" 
" 
" 
" 
" 
" Trä 

9 11,00[ Torn 5 ,, 9 
o 10,50 " 4 " 9 
O 12,621 4 , 8, 2 st. 64 'l.l:iga; 2 st. 40 'tt:iga 

10 11,82 på däck 2 st. 7", 2 ,, 64 , 

3 9,08 " 4 " 7 

Jern 
Trä 
, 
" 
" 6 9,8~ " 4 " 7 

O 11,48 i Torn 4 , 9 

o 110,06 " 4 " 9 
6 9,% på däck 2 , 7 I

J ern 

" 
" 

l 
j 



Backning. Byggnads-system. 

18" 
18 
18 
10 
10 
10 

Teak 

" 
" 
" 

l} 
:M:ed batteri, bepansrade mid

skepps. 

1 Med batteri, fullt bepansmde 

" 
" l l 

~29 1/ 2 Teak ochEk ~ :M:ecl batteri, fullt bepansrade. 

}31 Teak och Ek } J\fed kasematt-batteri. 

18 Teak ) 
18 " , 

j ~~ ;; { :M:ed batteri. 

j " ' 10 , :Med kasematt-batteri. 

12 " t l :Mod kasematt och torn. 

36 Teak och Ek } 
18 Teak Tornfartyg. 

22 \ :Med kasematt. 

19 l Ek :Med kasematt-batteri. 
26 t Teak och } 

191/J 
9
9 

Te.,.,ak } " Tornfartyg. 
10 , :Med kasematt och dubbelskruf. 



l 
Fartygets namh. 

Vixcn .... .. . 
l Watcrwitch . 

Captain ... .. 
, Audacious . . . 

Invincible. . . . 
Vanguard .. ... 
Iron Duke . .. 
Repulse. .. 
Cerberus . . . 
1\'lagdala . 
Sultan .. 
Glatton. 
Triumph . 
Swiftsure .... . . 
Hotspur ...... ,. 
Dovastation. . . . . 
Thunderer ..... .. 
Abyssinia ...... .. 
Ruport . . . . . 

· r 

.. 

Ma enta ..... . . l g: . 
l Solfenno ... l Fricelland . . 

l Marengo ... 
Ocean. . . . . . 

1 Suffren . . . . . l 
1 Couronne ....... . 

Gloire . .... . ... . 
Invinciblo . . . . . . 
Normandie . . 
Flandre .... 
Gauloise .. 
Guyenne . . . 
Magnanime .. . 
Heroin e ..... . 
Provence .... . 

> := s. T. Tontal e. e;' Dimensioner. Djupeåcndc. Fart ;:::. D. Depla-.,. 
i ., ;:; 

cement i = ;::. 
knop, o 

= ,., 
Län{ld. Bredd. Ton. "' :: För, Akter. :-: 

21 160 160' 0"1 32' 5" T. 754 !)' 9'' lO' 9" 9,00 
2 167 162 o 32 o 

" 
777 11 11/2 11 7 9,26 

6 900 320 o 53 9 " 4272 22 G 23 6 
14 800 250 o 54 o " 3774 21 G 22 6 13,50 
14 800 250 o 5-± o . ,3774 21 G 22 6 13,i.i0 
14 800 250 o 54 o l) 3774 21 G 22 6 13,50 
14 800 250 o 54 o " 3774 21 G 22 6 13,50 
8 800 252 o 59 o " 3734 25 o 26 6 
4 250 225 o 45 o " 2107 15 6 15 6 9,00 
4 250 225 o 45 o " 2107 15 6 15 6 9,00 

13 1200 282 3 59 o " 5226 23 4 27 o 
2 500 245 o 49 o " 2700 19 o l !J o 14,00 

14 800 252 o 55 o " 3774 21 G 22 6 13,50 
14 800 252 o 55 o " 3774 21 6 22 6 13,50 

1 600 235 o 50 o " 2637 20 o 22 o 13,öO 
4 800 285 o 62 3 " 4406 25 9 26 6 
4 800 285 o 62 3 " 4406 25 9 26 6 
4 200 225 o 42 o " 1854 15 o 15 o 

12 700!250 o 53 o " 3159 21 6 123 6 

521000 282' 
5211000 282 
12 950 287 
12 950 287 
12 950 287 
12 950 287 
36 900 262 
32 900 255 
32 900255 
26 900 255 
341000 262 
141000 262 
141000 262 
141000 262 

1" ' 
1

56 8 "D. 6737 24' 13 27' 71 13 7 !. ' 21 l 

1

341000 262 
341000 262 

l 56 8 
10 57 3 
10 57 3 
10 57 3 
10 57 3 
5 54 9 
6 55 9 
6 55 9 
6 55 9 
5 55 9 
5 55 9 
5 55 9 
5 55 9 
5 55 9 
5 55 9 

