24:de Årgången

Häfte N:r 4, 1861

Carlskrona

UNOERsÖKNING AF FL ÖTT ANS TILLSTAND.
Redaktionen, som ör1skat bereda allmänheten tillfållo alt
ett sammanhang uppfalla fortgängen oeh resullatorna af
ifrågavarande undersökning, ansor sig böra i Tidskriften sammanfatta redogörelse för åt.g:·Jrder och förhandlingar rörandfl
denna vigtiga fraga, samt fär till en hörjan moddela de offi.o
riaila handlingar, hvilka, på derom af redaktionen framställd
beeäran, benäget blifvit till införande i Tidskriften lemnano.

A. Utdrag of Protolwllet ofver SjöförsvarsDepartementet tillhörande Ärenden, hdllel inför H. 1li. Konungen uti Stats-Riidet, t2 Stocliltolms slott den 29 Januari 1861.
Departements-Chefen, Stats-1\ådet Ehnemark, föredrog ' i
underdånie het:
4:o. 1\ikots Ständers underdåniga skl'ifvelse den 28 Okt.obel· nästlidne år, hvaruti, med föranledande deraf att, enliGt hvad hos rikets sednast församlade slånder blifvit anfö_rdt
och äfven af o!Ientliga handlingat• skall inhemtats, örlogs-flottans linieskepp nästan uteslutande bostålt af föga tidsenli~a
segelfartyg, af hvilka åtskilliga icke vidare kunna anses ljeost~
bara, samt enär det ej torde befinnas vara mod god bushållning öfverensstämmando att underhålla krigsfartyg, hvilkl.!,
efter det att sjö-artilleri et genom användande ..af. svårare Ila•
noner or.h bombkanoner blifvit i grund förändradt, ej vidare
motsvarade tidens fordringar, rikets ständer hos K. M. i underdånighet anhållit, det täcktes K. M. låta anställa noggrann
utredning, huruvida flottans samtliga segel-Iinieskepp numen1
voro till krigsbruk användbara samt, om de dertill ej ansåees
dut;liga, huruvida det tcke må vara med eod hushållning fOr-
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derna, vid en större lirigsrustninrr, snart !iOiuma alt bolinoas
för de antydda lindamiilen vara otillriiclilig'l,. På sådant sfttt
använda ocli andra n al ion er sina - föråldrade lu·iasfar·tyg. Slutligen lwnna de skepp och fr ega r.ter, som äro odurrliga äfven
till ofvanmimnde brul;, hlifva af stort garrn till försänkning ar
i passager och sund, som vid lil'igstillfålle må behöfva stångas,
sii att följal;tligen fartyg af rr.dan rransl;a dilli[! beskaffenhet
ändock kunna förtjena att tills vidare hilllas tlytando, då delta
kan mod rinrra kostnad liita si~ eöra."
"Efter mitt förmenande <ir alltsil den nytt.a, fäderneslah der, i hflndolse af krig, ännu simlie kunna draga af de åldriea
srgelslieppon och frer:atterna, alldeles iclie obetydlig, särdeles
så länge åfven andra maliter, med hvilka Sverige kan jornföras och möjligen ocl;sii rål1a i delo, hvarlien hunnit alt omskapa
sina flottor till ängflottor eller upph 1)rt alt äga serroifartyg ;
och läror derföre, fa stän det tvifvelsulan vore 'högst önskligt,
om Sveriges flotta bestode af endast fullt tidsenliga fartyg, en
obetingad förkastelsedom öfver den 5ldrir,a mate1·ielen likvål
få auses oklok och förhastad, intilldess utväg funnits att ersätta det r,amla med nytt."
"l ölverensstä mmelse med dessa åsigter, hvilka otvlfvelal!tigt delades af rilwts slålider vid 1856-185 8 arens riks-·
da(l', då medel beviljades till segel-Iinieskeppet "Siwndiuaviens"
fiirdighyggaude, hafva ock flottans åldre fartyg blifvit någorlunda VIdmakthållna, i den mån deras anvnndbarh et anseils
kunna motsvara och i bahorvets stund återgälda underhållsSälunda hafva do, hvilkas iståndsåttan de skulle
lwstnaden.
fordrat större reparatione r, blifvit åsidosatta, men dHromot
de nödtorft ligen underhiillna, som med jemförelsevis · rinea
kost.nnd lwnnat bringas i l.jenstbart skick; och år det sålunda
man ansett si[! ändamålsr.niigast anvönda det knappa anslar:ot till
flolians unelerhåll och tillilla söl1t lösa det svära hushålls-pro blemot att fö r minsta möjliga lwstoad iistarl liOrnma icl;e ulo!t
det mesta möjlir,a, ul.a~1 iifven det bästa omstnnd igheterna ·
tillåta, -- en uppgifl, livars svårigheter V<ixa i den mån rillt:ångarco nnde~stiga hvad som bohörvcs.,

101

100
"Då Jet omcdlerlid af rikels stånders nu anmålda nnderdfmiga siirifvel ~ e vill synas, som hado tvirvel uppstått, huruvida de åtgärder, som i berörda hånseentio vidtagits, varit
mod god hushållning och kloldwt öfverensslämmande, anser
jag angeläget vara, all. den ifrågaställda utredning en får eea
rum; icko derföre: som skulle genom densamrna lmnna lwmma att inhemtas något om fartygens tillstf~nd, som icl1e förut
:~·r kändt - ty att. fartygen aro föråldrade, är ingen nylwt,
och huru siwile de va1·a annat än bristfälliga, då sjelfva daen brist? - utan emedan jag hyser den öfundersökningen skall leda till allmännare insegelfartygen, h·ots ålder oeh brister, ändock
intet; att de ej blott ännu kunna \'a1·a fadernoslandet till icke ovigtigt gagn, utan fastmera äro för dess
sjöförsvar alldeles oumbärliga,. så länge ej bättre och tidsonlinare materiel kan sf1ttas i deras ställe; att följal1tligen det
nödtorftiga underhåll, som blifvit dem påkostad!, ieke l;an anses förslösadt, helst do besparingar, som af skeppens utrangerande, Cörsaljning elltll' slopa nde skulle kunna hämtas, i
allt fall blefvo af alltrör obetydlig vigt såsom medel till or.bållande af en, efter lillp,ånl:arne och tidens fordringar läm-

ras ålder utgör
vertmelse , att
sigt deraf, att
äro båttre an

pad, örlogst1otta, och behöfde många gånger fördubblas, f~r
att, använda till nybyggnad, förmå lemna ett resultat, uppvagande hvad som skulle föl'lor:1s genom~ att i förtid förslöra
~en gamla materielen."

"Genom en fullständig utredning llf ställningen skall för
öfriol efter · bvad jag föreställer mig, den vflckta misstron
ski~:;as af sig sjelf, helst det skall blifva klart för on hvar,
att ;nslaeens otillr:iclili Ghot nödvändigt måst brinv,a materielen
uti dot tillstånd, hvari don befinner sig, och sälnnda mera
r&Uvisa göras åt sättet, på bvill.et de knappa tillgångarno blifvit använda j och OIU, srlSOlll jag härmed våga!' j underdånighet föresl å, ifrågavarande undersökning utsträckes Mven
till scr;elfregalterna och do för skårgårdsförsvaret ~fsedd~ beTbrJM roddfartygl'n, hvilka fartyg, i l'rågtl om lidsenhghet,

åro samrna liateguri som sel]Oiiinie sl;cppon , skall det vi~a
si::;, al.t icl(() endast segolslieppen lida af alder och blifvit ofter sin tid, utan al.t sammt~ bristor vidlfHia sjökrigsmatorilllon
nåra nog i dess helhet."
"Det torde sålunda komma att insos, att sjöva pnets försättande i fullt tjenstdtq;liat sliicl< ic!io vinnes derigenom, alt
skeppen lemnas åt sitt öde, och att, sr1 länge de för nyhn:g·
nad och underhåll nö<ivftndi::;a ans lar,en, ril;sclag efttll' riksdag,
nedprutas eller afslfts, liampun emot vapnets för::::in::elso år
fHäng och ielie rimligen kan hafva hvarkcn annat syfto eller
resultat iin att i det l:ingsta fördröja den säkra undergi\n::;en ,
som oupphörligt nalkas och hvilliCn, s~ länge penningar brista, hvarken nit, omt;inksamhet eller ihftrdi ghet mäktar förbjuda alt nwcl hvarj e dag komma nfmnam. Vidare skall dot
visa sig, att vi visserligen ännu lwnna på sjön mäta oss med
åtsldllirra nationer, som i öfrigt äro med oss jornförlig e; men pä
samma gång skall äf1en frågan, hnru länge denna jemngodh et
möj ligen må lwnna vara, i !"all vårt sjöförsvar framgent försmumas och lil>a styrmoderliGt Ilehandlas som hitl.ills, tvinga sir: på
och till allvarli~: eftertanlw Vticka P.n och hvar, och man skall
sälunda hlifva ense derom, att Jet, i fråga om deu riksvigtiga
angelägcmhelen, vårt sjöförsv;H', förnuftigtvis oj linnos att valj<l
emellan flera ån 2:ne alternativ, nem!iuon : anting•m bö1·a vi
icl;e liafva någon flotta, i hvill;et fall hvarje anslag 'il! 5:te
hnfvndtiteln vorn hortlwstadt, ollor oc!1 höra vi fo rlfnrande
hafva en sådan. Om då för Svoriges försvar en flotta anses
nödvändig, och dess vidmalith51!ande sl1all miijlip,giiras, blifver
det dock alldeles oefteq:ifli t; t alt heliGsia iclw aiiHnast tillråcllligt för att hindra hennes ytterligare förfdll, utan numera åfven hvad som furdras till hennes återupprlittolse,
eller med ett ord : vill man målet, ~fiste man arven vilja
medlen.n
"Hvad angår sättet för den ifritr;asD!ta ntre<l ni ng ons lillvägabringando, anser jau lämpligast var<) och föreslår derföre i
!HJderdåni~hot, att förarb etena dert ill m1!!e i NfiJ~;r oppdra;; ;·~
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åt 2:ne föl·beredando Undersölmings-J(ommissioner, nemligan
en \'id hvardera ar Oortans stationer i Cal'lskl'Ona och Stockholm. llvarjo af dessa kommissioner, som hordo sammant.rfltla
vid första för undersökninp,en lfnnpliv,a årstid, t. ex. i hörjan
af nästkommande Maj mfinall, siwlie hestf1 ar 9 personer, utsedde · dels bland män af facliet och dels bland andra, som,
genom förviirfvad erfarenhet i sl;eppsrederi och hvad dertill
höre1· olle!' g0nom ådar,alagdt synnerli[!t intresse fö1· sjövflsendet, visat sig lfunpliga för ifrågavarande uppdra(;."
'' Undersölmings-J(ommissionen i Carfsl>rona skulle det
älicga:
1:o att efter noggrann undersölmina <J f stationens samt-