" 669123 
" 718025 
" 718025 
" 7180 25 
" 7180 25 
" 5982 23 
)) 5630 2L1 
" 552424 
" 563G 23 
" 571123 
" 571123 
" 571123 
" 571123 
" 571123 
" 571123 

31/2 28 6 14,0 
o 28 o 14,0 
o 28 o 14,0 
o 28 o 14,0 
o 28 o 14,0 
o 2611 13,3 
2 26 8 13,4 
31/2 27 o 13,4 
fP /2 28 O 13,ö 
o 27 61/214,0 
o 27 61/2 14,0 
o 27 6 1

/ 2 14,0 
o 27 61/2 14,0 
o '27 61/2 14,0 
o 27 61/2 14,0 

3~ 
~ :.~ 

Bevärad med. ;;--C,3 
::; , ;:; . "'c.. 
=-~ 

pS- däck 2 st. 7" l 
' J orn 

" 2 " 7 
" " -:1: " 

12 2 st. 7" 
" G st. 9''· 

-:1: " 
9 4 ,, 64 R:iga ' " " 6 " !l 

" -:1: " 
9 4 " 64 

" " 6 " 9 
" 4 " 9 4 ,, G4 

" " 6 " 9 ,, 4 " 9 
4 '' 

G4 
" " 4 " 9 " 4 " 8 

" 4 " 18 Tons 4r)O 'R :iga 
" 4 " 18 

" 
450 

" " 8 " l O'' l st. 9''; på däck 2 st. 9'', 2 st. 7'/ 
" 2 " 25 600 'U :iga 
" 6 " 9 på däck 4 st. 9'', 4 st. 64 'it:iga 
" G " 9 

" 4 " 9 4 " 64 
" " l " 18 450 7i :iga 

" 4 " 25 600 
" " 4 " 25 600 
" " 4 " 18 4i)0 
" " 2 " 18 450 
" " 

Franska Flottan *). 
34 t 4 Clll 8'' r n - onor Trä s . 1 1 , 2 st G a at kan l 
34 , 14 , 16 , 55 'i.b:iga , 
12 , 24 , l J ern 
19 24 Trä 
19 " 24 " . (8 i kasematter, 4 i torn) 
~ " " " 12 " ·24 , : " 

20 , 16 ,· 4 st. 8''Granatkanoner, lOst. 551t:iga Jorn 
16 , lG , 4 , 8 , 12 , 55 , Trä 
16 " lG " 4 " 8 " 12 " 55 " " 12 , 16 , 4 , 8 12 st. 55 'il:iga , 
22 " 16 " 2 " 8 10 " 55 " " ) 4 , 24 , 10 , 19,cm , 
~ 4 , 24 , lO , 19 , , 
1 4 , 24 , 10 , Hl , , 
i 22 , 16 , 2 , 8'' Granatkanonor 10 st. 55 li :iga J ern\ 
) 22 , 16 , 2 , 8 , lO , 55 , Trä 

*) Det nya Franska reffiade artilleriets kalibrar motsvara följande Engelska: Franska 1G,nn vägande 45 kilo = 61/ / , franska 19
1 



Pansarets tjocklek. Backning. Byggnads-system. 

• 
41//' l 10" Teak lVIed kasematt och dubbelskruf. 
41/2 lO 

" 
Hydraulisk drifkraft. 

10--8'' lO 
" 

Tornfartyg, Coles system. 
8--6 lO 

" 1\fed kasematt och dubbelskruf. 8--G 10 
" lVIed kasematt. 

8--6 lO 
" 

lVIed kasematt och dubbelskrnf. 
M:ed kasematt. 

S--6''Tornet 10" lO 
" lVIonitor med 2 torn. 8--6'' 

0--8--6'' lO 
" 

lVIed kasematt och torn. 
,12'' Tornot 14" lO 

" 
Tornfartyg. 

8--6" lO 
" Med kasematt. 

11" 10 
" 

Ram. 
12 15 J ern o. Teak l 
12 15 

" " Monitor med 2 torn. 
7--6' 

11--0 lVIonitor med l torn. 

4,/s'' Ek 
} :i\ied 2 batterier. 45 /s 

" 8" lO' Teak ) 
8 lO 

" l Med kasematt och 4 fasta torn. s lO 
" J 8 lO 
" 4--7" lO 
" ) 

4--7 Ek 

l 4--7 
" 4--7 
" 5--9 10' Teak ! Med fullt batteri. 

&--9 lO 
" n--9 lO 
" 5--9 10 
" 5--9 10 
" 5-9 l 10 " 

/
111 vägande 75 kilo = 71

/ 2'' , franska 24,"" vägande 144 kilo = 91/1". 



> 
::: 

~- Dimcnsionci·. T. Tontal Djupgående. Far·t 
§ ~ D. Ile p la-

1 

;; 

Fartygets namn. 
- ;:, ee.mcnt i k 
§ :; --------,---1 Ton. ---.----1 ·nop, 
:; Länffd . l Brerlrl. För. l Akter. 

Brrärad nml. 

-----·------~~~--~~--~--~--+---+--+-------------------------
R evaneho. . . . . . . . 141000 262' 
Savoie . . . . . . . 14 1000 262 
Surveillanto ..... 141000 262 
V aleurens e . . . . . . . 14 l 000 262 
Belliqueuse. . . . . . . 12 500 229 
Alma . . . . . . . . . . 8 450 230 
Armide . . . . . . . . 8 450 230 
Atlante . . . . . . . . . 8 450 230 
Lagalissonniere . . . 8 450 230 
Montealm. . . . . . . . 8 4?01 2~0 
Jeanne d'Arc . . . . 8 480 2u0 
Reine Blanche . . . . . 8 450 2130 
Thetis . . . . . . . . . 8 450 230 
Taureau . . . . . . . l 500 196 
Bouledoguo. . . . . . 2 530 216 
Belier. . . . . . . . . . 2 530 21G 
Cerbere. . . . . . . . . 2 530 216 
'[,. 2 530 21G 1~re ......... . 
Pa1xhans . . . . . . . . 1G 150 155 
Falestro . . . . . . . . 16 150 155 
Poiho .......... Jl6 150155 
Saigon . . . . . . . . . 16 150 155 
Embuscade . . . . . . . 8 150 129 
Impregnable . . . . . . 8 150 129 
Proteetrico . . . . . . . 8 150 129 
Refuge . . . . . . . . . 8 150 129 
Arrogante. . . . . . . . 8 150 144 
Implacable . . . . . . . 8 150 144 
Opiniatre . . . . . . . . 8 150 144 
Devastation. . . . . . . 18 150 
Fondroyante . . . . . . 18 150 
LaYo . . . . . . . . . . 18 150 
Tonnante . . . . . . . . 18 150 
Rocham boa u . . . . . . 14 1500 387 
On ondaga. . . . . . . . 4 250 226 

5" 55' 
5 55 
5 55 
5 55 
7 45 
o 45 
o 45 
o 45 
o 45 
o 45 
o 45 
o 45 
o 45 

10 47 
o 52 
o 52 
o 52 
o 52 

10 46 
10 46 
10 4G 
10 46 
7 51 
7 51 
7 51 
7 51 
4 47 
4 47 
4 47 

9'' D. 5711 23' O'' 27' 61
/ 2" 14,0 ~ 4 st. 24cm; 10 st. 19em 

9 " 571123 o 27 61/2 14,0 4 " 24 " 10 , 19 " 
9 " 571123 o 27 6

1/2 14,0 4 " 24 " 10 " 19 " 
9 " 571123 o 27 61/2 14,0 4 , 24 " 10 " 19 " 

ll , 3347 17 G1
/ 2 21 61

/ 2 12,5 4 ,; 19 , G , lG , 

9 " 3400 17 5 21 7 12,00 
9 " 3400 17 5 21 7 12,00 l 
9 " 340017 5 21 7 12,00 
9 , 3400 17 5 21 7 12,00 f 4 , Hl , 4 , 16 , 
9 " 3400 17 5 21 7 12,00 
9 " 3400 17 5 21 7 12,00 
9 " 3400 17 5 21 7 12,00 J 
9 , 340017 5 21 7 12,00 
G , 243816 43

/ . 16 43
/ 4 12,30 l , 24 , 

6 " 3400 17 9 17 9 12,50 ) 
6 " 3400 17 9 17 9 12,50 ' 
6 " 3400 17 9 17 9 12,50 f 2 " 19 " 
6 l " 3400 17 9 17 9 12,50 
o " 1539 8 8 8 8 7,00} 
o " 1539 8 8 8 8 7,00 
O , 1507 10 3 10 9 7,00 16 st. slätborrade 5f> 1t:iga 
o " 1507 9 101/2 9101/2 7,00 
2 " 1222 9 6 9 6 7,00 
2 " 1222 9 () 9 6 7,00 
2 " 1222 9 6 9 6 7,00 
2 ll 1222 9 6 9 6 7,00 8 " 

10 " 1331 8 8 8 8 7,00 
10 " 1331 8 8 8 8 7,50 
lO " 1331 8 8 8 8 7 ,so 

" 55 " 