liga sep,el-liniesliepp och fregatter till IL M. i underdånighet
afgifva det.aljeradt nlliitando öfver dL·ssa f,1rtygs tillstånd, särsliildt fö1· hvarje fartn:, med uppgift tillilia f1 dess byg(!nadsoch allöpnings-il!· samt de reparationer det undergått;
2:o att derjemte uppgifva hvilka af starationens segelljr;ieskepp och fregatter lwmmissionen anser val'a i sKick:

a) att lwnna eå till sjös;
b) alt användas till blolwd af iiendt!ie hamn eller till lwnvoj af handelsfartyg ;
c) ntt vara anvåndbal'a till lrupptransporlcl' med pår~linadt
·tl' ~> · piträde af bo~>sel'inr.s-ånnf·u
~·
rl) att med fiil'dol lillllna inl'edas och begagnas antingen
sf1som sjulifartre eller såsom hloclisliepp eller till kasaruer
för mansliap ~llu till kolupplag, m. m.
3:o att vidare, på {!l'llnd af den anl'ändharhel, som hvarje
f<Jrlyg tillerliiinnes, yttra siu i hvad miin samma fartyg mii
!Bed fördel bö1'a tills vidarrJ underhållas, antineon fullståndigt,
ollor endast delvis, ,·are sie med afseende på slirår, artilleri
eller tacldine; dol'vid, betr;J!fande s<irsliildt de redan utdömda
slieppen "~Janligl10len" och "Fftderneslandctn, horde uppuifvas,
huruvida de anses böra slopas eller tills vidare hfdla s flytande,
för att begagnas s5som ytterskepil i laeur, eller pf1 anrut satt,
(J

l~ va rtill

J
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do må finnas ännu vara

tjci! li ~a ;

4:o alf. fiir hvarje farll'(! Lerfililla den 5rli::a lwstn;ul,
hl'artill del l'ii•· rletsamma lf1mpli ul ansedda Llllllerhflll siwile
uppcf1 ; och
5:o att aproximalivt bPriilma den sumnw, som siwile inflyta, eller värdet ar de materialior, hvillia fiir hvarjo fartyg
simlie liunna tiii[!Odnc:iiras, i fall det blr.fvc. såldt eller slopadt ; samt
Undersölcnings-l(ommissionen i Stocli!wlm tillliOmma :
art, eller nop,[!rann undersiililling af d~ vid sl.alionon br.lintliga .roddliat•omlupar, fiatHinjollar och miirsarel'artm, till K. M.
•i urulrmlånir:htJI. inlionuna med detaljerad berilllelse om deras nuvarande tillstfllld, åtfiiljd af uppr,il'l. på don årlit;a kostnad, hvarlill deras underhflll upp[;~ir, eller den summa, som
dertill erfordras."
"De vid Götheborgs Dopot Lefinllir:a lwnonslupar och fianonjollar synas mir: utan olf1r,enhct litlllna lemnas il sido,
helst deras sldcli hö1· tillrf•cldizt not_:a l•unna hedömmas efter
motsvaraliLle fartyr,s \·id Stockholms statio11; men skulle den
flit• denna station riireslagna undersölminr:sliommissionen vara
af an11an tanl;c, må på densamma anlwmma al.t, r:enom 2:no
bl.:liHI sif: utsedda deputel'ade, låta pi1 st;illet undersöka de
ol'vanniimndo dt'ptit tillhörande fartyes tillsl.nnd."
nsedan dessa undersölillinr.s-liOmlllissioner fullgjort sitt
uppdrag och till 1\. l\1. i underdånighet i11s;-10dt de dem affordrade yltrandt:>n och uppr,ifttJI', borde,· i niin tanke, dessa
handlingar öfvel'lemnas till en i hufvudstadon särslliltlt nedsatt [(ommillfi hvilken sk11llo ålf•gr,as alt, efter mogen öfverlagr,ning och med fästadt afseonde pf1 så vål de af förbem~lde kommissionel' utredda förhållanden som rikets tillgångar och ställning i öfrigt, till K. M. i underdånighet inkomma
med motiveradt slutligt utlåtande i ämnet. Denna kommitt6
anser ja1: böra utgöras ar 9 ledamöter, tillhöranJe dels flottan och dels andra yrl1en. Ett mindre anl.al ledamöter linntle
viii i visst afseende hafva sina fördelar; men det blefve lil;viil
dft svårt att i liornmilten inrymma do olilil riem c nt t~ l\ sqm dar
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böra få plats, jomte det att sålunda kommiltens uppdrag må·
hån~la blefve allt fiir mycket heroonde af en eller annan ledamots mera ensidir;a uppfattning eller åsigter. Bland kom~
mittens föreslagna 9 ledamölel' borde ingå 2 eller 3 personer från hvardera af de förberedande lwmmisionerna för att
gå tillhanda med sannolikt stundom erforderliga närmare upplysningal',11
Till ~ommittens besvarande :~nser jar; följandH frågor sär~
skild! böra framställas ;
11

l :o. Enål' seglande llriasfartyg n nmera icke . motsvara
tidens fordrjnp,al', hvilka kriesfartyg, till cert och beskaffenhet,
böra då i stället, med afseende pa Sveriges belägenhet och
tjllgångar anskaffas ?
2:o.

Huru stort antal dylika örlo:;-sfartyg bör Sverige åga?

3:o. Huru stor blifver lwstnaden dorföl', beräknad i
runda summor?
4:o. flvill<a af nu befintliGa skepp och fartyg kunna,
genom förandring och förseende med än::;machin, p,iiras någorlunda tidsenliga, och äro sadane förändrinea r fördelaktica i

ekonomisill afseende?
5:o. Hviltwt är bästa sättet att göra sig iifrigo belintligo
skepp och farin: till godo, och till hvilka ändamål böra de
användas?
6;o. l hvil!ien utsträckning !mnna bovfiratio rodtlfartyg
numera användas?
och borde det dessutom stå kommitt.en fritt att i sitt un~
derdåniga uOåtando upptaga hvad den för öfriv,t må anse sig
befogad att i ämnet framstflila och l!vartill dettas vigt och betydenhet för fädernos.laudet må finnas föranleda,"
~så väl denna kommille som de förberedande undersöknines-kommissionorne skulle åga att af samtliga vederbörande
fordra och undfå alla do upplysningar, som kunna lemtJas,
äfvensom an tillkalla <!ndra sakkqqniga personor, di\ så nödigt
vröfV<!~. ll

"För att undvika linda till skenet af partiskhet vid till~
6iiHandot af ledamötOI' i undersölmings-lwmmissionerne och
kommitten, anser jag, att varfs- befålet, som si; ulie kunna miss~
tänkas vara bundet af lidip,are inlomnado uppgifter och upp~
(!jorda förslar:, borde från den föreståonde undersökningen,
så l'idt ske lom, uteslutas; hvarvid dock undantag måste åga
' rum i afseende på Konstrulitions·[{orpsens ofticeraro, ornedan
de, som bland dessa finnas att anlita, samt och synnerligen
'
ljeuslgöra vid varfven."
"Rommltlens arbete och således hela det för de•nsamma
och de förberedande kommissionerna ifråeasatta uppdrag antager jag skola i alla händelser vara afslutadt och fullgjordt
inom 1861 års utgång. 11
"Under förutsfittninrr, ~tt hvacl jarr här ofvan tillåtit mig
framståila vinner Eders Kong!. Maj.ts Nådiga bifall, vågar jag
vidare i underdånighet föreslå uti:
Förberedande Undersö!mings-l(ommissionen i Carlskrona :

till Ordförande :
vice Amiralen m. m. Friherre c. H. Nordemkjöld ; och
till Ledamöter: '
Kommondör-Kaptenen m. m. S. A. Lagfll'striile ;
Kaptenen Carl [{leman;
!\apten·Löjtnanlen S, A, Lagerberg ;
1\apten-Löjtnanten vid f(onstruktions-Korpsen, m. m. A. G,
Ljnn1:steclt;
Grosshandlanden
stjerne-Ordon
Grosshandlanden
Grosshandlanden
Grosshandlanden
Förberedande

i Götheborg och Riddaren af Kong!. Nord-.
Carl Fredril; W<e r n;
i Götheborg Carl O. Kjellberg;

i Malmö C. J. Kock ;
i Ca rishamn Ed. F. Mejer;
Undersöknings-l(ommissionen i Slackholm ~

till Ordförande :
[\ommondören m. m. Johan Lilliohöök ;

107

106
och till Ledamöter :
Kommendör-Kaptonen m. m. A. Il . W. Er;erstriim j
1\aptenen B. L. lllrich j
Kapten-Löjtnanten J. R. Dahlström j
Jennsson.
Kapten-Löjtnanten vid 1\onstrulitions-Korpsen m. m. J.
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Sju-Kaptenen Olof Lindström."
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Till ·v ice-Am imlen m. m. C. R. Nordenshjöld,
ang. en vid flottans Carlsirrona station tillförordnad Undersölinings-f(ommi.~sion {ör utrönande of samtlige segel-Iinieskepps och fregatter s lillstded, deras anrändbarltet och drliga
kostnaden för deras tampliga underlid/l m m.