}18 " " 
" 
" " 55 " 
, 

4 70 10 T. 700021 O 21 O 
o 51 o ' " 1250 11 o 11 o 

11,00 2 , 15", 12 st. 11" Rodman 
2 , 15 2 " 11 " 

Dessutom 5 Pansarhatar om 2 kanonor och 24 h . k . samt 6 Pansarhatar om 2 kanonor 



---

-
- ~ 
=L~ 
~et; 
-o-o Pansarets tjocklek. Backninff. By~;~:nads-sys!em. "' -:::.~ 

?-ey-

Trä 5,9" lO" Teak 

~ lVIed fullt batteri. 
,, 5,9 10 

" " 
5,9 10 

" J 
" 

5,9 lO 
" " 

5,9 lO 
" 

Med kasematt. 

" 
5,8 lO 

" l " 
5,8 10 

" 
" 

5,8 lO 
" l 

" 
5,8 10 

" r l\fcd kasematt och 4 fasta torn. 

" 
5,8 JO 

" 
" 

5,8 lO 
" J " 

5;8 10 
" 

'' 
5,8 lO 

" 
" 

5,8 lO 
" 

} u,m med /".t to··~, a.·lille>·id " 
5,9 Teak 

" 
8,2 

" 8,'ll pa vandsklfva. 

l 
'' " 
" 

l 

8,2 
" 

" 4> 
" l l " 

4,5 :-l 

" l 4,1) 
" l l " 

4,5 
" Jern 5" l i) 

" ' 
" 

5,5 
" l " 

5,5 
" 

" 
5,5 

" } Flytande batterier. 

" 
5,5 

" 
., 

5,5 
" " 5,5 l : 

" " i. 

J 

.. 

• ' 36" Ek, 
Trä 51/2'' 36 , Med kasematt och 2 torn. 

" 
41/2 12 Teak Monitor. 

och 24 h. k. som kunna söndertao-as. o 



l 

l 
Fartygets namn. 

-
Sovastopol . . . . . . . 
Petropawlovsk ..... 
Pewenez . . . . . . . . 
N e tron mena. . . . . . 
Kreml. ....... . 
Admiral Lazarew . . . 
Admiral Groigh . 
Admiral Cicagow . 
Admiral Spiridov . . . 
Knac Pozarsky . . . . 
Knac Minin 
Dragan ..... . 
Tyfon ...... . 

1 Strolec ..... . 
J edin01·og . . . . . 
Bronenasee . . . . . - . 
Latnik ........ . 
Lava ......... . 
Porun ......... . 
Vjescun ........ . 

, Koldun ........ . 
Il Smerc ......... . 

Carodejka. l Rusalka ........ . 

l 

' Re di Portogallo 
Roma ......... . 
Venezia ........ . 
Regina J\faria Pia . . . 
San Martina . . . . . . 
Castelfidardo . . . . 
Ancona .......... . 
Principe Carignano . . 
Messina ........ . 
Con te V ord e . . . . . . 
Terribile ....... . 

~l :z: T. Tontal 
Dj"l'ff'"''"· J~ ~ Dimensioner. ,.,. :; D. Dq>la-

~ 

J l 
ci CCilll'lll i 
;::> lm o p. 
"' l Ton. :-: Linp,-<1. B,·r<ld. För. l Akter. 

30 800 300' O'' 52' 3" D. G257 21' G" 24' 8" 13,97 
20 800 298 o 55 8 " 60·10 22 2 24 6 
24 300 220 o 53 o " 3271 14 G 14 6 
17 450 221 g l ~~ o , 3227114 6 14 ~ 

20 360 221 o " 3412 14 6 14 G 
G 400 2-±8 o 43 o ,, 3505 1G 9 1G 9 
G 400 253 o 43 o " 3480 18 3 18 3 
4 400 245 3 43 o " 3450 1G G 16 6 
4 400 245 3 43 o ., 3207 15 2 1710 
8 GOO 265 o 49 o " 4448 1G 4 18 6 
4 800 289 o 40 5 " 5712 20 9 20 9 
2\ '3-.: l "'"' 2 w ~ 
~~·~ 

2 =~ l ~-w 2 .'-' 3 
{T.1350 ! 