CA il L etc. etc. Var ynnest etc. etc.
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en sårsliild kommitle, om hvars sammansällninr, Vi funne framdeles i Nader förordna, utarbeta och till Oss afeifva utförligt
hetiinl1ando jemte första(! öfver berörde fartyr,s vidare brukharhet och underhilll samt l;implit:aste sättd för ordnande af
Bilulls Sjöförsvar efter tidens fordringa1·, äfvensom de i ber,ge
dessa hänseenden erforderliga anslag, hafva Vi tillika funnit
godt att vid hvarje af flottans stationer tillsfitta en särskild
kommission med uppdrag att verlislälla de här förut omförmälda förberedande undersölmingar, hvilka slwl a bö1·jas med
första derfö1· fjenliga årstid och derefter oafbmtet fortgå med
den sl1yndsamhet, som möjligen lwn :iga rum; och sliall det,
i berörda hfwseende, ålir;ga Undersölminns-Kommissionen vid
eartskrona station:
l :o att efter nogarann unJersölming al' stationens samtliga segel-liniesliepp och fregatter, till Oss i underdånighet
afgifva detaljerarit utifilande öfver dessa fartygs tillstånd sårskildt för hvarje far'lyg, med uppr;ift tillilla ä dess byggnads
och aflöpningsår samt de reparationer, det undergått;
2:o att derjemte uppgifva hvilka al' stationens segeHinioskepp och (regaU.er kommissionen nnser vara i sliick:
a) alt kunna gf1 till sjös ;

b) att. anviindas till blol;ad af fiendtliu hamn eller till kon-

\'oj för handelsfartyg;
c) att vara användha1·a till t1·upptransporter med påräimadt
biträde ar bogserings-änura rtyg;
d) att med fördill lwnna inredas och ber,agnas antingen
såsom sjul!fartyg, eller såsom blockskopp, eiiBr till liasel·net·
för manskap, eller till kolupplag, m. m.
3:o att vidore på grund af den anvåndbarhet, som hvarje
fartyg tillerkännes, yttra sig, i hvad män samma fartyg må-med
fördel böra tills vidaro underhållas antingen fullständigt eller
endast delvis, vare sig med afseende på sl1riir, artilleri eller
tackling; dervid beträffande sflrsl!ildt de redan utdömda skeppen "Manligheten'' och "Fäderneslandet" bör uppgifvus, hurnyida de snsos böra slopas eller tillsvidare hiillas flj'tandc, för
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att bogagnas sfisom ytterslwpp i laget eller p& annat sf1tt,
livartill de må finnas ånnu vara tjenliga;
4:o att för hvarje fartm berälma den årliga lwstnad,
hvartill det föt· detsamma lämpligt ansedda underhåll skulle
uppgå; och
5:o att approximativt berälma den summa, som skullo
inflyta, eller värdet af de materialier, hvill1a för hvarje fartm
skulle kunna tillgodot:iiras, ifall det blefve si\idt elle1' slopadt;
ågande kommissionen att, i och för fullgörande af detta
sitt uppdraa, af samtlige \'ederhörande fordra och undfå all.t
de upplysningar, som lillnna lemnas, <ifvensom att tilllwlla andra sakkunniga personer, då så nödigt pröfvas.
Till Ordförande uti hål' ifrf1gavarande undersölmings•
kornmission hafva Vi velat hårmed i NfHier förordn;; eder;
samt nu tillika till ledamöter i densamma utsett:
Kommendör-Kaptenen vid flottan, 1\iddaren af Vår SvflrdsOrden m. m. Pehr August l<nnt Lagerstråle; [(apte,nen vid flottan Carl Kleman; [\ap ten- Löjtnanten vid fiol.! an Sven Adolf
Carlson Lagerharg ; [(apten-Löjtnanten vid flottans [(onstruktions-KOl'ps m. m. Axel Göthrik Adalrik Ljungstedt; Grosshandlanden i Götheborl{, l\iddare11 nf Vår Nordstjerne-Ord en
. Carl Fredrik Wmrn; Grosshandlanden i Götheborr: Carl O.
Kjellberg ; Grosshandlanden i l\lalmö C. J. [(ocl! och Grosshandlanden i Carlshamn Ed. F. ~Ieijer ;
Och läte Yi till berö1·de förrättninr: i vanlirr ordning beordra förbemälde fyra office1·are, men utfärda N5dir,e förordnanden för do öfrige fyra, flottan iclw tillhörande ledamöterna
i lwmmissionen ; kommande endast dessa sistni1mnde att för
uppdraget tillgodonjuta tral!tamente, hvardera med sex rdr
rmt om dagen, både under vistandel i C~rlkrona or.h under
resan dit och tillbaka till hernorten jemte skju!s-ers:Htning
efter 2:ne hästar för resan, hvillien traktaments- och skjutsersättning, derå behöriga l'ålwingar höra af veder!Jörande ledamöter till Vårt och Rikets Stats-Kontor ingifvas, detta embotsverk har att, efter l'åkninaarnes granskning, utbetala.
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Jemte uet Vi mctluele euer uetta till ogen och undersöli·
nings-lwmmissionens underdåniga orterrättels e vilje Vi lltirmetl
i Nåder bafva utsar.t den 8 nftslliommande Maj såsom dag för
kommissionens sammanträde i Carlsl.rona; och varder ett utdrag af det inför Oss, vid detta :irendes föredragning, uti
Stats-Rådet rörda protokoll hårhos till eder öfverlemnadt, fii1·
au kommissionen till l1ännedom delr,ifvas. Vi befalle, etc. etc.
Stoclilwlms Slolt den 29 Januari 1861.
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Till 11omendören m. m. J. Lilliehöök, ang. en
vid flolians Stocli!wlms station tillförordno d
Undersöhnings-l(vmmission för utrönande .of
samtlige der befintliga roddlwnonslupars, ka;nonjo/lars oc!t mörsarefar tygs tlllstdnd och drliga lwstnaden af flottans underhit/l rn. rn.

Ctt.ll L etc. etc. Vå r ynnest etc. etc.
Sedan Vi, med arlledninr, af rikets sednast församlade
sländors, uti unden.låuig skrifvelse af den 28 sisll. Oktober,
gjorda underdänir,a anhi\llan det Oss täcktes låta anställa noggrann utredning, huruvida Vår flottas samtliga seglande liniesliepp numer·a äro till lirigsbrul! användbara samt, om de dertill ej anses dugliga, huruvida det icl;e må vara med god hushållning förenligt alt dessa farlyg utrangeras och möj!ieen
uppkommande besparingar på anslngnt till flottans matn1·iol
istället användas till nya fartygs byg gande, nu i Nåder heslutat
alt, efter föregångna nogp,1·anna undersökningar vid flottans
Carlslil'Ona station: af samlli~a segollinieslwpps och fregatters,
samt vid flottans Stocld10lms station : af der befintliga roddkanon-

slupars, kanonjollal's och mörsarefartygs tillstånd, deras anv;indbarhet och årliga kostnaden för deras lämpliga underhåll
rn. rn., låta en s ä rsliild kommitte, om hvars sammansållning
Vi ämne f1·arndeles i Nåder förordna, utarbeta och till Oss af{!_ifva utförligt betänkande je mle förslag öfv el' beriirda fartygs
vidare brukbarhet och underhåll samt lärnplir,aste sållet för
ordnande af Rikets Sjöförsvar ener tidens fordringar, åfvensom do i begge dessa h:111seenden erforderliga anslag, hafvo
Vi tillika funnit godt att, \'id hvarjn ~r flottans statione1·, tills;ilta en sfu·ski ld kommission med uppdrag alt verl;ställa de
h:'lr förut omförmälda förberedande undersökningar, hvill;a
slwla börjas med första derför l.jenlir,a årstid och derefter
oafbrnlet fortgå med den sliyndsamhet som rnöjlir,en kan ärra
rum, och skall det., i berörda hänseende, älig[!fl undersöllllingslwmmissionen \'id Slockholms station au, ert.er nogr:rann undersökning af de vid stationen beflntlir,a roddkanonslupar, kanonjollar och miil'sal·efarll'{l, till Oss i underdånighet inkomma
med detaljerad beriiltelse om deras nuvarande tillstånd, åtföljd
af uppgift pf1 den ärlir,a kostnad lavartill deras underhäll uppgår, eller den summa, som dertill erfordras; hvarjemte pii
kommissionen må anlwmrna all, gerHllll 2;ne bland sig utsedda
deputerade, låta de fiollans Göteborgs depöt tillhiirando kanonslupar och lwnonjollar på stflllet undersöka, och i sådant
fall, hvad dervid om samma fartms tillstånd och årlica under·hållskostnad utrönts, jern >fil i förberörria ber5tlelse intaua ;
f1gande lwmmissionen att, i och fiir fulll{örando af detta sitt
uppdra::, af samtliaa vedorbiirando fordra och undfil alla do
upplysningar som lillnna lemnas, äfvensom lltt tillkalla andra
sakliunnir,n personer, dil så nödigt pröfvas.
Till Ordförande uti l1:-1r ifrågavarande undersiilminr,skornruission hafva vi velat h;lrmed i Nåder förordna eder, samt
nu lillil;a till ledarnöter i densan-.ma ntsetl;
1\ommendör-1\aptonen vid t.lottan, Hitidaren af Vår SvärdsOrden m. m. Arvid Heinilold Wilhelm Ecerström; 1\uplencn
vid flottan, llrol' Ludl'iG Ulrich ; 1\apten-Löjtnanten vid flottan,
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Joachim Richard Dahlström ; 1\apl.en-Löjtnanten vid flottans
Konstruktions-Korps m. m., Jakob Jeansson ; Grosshandlanden
j Stocld10lm, 1\iddaren af Vå1· Nordstjerne-Orden, Samuel Godenius; Grosshandlanden i Stoclilwlrn, Ridllaren ar VRr Nordstjerne-Orden, Johan Erik Fröberg ; Grosshandlanden i Stoc.kholm, Fredril> Adolf Rinman och Sjö-Kaptenen i Stocliholm,
Olof Lindström;
och läte Vi, till berörda förrättninp,, i vanlig ordning be~rdra förbemälde 4 orficerare, men utfärda 1'\ådiea förord nanden för de öfriea 4, Oottan irlie tillhörand e, ledamöEeme
j kommissionen ; kommande endast dessa si stnarondo att fö r
uppdraget tillgodonjuta tralitatnenten, hvardera med fyra rdr
rmt om dagen, för den tid kornmissionens arbeten vara, hvilken traktaments-ersättning , derå behöriga räkningar b'ilra af
vederbörande ledamöter till Vår!. och Rikets stats-Kontot• ingifvas, detta embetsverk har att., eller räkningarnos gransk•
ning, utbetala.
Jemte det Vi meddelo eller detta till egen och undersöknings-kommissionens underdåniga efterrättelse, vtlje Vi
härmed i Nåder hafva utsatt den 8 näsllwmmande Maj sasom
dag för kommissionens sammanträde i Stockholm ; och varder