9 > "' 201 46 .... ::~ o o 11 5 11 7 8,00 2 .,. - D.1565 
21 ~: l 

l"'"' 2 ~9 

2 J ~~l l 
2 99 
2 200 183 5 35 2 " 1401 10 6 10 6 11,00 
4 200 200 o 42 o " 1881 11 o 11 o 
4 200 200 o 42 o " 1881 11 o 11 o 

201 800 ?80' 9''j ?31 ~~~ D. ?700j 241 9'' 24' 9" 
17 900 260 D D7 D , D701

1 

24 9 24 9 
12 900 2GO 5 57 5 " 5701 24 9 24 9 
10 700 252 G 49 2 , 4250 24 8 24 9 13,00 
10 700 252 G 49 2 , 4250 24 8 24 9 13,00 
10 700 252 G 49 2 " 4250 24 8 24 9 13,30 
lO 700 252 G 49 2 " 4250 24 8 24 9 13,24 
7 600 24G o 48 o " 408G 21 o 24 6 10,50 
7 600 24G o 48 o " 3968 21 o 24 G 
7 600 246 o 48 o l " 3932 21 o 24 6 

8,ool 16 4ool 2o3 6 46 4 " 2700 17 G 24 6 
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Berii!'ad md. ;::."'~ Pansa~els tjocklek. Backning. Byra:nads-sysfem. ...; = 
·~~ 

l 
Ryska Flottan. 

8" Gjutstål 22 st. GO tt':iga Trä 41//' 9'' Teak 
~ 4 st. 8 ,, lG , GO 

" " 
411 lO 

'' 12 
2 " 8 

" 22 ll GO 
" 

Jorn 41/2 lO 
" ~ 

Mod batteri. 
17 " 8 

" 
l 

" 
41/2 

l 
12 

" 2 " 8 
" 

18 
" 

GO 
" " 41 /2 12 

" 6 " lo Slätborrado 
" 

61/2 17 
" 

Tornfartyg med 3 torn. 

6 " 300 'it:iga 
" G 17 

" " ll 3 " 
4 " 15" Slätborrado 

" 61 /2 18 
" " " 

2 
" 4 " 15 

" 
61 /2 18 

" " " 
2 ., 

" 8 " 300 'ii:iga 
" 

41/2 17 
" 

Med batteri och kn::<mnatt. 
il " 300 

" " 71/2 17 
" 

Tornfartyg. 

l Bevämde, dels med D" och 13" slatbemde 

" 
" 
" 
" Tornfartyg, efter :Monitor-systu-

} gjutjorns kanoner, dels med smidda Krupps 8'' " 5 10 
" mot med 1 torn. 

J .~ ~ " 
" 
" l " 
" 2 st. 8" Gjutstål 
" 

41/2 

} 4 " 300 ~l:iga 
" 

Tornfartyg. 

4 " 300 
" " 
Italienska Flottan. 

2 st. 25cm, 6 st. 20crn, 12 st. lG,.m 
J Trä l 4,7" l 10'' Teak l l\Ied batteri. 

5 " 25 12 " 20 l " 4,5 10 
" " " 12 " 25 

" ! 
4,5 10 ,, 

" " 2 " 25 
8 '' 

20 

1J:ru1 
4,7 10 

" " " 2 " 25 8 " 20 4,7 lO 
" " " 2 " 25 8 " 20 --1,7 10 
" " " 2 " 'r 8 " 20 4,7 lO -0 

" " " " " 25 4 " 20 Trä 4,5 10 
i) " " " )) 

3 " 25 4 " 20 Jorn 4,5 10 
" " " 3 " 25 4 " 20 

" l 
4,5 lO 

" " " 2 " 20 14 " l G 
" 

4,:.i \) 
" " " 

l 



--- - - -- .. . ·;:.. l 

[: 
Dimensioner. T. Tontal Djupp,ilenclt•. Fart r. n. Ilt·pla-Fartygets namn. ~ 

'-' i 13nti•·ad lnt•cl. ; =- r.(•tnt•nt. i knop, '? 

Linr,d. l B•·edd. Ton. l Akter. :' F ii•· . 

Formidabile ••• o o • 16 400 203' G'' 146' 4" D. 27oolt7' 6" 24' G'' 8,00 4 st. 20cm, 14 st. l Gem 
Voragine ........ 12 160 18:3 7 43 4 " 1860 10 o 24 6 

2 " 20 10 " l G 
Guerriera ........ 12 150 18B 7 43 4 " 1850 lO o 24 G 2 " 20 10 ll l G 
Affondatore. . . . • o o 2 700 295 o 40 o " 4076 18 G 20 o 2 " 25 
Barece • o •••••• 5 300 200 o " 1800 10,00 5 " 20 
Principe Amadeo . . • 12 900 " 5780 12 " 2f> 
Palostro ......... 12 900 " 5780 12 " 2[> 
Audace ..... .... l 70 

" 
642 l " 2i) 

Fao di Bruno .. o o 

l i 
70 

" 
642 

l l 
l " 25 

Alfredo Capollini . . 701 " 642 l 
" 