ett utdrag af det, inför Oss vid detta ärendes föredra·gning,
uti Slats-Rådet förda protolwll härhos till eder öfver!emnadt
fö1· lltt kommissionen till kännedom delgifvas. Vi befalla etc-.
etc. Stockhoims Sl!ltl den 29 Januari 186 L
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VÅRT SJÖFÖRSVAR *)

Da

sii myclwt., både Idolit och mindre väl bet<inkt, blifVtt o. rdadt om vårt sjöförsvar, torde det tillåtas mia att äfven
få ltllliännagifva mina tankar i detta iimne, endast " i afsigt aU
söka efter förmåga t.jena mitt fosterland.
Post- ~ch Inrikes Tidningar tillkännagifva, att K. M. be- fallt, att en undersökningsl;!>rnmission skall sammanträda i
Carl~krona för "utrönande af flottaus samtliga segellinieskepps
"och fregattors tillstånd, deras användbarhet och ål"liga kost"naden af deras lämpliea underhfill m. rn.n
Af denna ordalydelse frestas man tro, att nämnde kommissions verlisamhet oj fint;o sträcka sig vida öfver gränsen
Vi hafl•a dock allt skål
af en vanli!J generalflottbesigtning.
alt l10ppas, att det är annorlunda bestämdt.

Tiderna äro osalmt. Om fosterlandet, friheten och sjelfständigheten ega något värde för oss, måste vi hälla oss
vakne! Vi få ej \'idare pår;ilwa l'tlerligare nägm och fyrtio
5rs fred. Vi lefva uti lugn l1ansl;o detta år, men ingen vet,
ltvad nftsla år eller framtiden bär i sitt sköte; vi höra derföre snart, ja just 1111 - innan det blir för sent - boreda
oss alt möta vi1r fiende, bereda oss att möta det vftrsta.
Om den goda viljan f11· med, förmft vi mycket. När vi
hafva gjort hvad vi kunnat, när vi bafva uppfyllt vår pligt
mot fäd erneslandet och mot oss sjelfva såsom nation; då
' kunna vi, stolta och lugna, afhida den kommando tiden i
'
förlitande på vä ra små, men friska krafter. En fiende betänlief sig noga, lianslie afs tilt· från att anfalia, om ban finner
oss heredda och starl1a, men, anfaller han - då kunna vi
slåss med ära; dul;a vi under - falla vi med ära!
*)

Uppläst uLi l\. Ö. S. d. 1'9 April af föredraganden 'rör 6:te Ve teo skapsklassen, sammanskrifvet i medio uf Mars d. ä.
8

114
Ulan on ti 1lsrwlig ilrlo[:sflotta sl.ola vi, i h:amlclso af frodsbl'Ott ) bittert känna behof,·et l)el'~f; lilan on sådan s!;ola vi
blott anses som en sjöfurande nation, icke som en sjömalit.
Vi twnna ej becfu·a att vnra ulliMade -- ty så!lano sl;ola vi
alltid finna om vi sölia dem - ensamma skola försvara våra
vidsträckta kuster ; vi lnmna ej försUirl;a deras tlottoa· för gemensamma företae; var mal;t, äfven om våt· arme vore dubbelt större och förtrflffligare än den iir, skulle blifva af min dre betydelse i tlen politislia vagskfllen, :in vfira stora minnert
fordra af oss; det anseende, vi nu ega under [roden, skullo
lida skeppsbroltd
De, som ansett vf1r örlot;sllotta onyttie och obehöfli7,,
för dot vi ej mäkta anskaffa och underhålla lilia ~tor sftdan
som vår östra granno, de mftlte ej !;unnat p,jort si:; rfltt reda
för, hvad nytta en liten men tidsenlig flotta lian uträtta i larans stund, eller hafva de, under den lånGa freden, så inslumrat i s(il;erhet, att de ej fönlslalla si.r, möjligheten af eU
fredslirott j men de böra dock kunna finna, all en flotta för
Sverige är lila oumbiirli{;, som en .natta fö1· alla andra sjöfarande nationer, ellea· en al'lne Cör en icke ~jöfarande.
\'i bnhöfva ej större flotta iin l'i mycliet väl kunna underhålla, men det bör vara en flotta - den vi ega b;ir endas!.
namnet -; den ar visserligen till numeraren stor, men di)
dEm ej år särdeles kri(!sduglig, blir don oss af föga nytta
under krig. Segelsl;eppens tid flr förbi och lwmmer ickll'
åter; de lwnna ej ens mäta sig med nutidens mi11dre kri·g sångfartyg.
Det är vfll sannt, att en mmoa:e del af de så llallado
stora anslagen till flottan går ur ril;et, för inköp af hampa
och ekvirke m. m., men största delen deraf stannar dock
qvar i landet och återgår med ränta i många fir.kor, livarifrån det utgått. Nationen gör säl edes derpf1 ej så stor uppoffring. staten emottager ju endast med ena handen och
gifver ut med den andra dit, der det bäst behöfves? Att
ens anse det för en uppoffring ar icke, -enligt min åsigt,
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strikte riatiet. De anslarr, som airvas vflr Clotta, iit·o i verkfielwten små, jomföt·elsevis med hvad våa·a grannar, Danskar
och l'iorrmän, utgifva för sina mariner.
At· vår fosterlandskilr/ek stark j finnes del. national-stolt h_ot qvarj år det begär efte r åra som bodde inom våra för1
faders ba·öst och som gjordo dom miil•tige, iinnn id;e utslock':Jad ; linnes ännu dtHI r:amla goda viljan, och l;an nationen,
mnan det blir försent, komai'!a till öfvertygelse om nyttan af
att iiga ett 1\raftiet sjöförsl'ar - då !;unna vi inom få år
hafva en rransl\a :ililningsbjudande flotta, och framtiden sliall
ntvisa, att de uppoffringar, som derpå hlifvit a.iorda, icke
voro förgäfvcs.
Enighot Gifver styrka! Ut oss dorföro mod gemensamma lirafler arbeta pil det ör.~skvårda målet . Bort med misstro. Låt det ensiiiida tycl<et, det ensiiiida intresset vika Hi r
räderneslanue ts väl!
Jag anser mig ej vuxen att afgifva ett fullständigt, eller
ens något, förslag till ordnandet af Sveriaes sjöförsvar; ej
heller är delta meningen med mitt uppträdande j jag önskade blott meddela, huru jar, tånlit mig flndamålse'nligaste såtter. att använda och förbättra den materiel vi nu ega, under
det vi väralu på beslut i denna vigtiea fråga.
Bvad skärgiirdsflottan beträffar, anser jag, att den ä r lika
behöflig och nyttig för våra l1usters försvar som stora flottan.
De ännu fullgoda fartygen deraf, det vill såga de, som lin~n
äro tjenst"bar:a, böra bibahållas, de dåliga slopas. Men inga
rodelfartyg böra vidare by~]gas, ty folket, som är den d,yrbaraste materielen, bör· anviindas nytliffare.
Ångl1anonslupaa· böra byggas af trå efter någon bepröfvad och godktind modell, så snart medel dertill kunna anskaffas, Jug tror, <ltt Ilanonslupar af jern iclie äro flndamålsenlige för krir,sbrulc, ej he'l ler psssanda för vårt klimat, ty
de äro föt· vm·ma om sommaren och för kall~ de öfrige arstiderna, om de då behöfva användas.
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Under sednaste liri:;et i China ha~va många ånel•an(}nslnpar varit begaenade,. odt d•nas l>rit:sdng·l·~t: hot hHr sålede;>
venom erfarenhe len vara bestyrkt.
Tråfartyg, bygcda på lu·onans varf, böra blifva hetydlir:t
"
billigare och, af ofvan yttrade sk<il, ändamålsonliearo fln rlfr
ånr,kanonslupar af trft pft. jernspant, som äro l.evereradH från,
Motala.
Arbotet med doctiOrnas f.öl'längning år reda·n börjad t j,
Carlsl;rona . Måtte detta arbete nu göras för framtiden, iclw
för stunden, det \'ill säaa : måtte dessa nu göras så långa
som de möjliRtvis kunna blirva, sft att detl.a lwstsamma arhete iclw behöf'vor förnyas eftel' ~io år. Sliillnaden i lwstnaden att göra doclwma lång.re, iin som föreslaget är, ble~
rinp,a emot den stot'a nyttan att oga ti,llväcldigt lånt;a sådana.
Skada alt de ej lmnna [!öras en h<~lfl cfl,nt: !).redare j nu blifva de alltid mörka och fulilit!a.
Jac- öfvergår nu till den egentliga örlogsflottan ; jag ämnar iclie ingå i näcra detalj.:.arhandlingar, n!'an i miijlicastelwrthot söka framstflila mina tankar:
Slopa segelsl;eppon Fätlerneslantlet och l\'fanlip,hcten, ty
cle :'iro dertill mogna, men återilaila deras namn ofta i minSlopa äfven lwrvetten Ju .-ramas.
Bibehåll segelsliPppet Cnrl Xl'll och t:q;r, det, i l\lanlip,hetens ställe, som ytt.er~l\ep.p och materialbod. BihehåH seaelsl;eppen Oscar. och Försigtiv,heten oförändl'ade. Vid ett liri[:stilll'älle hlifva de alltid till nytta sftsom !w·ll•ar, hasent- och
sjul\-sl;epp, eller såsom föt'svar vid någo,t af de mindre inloppen till Carlsl\rona eller annan vigtir, punkt af landet, Ett
nytande balteri (;an lätt lransportel'as frfm en till annan !fimplip, ort och det lian ej så lått erö[ras S;)lll ett öppet batteri
net!

på land.
Bibehäll skeppet Dristigheten oförf111dradl., hvilket redan
Bibehåll äfven segelfrep,atten Gö[1 1• inredt till sjul;sl\epp.
användas till exercisfartyr, och,
kan
den
ty
theborrr oförändrad,
vi d krigstillfälle, som vaktskepp å Carl sk rona redd.

'Bihe1·•ill'i äfl"(mså oiförålll~rade: segelfr1:lgalterna Josephine
och Eu[:enio, lwrvcttem a af ·Chapman, Najaden, LaeerbjeliHJ
och Svalan, hriueen Nordenskö-ld samt siwneriern a Falk ot'h
Aetiv; de k11nna begagnas som exercisfat;lyg och vid lirigstillfa!le som vaktslwpp uti rikets hamnar.
Förlfme slwppen skandinav len och Gustaf den Ston5 samt
l'ror;atterna Dosiree och Norrliöpinp, 50 a 60 fot midskerps ett sildMtt arbet.o anses numora såsom tln lätt utförbar sak -bibehåll förskeppen o'föråndrade, aptera akterskep pen för propeller. Vi böra ej härvidlag fästa oss vid utseendet , ollor
om deras skeppsbot tnar ej harva så lina linier som nutidens
fartm, då här ondast är Tråt:a orn att, med möjlirraste besparine, förbättra våt· flotta så, an den kan användas mot fienden . Förse s'istni1mnde skepp med rnaehinet· om cirk<~ 400
'hiistl!rafterj fregatten Dosiree med 5 a 600, och NGri·l;öpinr;
med cirka 300 hästkrafte r. Fyll igen ·hvarannan l;;monport
å de sålunda förlfwltda slwppen ocl1 minslia l;anonernas antal på hvarje batteri till unrref;il' 20 a 22, men öka deras
kalibet· j besättningsslj'l'kan 'lian då minskas betydligt, hvarige_nom bfttlro utrymme erlti\lles för kol och do mångfaldiga
o.lika effeliter, som tillhOra elt krigsfartn~. Bestyda de'Ssa
s·fwpps öfra dåek med 1 O ä 12 styclwn 2~-pundiaa canonade r, för att pi\ nåra håll boe~r;nas mot eA liende. Låt dessa
fartyg beh~ lla s••rnma sort tadilin r: de nu eea,
[{anonernas alilbl [l& fregatterna Desircos och l'\orrl;öpinr,s
·loattcrier och tlflck höra ~Hvon minskas, nHHI öl.ias till kalibem.
Tacldingen lian va ra densamma, do rm ega.
Låt skruflinieskt>ppen Stockholru (}c'h Carl Jo,han blifva
oförändra de till formen af tieras sl;råf, till tacl.Iine och machiner, men Juinsl;a lwnonantalet på deras hatf.et~ ier till un:;ofär
hftlf'ten och 5 däcket till 8 a 1 O, men öka deremot do ras l' aliher. De böra då, uti en drabbnintr, ej blifva så stora slar;litrhus, som annars blel'v.e förhållandet. Holfia våra np och
dertill tjonlit:a l;woner .
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Genom on sådan förflndring, som den nu förr.slngn~, __
vi bortkasta ordet "sl;rutliniesliopp'' och benrunna 1lessa i sUillet "ån~sl;epp", till skillnad från ängfregatte r - sknllo örloes
flottan i Carlsilrona fä följande utseende :
2 ängskepp (Skandinavien och Gustaf den Storo) med .\.8
52 l;anoner och <1-00 hiist.l!raftet· hvardera.
46 l;anoner och 350
(Stocldwlm) med 42
dito

a

a

hiisllirafter.

a

44 kan. och 300 hl1r.
(Carl Johan) med 40
4-2 knn. och 5 600 hkr.
(Desiree) med 40
30 kan. och 300 hkr.
28
med
g)
(Norrköpin
400 hkr.
och
l1an.
22
(Vanadis) med
i'umu iclie påbörjad, men hvartill ansl~g redan
åt' beviljad!, om 22 kan. och 400 hl>r.
(Gefle) med 8 kan. o,ch 300 hl;r.
ängkorvett
1
(Orädd) med 1O lwn. och 200 hkr.
dito
1
(Thor) med 6 l;an. och 200 ltkl'.
dito
dito
(Raider) med 4 !;an . och 60 hlu·.
alla med propeller, utom Thor, och tillsammans 12 slridba1·a
ångfartyg med cirlw 340 kananar och 4000 h~stkraftllr- en
ångflotta, som allierad eller fiende ej siwlie föral;fa. OBss-

dito
·l ånefregatt
dito
·l
dito
1
dito
1
l

a

a

a

utom ega vi, oberil!wadt de 4 linieslwp_p, som icl;e i'lllflll böra
slopas, men som äro så gamla, att de ej förtjena ansos som
krigsduglige till sjös :
·1 segelfregatt (Göthehorg ) om H lianoner,
(Josefine och Eueenie) um 36 Ii<.Hloner,
dito
l ~
4 segellwrvett (Chapman) om 24 li&noner,
(Najaden och Lagerbjellw) om 16 lian.
dito
2
(Svalan) om 8 l>anonHr,
dito
1 segelbriga (Nordenshöld) om 1 O l;anoner,
2 segelskonertar (F•JIIi och Act iv) om 8 kanonor bvanlera,
summa 1O fart ye, som med ånr;fartygen siwlie göra tillsam!llans 26 anvuntlham fartyg.
Utan att inga i detaljberiikninga r, anser ja g att omlwstlladen fö r den föresiagnu förändringen af ~ stepp och 2

fregatter samt tieras förseentio med machiner och kraftigare
artilleri icl;e tortle öfversli:;a 2 millioner 1\dt• Hm!, samt att
arbetet hör kunna verksLillas på mindre tid ån 3 år, efter
det 2:ne docl1or blifvit så fär~lig~, att de kunna emottaga
skeppen. Denna summa f11· - enligt min åsiet - ej stor i
förhålland~ till vinsten af att snart lwnna förslialfa oss on
liten, doc!; slrid~ar, ii ngOotta. Att ltafva åtminstone nåcon
plan för våra arl.;eten, anser jag äfveu vara af vida mera vigt
och värde än '2 millioner rilisdaler. Ej heller synes summan
stor, då man het<inlwr, at.t on nutidens stilrre ängfregatt kostar nära donna summa.
förMå England och Fr,mlu·ilw, fiiHlU några år, rasa
söllen af sina nya uppfinningar; vi kunna, tills vidare, antaga
en afvalilande slållning, men vi böra derföre ej stä overk-

icke jernldädtl -

me9

samme.
Bygg se<lan, nä1' tillgångar kunna bllredas, goda fulllirafr, jornklädda om vi ff1 råd, äfven nsteam rams",
ånr;fregatte
tiga
som ersatta de fartl'[), hvilka efter hand blifva kasserade.

Bygg äfvcn ett par ånekorvette r, och tag dertill im god
modell, som r. ex. enge lska, nya 17-l;anon-k orvetten Rinaldo,
om 200 häst\;rarter, rör att begagna på nlhp,snare farvatten
till handelils sliyddande och unga officerare s exercis.
Jag har nu sökt att. i korth et fralll stiilla mina asir;ter rö{'ande vf1rt oumbärliga sjövapen.
silsom en rel;apitulation, tager j;;g m i~: friheten anföra
n~cra vär~ liga, nllrycksfnlla ord ar en, fö.r sitt fosterland och
sitt vapens ära nitälskande,

~jöolficor :

"För Sverige <i r det docli gifvet, aU. - sä långe det har
kringflutna lwster ocll en vidsl.räcilt handel, samt för öfrigt
gör anspri\l; på att räknas såsom en sjelrständig medlem i
måste det ha(va örlogsdet emopeislia statsförbund et fartyg. Tvinea de stor.1 omlwstnad erna, alt antalet af fartyg
bör inslirän[,as, ål'ven betydligt i nslu·äni;a s, sä v.Jt så slw,
men iakttu~as mästo, all do fart.ye, det uger, motsvara lidens
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fordringar, samt uti hållninG och bemanning inr:ifva anseende
Synas svårigheterna hftrvid blifva stora, år
och belåtonhet.
dock äfven målet stort, och inaen höfves att stii med at·l alla tider hafva förenade krafmarne i lwrs utan ilrbete.
ter jemte klokhet och nit kunnat mycket utr~tta; och vi få
alldrig för{!åta, att liksom vi hafva våra föreafinp,are att taclia,
mer än oss sjelfva, föl' det aoda vi eaa, liliaså blifva våra
efterkommande beroende af hvad vi nu göra eller iclio {!dra.
Det år alltså icke nog med, att vi . endast sölia af11jelpa stundens brister ocb behof, ulan böra dar:flns plir,ter så ~liötas,
att, vid hvarju arbete som företages 1 blicken år ril1tad flfven
mot framtiden, hvill•en då - vare sia i medgånr; elle1· motalldl'ig skall fiimeka den hög<Htade skaldens ord,
gång, l)tt korset i den blå flaggan är en bild af "ål'ans guld pil
·trohets grund."