2i"> 
L'Impavicla ....... 70 

" 
642 l 

" 25 

Österrikiska. Flottan. 
Lissa .......... 12,1000'281' 8'' 56' 7" D. 5900123' l" 27' 5'' luncl. L. 12 st. 9'' Krupp 

Erzherzog Ferclinandl\fax 14 800 262 4 51 6 " 513021 o 25 o 12,00 14 " s " Habsburg ........ 14 800 262 4 51 6 " 5130 21 o 25 o 12,00 14 " 8 
" Juan d'Austria ..... 12 650 2g!) 2 45 tt/l ,, 3588 19 o 23 4 11,00 12 " 7 Armstrong 

Kaiser lVIax o • .... 12 650 2:39 2 45 P/l " 3588 19 o 23 4 11,00 12 " 7 
" Prinz Eugen . . o ••• 12 650 239 2 45 11/2 " 3588 19 o 23 4 11,00 12 " 7 
" Drache .... . .... lO 500 214 8 45 71 /2 " 3065 18 8 22 61/2 10,50 10 " 7 
" Salamander. . . .... 10 500 214 8 45 21 /2 " 3065 18 8 22 61/2 10,50 10, 7 
" Kaiser . . . . . . . . . 10 800 254 2 57 21/2 " 5424 23 3 24 91ft und. b . 10 " 9 Krupp 

Custoza ......... 181000(05 7 58 l l " 7005 22 4 1/,22 fJl/2 " l 
8 " 11 600 il':iga 

Erzherzog Albrecht .. 8 800 288 6 56 3 " 5944 19 8 1 /~124 4 11 
" 8 " 10 500 " 12 

Donau l\'Ionitor .... 2 100160 o 2G 8 " 310 3 G 3 6 
" 2 " 24 'll:iga 

Nordtyska Förbundets Flotta. 
Wilhelm I. ....... 23 1150 345' 3" 58' 6" D. 9900j24· 6" 2G' G" jl4,i 1 23 st. 10'' Krupp 
Kronprinz .. .. ... 16 800 277 9 48 G " 5700 23 2Ci 14,:33 lG " 8 " Prinz Friedrich Carl . 16 950 282 31/2 52 9 T. 4044 22 23 6 13,00 16 " 8 

" l Anuinius . . o • •••• 4 300 194 o 35 o- 1230 12 G 14 o lO,:SO 4 " 72 'Fl:iga 
Prinz Aclalbert ..... a 300 154 31 9 " 681 14 o 15 11/2 9,'iti 3 " 72 

" l " ~'- 9~ Hansa.. . . . . . . . . . 8 450 218 o 45 , 2o 1 17 4 21 o und. h . 
Der grosse Kurfiirst. . fiirrsl 
Friederich der Grosse 7 850J 

" 
4 st. 10'' rdHadc1 3 st. 24 u:iga reffiade 



--::O = --~ 
~=c 

~-=~ Pansarets 1joeklek. Buelininij. By::::::nuds-öyslem. ::::: .:: 
f': ;;.,. 

=- ~ 

IJeru 

l Trä 4,5'' 9" Teak Med batteri. 

" 4,5 lO 
" 

, 
" Jcr:n 4,1> lO 

" 
,, 

" 5" 9 
" 

Tornfartyg. 
4.5" lO 

" 
Med batteri. 

" " 
" " Kanonbåt. 

l " 
" 
" 

l Trä G,5" 

l 
28'' Teak och Ek Med kasematt. 

" 5" 26 Ek Mod batteri. ,, 5 26 
" " " " 4,5'' 24 
" " " " 4,!'> 24 
" " " " 4,5 24 
" " " " 4,5 24 
" " " " 4,5 24 
" " " " 

6-5" 28 
" lied kasematt. 

J ernl 9-7 14 Teakl
1
/4 Jcrnl} Med kasematt och bog batteri. " 8-6 12 " 11
/, 

" 13/. '' 8 Ek Monitor. 

J ern . 8'' 20'' Teak Med b a ttori. 

" 5 10 
" " " " 5 lO 
" " " 41'" 9 Tornfartyg. " 12 " Tril 43/, 8 
" " ,, 5' Pansar-korvett. 

" 8 Pansar-fregatt. 
Torufartyg. 



... -
;;;. 

~ T. Tontal 
"' ~ Dimensioner. Djupt:åcndc. f m· t 

Fartygets namn. 
r.- r.- D. Dcpla- i Bevärad med. 
" ;; cenwnt i 

J. 
;:::> luwp. 
;:; Liinp,•l. l BrrdeL Ton. Ftit·. l Aktet·. 

Svenska Flottan*). 

,T olm Ericsson . 21 150 205,0 rot j46,55 rot D. 1560j11, ·17 rot 11,87 rot j 6,5 2 st. 15" slätborrade /· 

Thordön 2 150 205,0 " 4G,55 " " 1560 11, 17 " 11,8 7 " 6,5 2 
" 

!)dec. t. 