KOMMENDÖR HJELl\IS SKIUFT OM VÅRT SJÖFÖRSVAR.
I on tid då vårt sjöförsvar st~r vid gr;insen <~f ett nytt
skifte, var det iclie me1· än man l;unde förvänta, att den för
svenska flottans vål alltid varme Kom inendö1· Hjelm ånyo
skulle uppträda, helst som hans för många år s'edan yttrade
åsigter · just nu .synas hafva ernått eh da ej anad fullbordar..
Den nyligen utgifna sl1riften som han l• a liar: Bibehållam/et

af Sveriges sjelfständighet beror pd org,anisationen af ep
al&tift sjöförsvar, - är på det hela laget iclie annat :in en
förnyad upplarr<J, ett återupprepande ar hvad han ytr.radn uti
sina slq·ifter år 1SH--45, med den sl1illnad lil1vål, att hans
tillförene obestyrkta, <lå IIJed våqliga lindansaresprång n:1stan
jemförlirra l<JIII\espel, numera harva erfarenhetens vittne,;börd,
och i så måtto ega fotfäste på verfiliahetens fasta grund,
Dock, med förlof, detta med{lifvande iclio ober:riinsadt, utan
väsendtligast liVad ~je lfva hufvuusaken beträlf<tr 1 hvaraf för.-
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nämlicast hans beslf11nda

påstflende nll krigsfartyg nf trd

, iclw mer rnolsDara nutidens fordringar, lwar{öre jernfartyg

llvar och en ar hans sl;,rifte 1· utmärker sig rrenom samma fram f1triktat!e biicl•, samma varma fostel'!andsliårlel•, mon öfverflödar åfven af en småakti:~ ofla vilsefiird
delaljsjuka, samt - · enligt h:;ad me1· liOrnpet.enta domare ån
underteclinad förmena - ej tillförlitliga l;onstrulilionsberåkningal·. I(OIUUHJndör Ilje!ms slirifter !Jnfva en plifallande likhet
med Californiens jordmån, hvilken val renslijö·ld och frigjord
ifrån en massa oanvändbara beståndsdelar, befinnes ('ea eedigna euldliOI'll af höet v~rcle. Det iir iclie behölliet att Ul"
Jet förllulna f1·nmdraga hans mindr,o lycliade beräkningar,
en<ir hans sednaste sl1rift erbjude1' tilll'<icliligt som måste an-

måste byg,qas.

, märlws. ~len en pliet :il' det, och tillilia on tillfredsst:illolse,
alt nu eiira rättvisa ·och erl;;~tnna hvad år 1844. förnekades,
att ban, Kommendö1· Hjelm 1 i ej ringa molm har varit en
l
sanningens förutseende hutlbä ra re.
Df1 Kommendör Hjelm år 184-i. olfenflirrgjorde sina lankal' om Sveriges sjöförsvar, rönte k1n för,a eller inga sympathier inom vapnet, och erhöll dorjemte en stråna vedersakare uti dåvarande Kapten sedermera statsrådet Ehrenstam,
hvilken otfentlir,t uppträ dd!l och punlit föl' punlit fÖrneliad!l
allt hvad 1\ommendör Hjelm hade uttalat. Ehrenstam var en
redbar man, med höet anseende för sina l'idslriiclila litlnskaper, livarföre hans ord alllid ansåcos, åtminstone hos mängden,
art vara de rfttla. Ej sällan hånder tlet docli att tidsandan
tar;er en annan ril•tnina än den viq; de lärde ut~taliat. Det
f1r intressant och måhfwda iclw hellor utan nytta, sf1rdoles
för dem som :t lllid äro benäene alt tftnka och diima par 'authorite, att nu 20 f1r efter striden, uppstalla når:ra af do b5_da molslftndarnes olika flsicter och jemföra dem med hvad
sednare tider frambringat.. Do Vflsendtligaste af Kommendör
Hjelm.~ sattser må dcrfijre anl'öras, jemte den vederlägGning
Eltrenstam förebar.
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Hjelm. Alla lrrigsfartyg, tl{ven de största slcepp, som endast segla äro hädanefter utan politisfa värde och nödgas
derföre, att i förening med sina seglande egensfwper, ä/ven
förena den att Twnna fortskalfas med llngkraft.
Ehrenstam. , Bevärade \\ngfartm måste finnas uti alla
flottor, men sl;ulle ett linieskepp förses med sliruf, ångmaskin och lwlförråd, förlorades flere ar far·tyge ts ypperliga
egensiwper; det bl e f beroende af medföljande transportfartn~,
och masldnens kraft hlef ändå ringa ellei' troligen ir.lifl tillräcklig att gifva fartyget större fart år~ det nu kan erhålla
genom att bogseras af ett dertill passande ångfartyg.

Hjelm. Sedan bomblianoner och projektiler fyllda med
8präng- oclt bränst~tts lwmmit i bruk, äro krigsfartyg byggda
af trä uduglign, och måste snart undanträngas af jernfnrtyg.
Jern{artygen ha(va fördelorne framför fartyg byggda af trä,
att de äro starkare, varalitigare, genom sina vattentäta slwtt
; mindre fara vid pågrundstötningar, lättare att under striden reparera, samt ltvad {ör (•rigsfartygel ät• vigtignst, ej
eldfarliga, oclt kunna byggas af sti beslw/fad pldt att ej bomberna d dem hafoa nligon förstörande vet·kan.
Bombernas förstörelse-verkan pil tråfartyr,
man I början ar deras tillkomst förmesom
stor
är icke så
nade. Om än jlll'nfarlyg kunna göras lil<a starka som fartyr,
ar trå, äro de dock mindre pålitliga, hvarföre krigsfartm icl\e
böra bygeas af jern. Den del af ett l•rigsfartyg som är öfver vattnet kan och hör icke bytmas af jern, emedan kulor
som trätf;l densamma då skulle göra mån!Jfaldir,t stöne förödelse nn uti trafartm. Ett ll)'lilit försöli var han (Ehrenstam) åsyna vittne till i England, då man besköl kollårar
byggda af jernplåt, l1varvid jernpliitarne upprefvos i sömmar-

Ehrenslam.

na och blefvo myclwt sl;adade.

Hjelm. Sverige bör ega änglwrvetter byggda of jern,
260 fot lilnga, 38 fot breda, 12 fot djupgående, midskeppssektionen i form af ett flott f.!Jlligt U, skarpa och likformiga
,åt bilda ändarna, upprättsidende stä{var, in,qen galjon eller
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slrägg, ett rörligt bogspröt att lyfta, masterna byggda af jernpldt, slående tnclrlingen och en del svårare löpande ,qods af
lwtting eller jerntrdd, samt bestycfrade med 20 st. JOO-pund.
bomblwnonet· .
Ehrenstam. Ännu aldrip,- har en bestyclmin~r af den betydenhet som '20 st. 100-pund. bombkanoner blifvit st.älld på
ett obeti1clit batteri, och, då det hittills Liefunnits omöjligt att
inom ett fartyg vederbörligen servera mer- än 12 hombkanoner, hvillia förbättrade inr;itlningar l1f1nner Förf. att på sin
korvett servera 20 bombkanone r? Bomberna blifva alltid våilliga för· eeet slwpp, livarföre deras bruk m5ste insl;rånkas till
ett mindre antal pjeser inom samma fartyg . De stora fartyge ns djupa, skarpa och breda bottenform ilr sådan soni Chapman, och andra stora snillen hafva funnit vara den bästa,
hvarföro ·det nr, lindrigast sagdt, förmätet alt pilstå det en
nlldeles motsatt form sliullo 5stacllwmma en hf1ltre seglinrr.
Att be~ragna den stäende tacldin~en eller löpande eods af
liettine eller jerntråd, har man icke inom någon marin ansett lämpli gt för örlogsfartyg, i anseende ~iii svf1righeten att
Dogsprötets inrättning att kunna
reparera det som nfsl<jutes.
l
lyflas är nf1got alldeles nytt, och svårt att Gissa ändamålet.
Hjelm. Genom dislillerings-apparat att göra hafsvatten
dricksbart kan vattenförrådet minsl&as {ör att lernna större
utrymme åt lwl{örrMet.
Det vore iniressant att veta inom hvilken
marin denna uppllnninr, blifvit p,-odliflnd - iclw är det till
följd af elen rapport han (Ehrenstam) afgifvet eftor uppdrag
"
att anstalJa försök å slwppet lllanligheten.

Ehrenstam.

Hjelm. Till liuslernas försvar böra anskaffas flytande
batterier byggda af jern be_styclwde med stora bomhlwnoner,
ställda midsltepps att de liunna svängas åt båda sidor.
Ehrenstam. Flyrande balterinr förlorade 1\rediten vid
Gibraltar f1r 1782, och om man !Hl vill göra dom skottfria
genom jernbeklädnad, har sådant mindre sannolikhet att lyc-
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i;as ;in d' A1·cons inl'f1Uning 3lt göra .:lo Spanska hattorierua
~antändliga ar glödgade kulor.
H11em af dessa bfida antagonister stod sanningen närmast är nu lätt alt afgiira. livad 1\ommendör Hjelm förutsade har nu inträffat: l1rigsfartyg ej försedda med ångkraft
åro längesedan utdömda ; bomblwnonemas och do nyare projel;tilernas förstörelse-verkan erkännas \'ara större än träfartyg kunna uthärda, livarföre nyast~1 lirigsfartm dels pantsarIilådas och dels byr,r:as helt och hållet af jorn; fartre byr,gda
af jern förklaras nu icke allenast vara starlwre, pfliitligaro och
varaktigare iin träfartyc-, utan flf1•en i stånd alt motstå bombernas verkan, samt i viss molm äfven massiva kulors ; undeJ' förhailtllingarne af den engelsl;a Försvars-lwmmittcn blel'
det bestyrlit att jornfartyg af van lig plåt äro lättare att un(ler striden reparera im triil'artm, samt ej heller kulorna ft
dem r,ifva så svåra splinter som p~ lr·:.fartyg ; nutidens snnbbaste krigsfartm äro till undervattensformen i nf1rmaste likbet med Hjelms ftsigt nomligen flata, fylliga midsl;epps och
lmifskarpa åt ända rne ; fregatter finnas bestyckade med endast bomMananer och till mer ån dubbla antalet af hvad
Hjelm föreslog; tar.klingar af jr~rntross och en del löpande
gods af lieUing, flfvensom disti llerings-apparater· för· att göra
hafsvatten driclibart, äro nu alhn<inneliaa pfl örlogsfartyg; såyäl freaatter som l;orvlltter finnas hvillia p~ ö{ra-däck hafva
en lika fulllo·artig, ja svi'u·are bostyclming f111 den Hjelm uppgifvit fiir sina jernko1·vetter, och proportionen emellan lwrvettcns längd och hredd f1r numera iclie nflgon öfvordrifl;
franska pantsarklädda frer:atten La Gloire oeh m.\nga efter
fwnnes modell, ega hvarlwn sliagg ollor utbygad gallion oj
eller . al;te r·speael, ul.an hafva sliarpa och liliformicn för- och
aliter-slwpp samt clerjemte bogsprötet så inrf1tladt att det kan
borttagas då bogkanonerna begacnas ; jernlilådda flytande batteriel' bn:;r:as för hamnar~ och linsters försvar; och masl.eJ'
hn:zda af . jernplåt förordas nu som ifri:.;ast inom onaelslia
ma-rinen -- i fil ord, nutiden har att uppvisa det mesta af
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i1vad 1\ommendöl' Hjelm f1r 18H förordade, och oinrlock mycket mer som 20 år tillbalia slittlle hafva ansetts för· en vild
p,alenskap att uns omnilmna. Må man derföre icl1e obilligt
bedöma Ehrenstam, ty hans npptrf1dande e rundade sig _på
_då allmänt rådande åsip,ter : slillllo mnn nu Idandra att han
år 1844 bestred sannoliliheten ar livad år 1860-61 inträffade, hvad dft säea om dem som ännu vilja förnel;a hvad
dock ögat ser och handen lwn taga på !
Såsom förut blifvit nf1mndt är Kommendör lljelms sednasto skrif-t i det väsendtligaste eH f1 ternpprf1pande ar hvad
lian sagt uti sina föreeäende slirifter. lian hånvisar till bina
yttranden år 18H och utdömer f111yo våra föråldrade trähygeda sl1epp, i hvillias ställe han förordar sina grundeående
20-kanons-skrufliOrvetter byegda af jern, m~n nu bestyc!mde
med Löjtnant Engströms liammarladdnines-kanoner, sallit till
Så till vida lwn man icke
nåaon del Mven p~ntsarheldf1dde.
om man och i nåhyllning,
sin
FörfaHaren
annat än skänlia
eon mohn sliullo tro sir: hafva anlednint; b,etvifla lämpligheten
af den föresiaena liorvett-certen, äfvensom rilili(!heten af berflkningen för <less rinea djupgående och utomordentliga bäl'iehet. Deremot har nti den nya sl•riften tillkommit en massa detaljförslager, .h1·ilka omöjligt på god tro hunna antagas.
Man har t. ex. svårt för att medgifvp, alt det föt· svenska
~jövnpnllt siwlie liunna frambrinr:a en välgörande verl;an, att
det heröfvades hvad hvarje annan örlo:;~marin ege>: ne::!lligen
en allrpän station der materielen Iiiiverlias efter en :::omensam plan, och der officers-Ilarpsen egde lillfflllo att samm~a
trålfa, alt ' l ramlaaga och nibyta rön, alt i detalj gransl'a tiUverlmingen och hesli<J!fentHJten af hvad lirigsrnatel'ielen 'hörer
m. m. Det mnnl;artade ensamhots-tillstånd som Kommendör
1
1/jelms förslag innebär, att hvarje örlogsfartm s'lwlle stationeras vid en för detsamma bestämd lwstor!, skulle sannoliU
'
'Elll
- man lian ej qvfdva denna fruktan - snart framamma
umfibiolik sjömi li ~, till h~liten lanufjunliare hälften kustfarar.e
med lillhöranue hos o>s ej obekanta karal:rers-lyten, hvaraf i
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främsta rummet en inbillsl\ sjelfldokhet som s:Htcr ,·1 ra i att
för·akta alla förbiiltrincar sj0liriesväsendet i andra lånder urhåller - och som i bästa fa ll alllid blottst:illcs. !ör en ensi- ·
diBare sjömans-utveclding flll hvad nu iir tillf[lllel. Dessutom
är det fö ga sannoliU att staten, eenom en cylili ')nter-fördelnine med f1tfijljande många miniaturst:~tioner, ~lur l le skörda
någon pelwnier vinst., f1tminstone iclie motsvarande de miinua
olägenheter som framl1allades.
Ej heller vålbetflnlit tyclies det vara all. upplösa hela
Konstrulitions- officers-lwrpsen. Om ;H ven do hlil'vande f:~r
tyeen helt och hållet byggdes, inreddes och utrustados vid privata skepps-varf, så måste docli, hvad ·urven Kom. Hjelm sj el f
föreslår, en flottans authol'itet granska fartn:ens ritninc, ärvensom vid nybyp,enaden lwntrollera iakttaeandet ar samma
ritning; men huru kunna pröfva skrofvets :indamålsenli{;a lwnstruktion, ber:ilwinp,arnas rilil.iehet, rundhultens proportioner
m. m. annat ,f111 medelst i sliOppsbyggeri-vetensl•apen bildade
personer; desse mii nu liallas för hvad som helst melwnislwellel· konstruktions-officerare, blott de ru·o vetenslwpligt bildade konstruktörer . Alltför· dyrbara intressen sku lle s;Ht.as
på spel, om ett dylili!. förtroondo lemnades uteslutande i hiinderna på s. k. amateurer.
Lilwså synes vinsten hlifva ringa nlfld att holt och hållet
indraga den nuvarande räkensliaps- personalen, men deremot
tilldela hvarje korvett 3:ne civila tjensteman, hv;11·af do 15
föreslagna lwrvetterna ensamt simlie erfordra 45 skrifvare
förutom civi l-personalens t.illölming i Förvaltningen m. m.
Utan tvifvel erfordrar hela det nuvarande råliensliaps-r egementet en p,rundli[! reform il'rän d2t minsta till det största,
sävfil hvad arbetstimmarrws antal beträffa som sjelfva bold'örings-si\llet m. m. - · men att total t upplösa do civila verken,
under förväntan ar "en allmännare hedersliånsla sådan don
finnes i det bättre alfflrslifvet", det tycl1es vara mer ån ' hvad
med statens bästa ar förenligt. Gerna mtJdgifvcs f1fven, aH
icke allenast civil-staton utan ock flottans båda stationer·,

ar-

venso1D oess konstrulilions-korps, och hvar och en af de öfriea liorpserna, vål tarfva b5Je förenliling och omreglerin&;
men helt visst vore det. till mer sliaua än gagn, om flottan
helt och hållet beröfvades når,ot enua af do elementer hvarförutan ännu a!dri~:: når,on örlozsmarin kunnat existera. I de
afliigsnaste östorlimclerna tror man siz med obeflficliad statsmanna-vishet litmna föralila den civiliserade verldens institutiorwr, mon i~ke böra vi svenslwr göra oss Iii! nordens cbineserl Af lil1artad besl1alfenhet är flfven den, pag. 18, uttaOaktadt [(om.
lade iisigten anr,ående pantsarlilädua fartn;.
vika för bernllste
flyter·
som
allt
att
förlilarar,
sjelf
Hjelm
slutförlviilade
den
till
dock
patsrade ångfartyg, lwmmer han
satsen, alt Sn1rige mf1 undvara denna öfverlägsna materiel
och låta "sliicldighet, 'beslutsamhet och mod ersåtra vara vapens
svaehet" - en vacker, ofta besjungen fras, livarmed vi svenskaL' blifvit ritiiigen bespisade! Det vore docl• t.id på alt nu,
då kriesmaterielen i andra länder egnas den höp,sta omsorg,
hortlf1gga alla aliademisl•a illusioner, och länka på något verksammare än alt slå med arman1e i lwrs och frossa på "KungCarl och hans gossar hlf1" i "den oförlilweliga svenska tapperheten" i "vår Gud är oss on våldig borg"; elle1· h varföre icke
också : "frukta ej, din r,amla Tants förböner slwla aldrig uppVårt f'ilderneslnnds försvar måste {il'llndas på
höra" m. m.
nycktrare anordningar. Om vi ~sido~~tta arbete eller kostnad
på vf1rl vapens tidsenliga fullliornning, undr-r fiirutsfltt ning, att
svensk~n, genom sin öfverl<i:;srw sldclilit:het och patriotism,
gerna må utsåndas med ett sv a[pre vapen alt slåss emot den
bättre utr·ustafle fienden, så kan elt dylil1t lättsinne hlifva oss,
eller våra efterlwmmand~, ett frö till de bittraste f!irödmjuIckedestomindre trumpetas i våra öron alltjemt, aU
IHllser.
vi svenskar af naturen f1ro alla andra öfverläesne uti lu·igiska
idrotter, hvarföre också det hernmaväfda herserkamode t
väldigt bullrar i koja och palats, ocil chvad lr;inda må, anser
man det blifva tillfyllest, om blott det tappra folliCt går man
ur huset för att möta fienden - beväpningen ma för öfrigt
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vara huru den kan, vare sia till sjöss eller lands! Den lirigaranda ;1r docli icke myclwt Vflr<l, oalitadt do stora or 1len, som
förneliar sina vapen den fulländning man i anrlra l:inder gör
sic tillgodo -· och förunderligt är det, all en vorid serfaren
rnångbepröfvad sjöm:tn i något onda fall lian godi;;-Jnna fredshjeltarnes lapsus linguae. Annorlunda ytr.rado l1an sit: i den
år !SH ulgifno slu'iften, der han så sann t anför: "ineet fartyg lian liosta för mycl;ot som segrar öfver fiendens, men
deremot lwn inget lwsl.a för litet som af honom hesll:;ras."
livad ;len stora lwstnaden betrfilfar, pa:;. 11\., sf1 år d_en
naturlir,tvis beroende af det bepantsrade fartn:ets dimensioner.
Den sardiniansl;a rerrer·ingen har vid ett privat varf i Frankrike, La Seine, besUillt 2:ne pantsarklfldda frot:atter af fregatten Vanadis stol'lel<, och dessa, kontraherade att cöra minst
11 lwop, slwla hvardera lwsta Pj fullt 1,900,000 nh·, lianoErl;flnnor man såsom Kom. Hjelm, alt
norne undant-agne.
allt flytande som sjelf ej ftr pantsarldadt måste vilw för dessa
slags iinef~rtm, så mf1sfo det vara både emot ldinsla och förnuft, att ensamt åt tionden öfvcrlmnna förrnf111en af att ega
ett så öfverläeset vapen_ Är, sftsom mängen påstår, den
pantsarldädda fregatten lika sfridsuthfil lit: som 3:no varliir,a
trf1-frecatter - och om derti'll pantsarfrorratr.ens und•!rvattenskropp, eller· såsom l(om. Hjelm föreslår, hela fartmot hmr,es
endast urar jem, livarigenom undorhållslwstnaden blir betydligt mindre ån för en trå-fre::att af samma dimensioner så synes utbytet af trii emot jem blifva en ekonomisk fördel
i stället för motsatsen.
Man föregifver -- detta dock icke 1\om . l~jelm - - att
fartygens pantsa rbeldädnad är blott 011 periodi sl< åtgärd ar
Jwrf. varaldighet; ty, sC1ger man, artilleriet skall snart så fullkomnas, all äfven do tjocl1aste jornbeklädnader ej mer blifva
näcot säkert sliydd, l1varföre far'tygen nödgas att åter afldäda
siG den tunga mstningen, likasom medeltidens stålklädde rid-