" 
Tirfin g 2 150 205,0 " 46,55" " 15GO 11,17 " 11,8';' " G,5 2 " 

9 ,, 
Ijokc 2 
Garmcr. l 3~1 9G,O 

" 
23,0 

"i 
6 G 1 

" 
9 

" 
Sköld. l l l 4,:)01 1 

" 
9 

" 
Norska Flottan. 

Skorpion ..... .. ,21 150 194' O'' 44' l D. 1~4?110' 4'' 111' O" 7,0 2 st. 350 'ii :iga Armstrong 

J'l'f~ölner ..... . . . 2 150 194 6 44 2'' , bl::> 10 8 10 8 8,1 2 " 
,, 

" 
T undvang . ... .. ,2,150 194 G 44 2 l " 1515110 8 110 8 8,1 2 " " " 
Thor o ••••• o • . . 2 

Danska Flottan. 

Danobrog .. : ..... 1G,400 190' O'' 50' O'' D. 3039 20' G'' 121' G'' 9,00 6 st. GO 'ir:iga, 10 st. 24 ti':iga reffiadc 

j Danmark ........ 24 500 280 o 50 o T.330019 O 19 O 10,00 12 , GO ,, 12 , 24 ,, , 

1 

Peder Skram . . . . . 18 GOO 220 o 47 2 D. 2385 20 O 120 O 11,:'10 G reffiadc och 12 slätborrade 8" kanoner. 

Rolf Krake ....... 3 235 185 o 38 o T. 124G 10 4 
1
10 4 10,()01 3 st. GO ll :iga 

l Absalon ... 3 100 150 o 2G o " 483 10 o 10 o 3 " 68 " 

E s bern Snare . l l~ 100 150 o 
12G 

o " 483 \10 o 10 o 
112,50 

3 ,, 68 
" 

Lindormen .. • r 360 210 o 38 2 118 12 
lund. b 

2 " 12 tons Armstrong 

(N:o 54.) ... l! 400 235 o 38 13 12 2 " 18 " " 
Projcct . 800 2GO o /54 G 20 20 4 " 25 " " 

Holländska Flottan. 

Ruytcr ..... 14 400 D. 2900 14 st. 60 'ili:iga slätborrade 

Prins Rondrik . 4 400 240' O'' 44' O" " 2100 17' 6'' 18' 'G'' i2,09 4 , 300 , Armstrong 

Stier • o o • o o 2 400 205 o 38 o " 2089 15 03/4 15 03/. 10,78 2 " 300 " :l 

Buffel .. G 400 205 o 40 o " 1473 12,82 2 " 300 " " 
4 st. Sllitborrade 60 R:iga 

Scorpion o o •• o • 2 400 " 2160 7 111/2 7111/2 2 " 300 " " 4 " " 
GO 

" l MatadO'. .... ' . 6 400 " 2190 7111/2 7 111/2 2 " 300 " " 4 " " 
30 

" 
~!:okodil 2 140 180 o 44 o 

" 
1600 711 1/2 7111 /2 9,00 2 " 300 " " 

'I l.JS:?r. . .. 2 140 180 o 44 o " 1600 9,00 2 " 300 " " 
Hmhgerlee . 2 140 180 o 44 o " 1600 9,00 2 " 300 " " 
Cerberus .. 2 140 " 1340 2" 300 " " 
Bloedhond 2 140 " 1340 2 ,, 300 

" " 
N:o 1 .... 2 120 ,, 500 2 " GO 

" 
Slätborrade 

N:o 3 .... 2 40 " 
190 2 " 

*) Mätten äro Svenska 



=·-: 
~ :::= 
;:-cc; Pansards tjoc1 lek. Baclwinff. Bnn;nads-systcm • ...:; :::: 

~~ 

/Jorn 4,0"; 
l 

3 fot 2 dec. :Monitor. tornet 9,0"/ ( t. 

" '' " ,, " " " 
" " " " l " l l " 
" " 
" l l 

Kanonbåt .. 

" " 
med ~ngn och handkraft. 

!J orn 43/ ~ 38'' :Monitor. 

" 
43/, 38 

" 
l 

43' 38 " /l " l 

i 
l 

l Träl 
41 //' 10 l Ek :Med batteri. l 

Jorn i) '' 18 Teak 
'' " 

l 
T ra 41 Ek l l 2 ,, " l 

/Jernl 41/2 9 l) Tornfartyg. 

l " 21/2 Kanon bä t. 

" l 21 / 
" · 2 

" l 
5--51/2" 10 

" 
'l'ornfartyg. 

" 
7- 71 /2 

" 
" 

U' :i\Ionitor mod 2 torn. 

Trä :\Iod kasematt och torn. 
Jern 41 //'\ 10'' Teak Tornfartyg, tvillingskru f. 

" 
51

/ 2 Torn .n 10 
" " " 51/2 l 8-1 

,, 
10 

" 51
/2 J " " :1 

" 
lO 

N l l " 
" :Monitor. 
" 
" 

,, 
" 
" 
" 
" Kanonbåt. 

Stål 
" 



;..- = ::: T. Tontal ;;- ~ Dimensioner. Djupgående. Fart 
,.,.. D. Depla~ i Bevärad med. 

Fartygets 

-
Numancia 
'rotuan .. 
Victoria .. 
Arapiles . 
Zaragosa .. 
Sagunto ... 
Resolucion . 

namn. " ;1 
:l ;:o 

cement l 

2 ,., 
l B1·edd. Ton. 

~ 
-: I.änp,-d. för. 

. 128 1000 2~8' o: 15'2' O'' D. 7400127' 4'' 

. -10 1000 218 10 /2 
-~~~10003~6 6 ?G10

3
/ 4 T.4~62 24 8 

. 21 800 219 O o4 O , 3o47 
21 800270 7 5± 2 " 3547 24 3 

1
13 8001279 31/2 54 o l " 3547 

6 600 " 3596 

l Akter. 
knop, 

Spanska Flottan . 
27' 4" 13,00 6 st. 300 'ii!, 3 st. 180 It Armstrong, 14 st. 68 %Rivora,. 

40 , 68 , Rivera 
24 8 4 , 300 , 3 st. 180 'ii) Armstrong, 1G st. 68 'it Rivera 

13, O O 4 , 28om, 3 , 300 , , 14 , 68 , , 

13,00 10 , 28 , 3 ,, 180 11, Armstrong 
24 3112,00 4 , 28 ;, 3 st. 22cm, 14 st. 68 U Rivera 

12,00 4 , 250 tl, 2 st. 180 'il , 

Turkiska Flottan. 

Abdul Aziz o • o o .. 16 900'293' O'' 55' 11
1'1 T. 4221 24' 9'' 

13,lSO\} 
Osman Ghazi .. 16 900 293 o 55 11 " 4221 24 9 12,90 13 st. 150 'iil:iga, 3 st. 300 'il:iga Armstrong 

Orkhanea ..... 16 900 293 o 55 11 " 4221 24 9 12,75 

Sultan Mahmud . 16 900 293 o 55 11 l " 4221 24 9 12,ooj 15 , 150 
" l " 300 

Feth ul Island .. 2 " 490 } 2 " 
9'' Armstrong 

Bokverdilen • o 2 " 
490 

Semendireh. . 2 " 
490 

19 ··o l 
Avni Illah .. 4 4001225 o 35 6 

" 
1400 16 o l .-,'> f 4 " 12 , 300 'il :iga Armstrong 

Moyini Z af er. 4 400 225 o 35 6 
" 

1400 16 o 112,50 

Egyptiska Flottan. 

Ibrahimieh . . . . 81750 l l 12,001 8 st. :300 'tl':iga Armstrong 

Kahira ..... 51250 . 

l 
11 ,50 } 300 å Batteriet 

Musafi.r ..... 5,250 11\50 
4 " 

,, 
" 

Misr ....... 5l2no 11,50 l " 120 
" 

, i Tornot 

Batterie N:o l . 2!331/2141' 23' ID. 288 6' 8' 8,00 2 " 250 
" " 

Battorie N:o 2. l 2!i}2 1140 123 " 
2881 6 8 l 9,00 2 " 250 

" " 
Grekiska Flottan. 

\ 
Poboulina ........ : \ 2\300\200' 
Basilens Georgios . . 

l Olga ......... . 



l 
l~; 

-C"Q Pansarets tjocklek. Backninff. Byffffnads-system . 
"' "' l ::!., 
" Q. l ,....'f 

Jern 5112" 

l 
15" T eak ) 

Trä 43/~ 9 
" l Jern 51/2 !) 
" f Med batteri. 

" 
43/~ 10 

" 
Träl ·P/, 9 

" 
" 

43/4 9 
" J 

" 

Jern 51//' 9" Teak lVIed batteri. 

" 
51/2 9 

" " " 
" 

51/2 9 
" " " 

" 
51/ 9 

" " " •2 

l " } Bepansrade kanonbåtar på Donau. 

" 
l " 6'' 10 } Tornfartyg med 2 torn. " 

) 

" 
" l G 10 

" 

T.n.J l l 
" 
" 
" l l 
" l " l 

l l 