dare, vid eldvapr)ens uppkomot. Denna jemförolse är dock i
mer än ett hän soendo haltande - ätmin stono hvad återgfin-
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eon till den nalma triisidan belräifar. ~Iii artilleriet fullkomnas, och dess "holts" aenomLorr;; den tjockaste plftt ett farim lwn Lära ; - bomberna <Jfvisas J ock nf pantsarn! Panlsarlil<idseln var dessutom för ridilaren ett clyrköpt skydd, enät•
den r,jorde honom tunG och ovirr, hvill;en olägenhet ej kan
tillämpas p~ det hepantsrndo fartyget, som framilu med samma snahbhet som nåeot :mnat llrigsfarlYff. Riddaren egdo
~Ii tså i erhå!landet af en betydligt öl;ad rörlighet, ett vigtigt
slii.il som ej finnes för pantsarfreeaf.len, att vid första anlednine afHq;ea sin tunga skrud. Dertill kommet·, att äfven när
artilleriet a!lmänneligen lyclws eenomtt•ånffa den tjoc:l;aste
pantsat·beliladnad - bvill;et torde ske snart nog, men helt
sälwrt erfordrat' gynnande omständigheter? ·- återstår dock
alltid mångfaldiea sannolil<heter för ett fortfarande behof af
Den förnilmligaste af dessa
pantsarldf1tlselns bibehållande.
sannolil<heter, öf höffsla vict för ett fartya men deremot ej
af don besl;alfenhet att den kunde ingå uti riddarens beråknine, <ir den, att om det bepantsrade fartyget bortlägget•
sitt hamesk och dervid blottar en träsida, så vore dess sakra lott att vicl första strid blifva lågornas rof. Ehuru ofta
anfördt, må det tillåtas fmyo påminna om de projektiler, hvarmed nntidens artillerister undfiigna en fiende bakom nakna
trävallar: 1:mo) Jen vanliga brandtrörs-bomben, endast fylld
med krut, men flndock i stånd att fort nog antända träfartyg;
hvarpå turldsl;a fre(ptterna vid Sinope och engelsl;a fre~:atten
Tiger utanför Odessa - m5nrrn mindre argörande strider att
förtirra- ~ro otvetydiga be\·is. 2:do) Kapten Martins tunnskalilJa
bomb fylld med smält jern :~<), hvill;en, uppmjukad ffPnom hettan
af de smälta jernel, spricl<or i skeppssidan, "som ett ruttet päron", hvanid jen1et nedrinner emellan timmer oc11 forrningar
6 häl, frlld '
och öfverallt . antänder. 3:tio) llomh med 5
den irrån
cl;a
a
sl·
kan
vatten
med brftnsalts sfl intensif, att icke

a

* ) Flere Englands örlogsfartyg och alla dess sjöfästningar hafva redan
kupol-ugr.ar i ändamål a tt smälta jem för bombsi<jutniog. Talas

om vådan för eget fartyg, sä påminnes om just samma tal blott
10 Dr til lbaka emot de llU Jlfmäot bcgagoade spräggbomberna.
9
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hvarje llrtl utspru tande eldstrålen. ~;lo) Kapten No,·tor
u; "liqu id fire sheil", ocl;så tunnsl;alig bomb; fylld med
e n Oytando
blandni ng af brinna nde jordbeck och fosfor, hvaraf
olden iir
sä oemotst3ndlig; all ett vått segel eller ennom
dränl;t tr:l.stycke ögonblickligt antändas. Emot dessa och lil1arla
de projektile r litmon tråfartJ'IJ icke uthärda, !JVarföre icke heller
nårron
sjöman, som har i perspektif att sjelf lwmma i sjöstrid
, länge
tordo tveka vid valet emollan trä- eller j11rnfartn;.
Skydda
de jornklädda fartygen endast emot bomber - hvilkot
man
har skål att f:>rmoda, åtmins tone vet man att en jornsid
a ej
kan antändas - må sedan hundradradetals kulor genom
hoJTa
sk oppssidan -- sft hafva lmlor i alla tider 1:jo rt utan
fara för
he la fartmo t - men, som er. engelsl1 militärförfatt
are sftger
"fo r God's salie l;eep ont the sheils t"~~')
Emot Kommendör Hjelrnss slirift ftr ej \'i<.lare att anmär
ka,
än att don öfverflödar af alltför m5nga små brokir;n
projck t.er, hvilka till stor del synas vara on brinna nde
detaljlustas
vanarli[!a hJrn. Så 11'01' man sir; berättir:ad kalla
1.. ex. seliondtJns förnyade olilroj, paf)". 23, att alteste ra sin
chefs unde rs krift; pag. 2.!, al.t vintrar ue inqvar tera ~ekond
en m. Il.
på den infrusn e jernlw rvetton , hvarvid fiireskrifves,
såsom en
lisa i cla ndet, att inbädda dem i npackatl snön likasom
björna r i idet j pa(! . 27, att underlål;aren oj får anses
såsom
officers vederlihe, utan fördelas till underofficera
res ru11ss ;
pag. 29 , att svenska handeln skall anses sl1yddad
derige nom
att örloesfartyg station eras vid våra egna hemkuster
- m. fl.
oantaeliga småförslaeer, dock alla af undero rdnad
vigt, och
endast att förlilma vid svärmande mosquitos som
slöra dAn
~)

För att alleda upmärksamhetcn if:ån pantsarfartyg föregifv
es älven,
att det endast llr deL egennyttiga jerniot.resset i England
som fr~m
\(all at ropet för dessa fa rtyg. Det var dock ifrån Frankr
ike som
den ii r~ga v arande idecn utgått, och ioom detta icke·,je
rn-land, i.lr
det som deu fortfarande ernått sin utstrtickning.
Enghmd har
h ~irvid l n~ , som vid mycket annat röraod e
sjökrigsmaterielens fulll<~Hnnin~, end ast följt Franhilce i fotsp§ren .

J3 i
cljast vaclira nature n. I ItuhudsaK är man 1\ommendöl'
lljulm
all aktning sliylditi, och 5ärsliildt föl' hans varma lefvand
o l•ärleli för sitt fordna yrk\l. livad fil kunna hugna sig
med ftr
J10nom hesl1fmlt nerutigen att efter ett mäneå rigt
misskå nnande slutlit"fltl af hfuldelsernas sllicli hafva orhålli
t
det vilt'
o
nosbörd, att hv ad han fö1· 20 år sedan uttalade · att krigs. fart~· g äfven de största, f1ro otlusli ga utan ånskra ft;
att emot
tråfartyg äro bomblianonor den enda ration ella bestyc
kning ;
«tt jern·fa rtyg snart undanträne-a trilfartn; j att den
underv attensform fartyt;en dill.il\s hade egt icke var den råtta
; jo mto
myclwt ann<Jt, dll af ingen godluindt, - nu befinn
es hafva.
varit solblanlia sanningen, hvill;en, om rfltt uppfattad,
kundu
hafva blifvit fäderneslandAt af oherä\melig nytta.
Och äl'von
i sin sBtlnasto slirift, har han utan tvifvel uttalat
månget framtidsord, så vfil hvad rörel' våra institutioners behöfli
ga omregleri ng som ock onl materielens brister och fordrin
ga r.
Hans uppmanin~ att till kustsm as försvar beg3gna
den i all
terrän g och ombord de minsta båtat· användbara Gonare
v ska
rake.ftm -- 'hos oss helt och hållet åsidosalt men
hvilliens
vedian ar stor "?.· ) - förtjonar helt vist alt a\l varliee
n begrundas j o..-:h måhända skall han skörda den ännu
störro
:triumfen, att ulla marine!' omsider nödgas antaga, icl!O
allenast
:hans redan !;inge liända åsigt ait l.JOrll:"lgga all träfört
iml'ing
och hn:ga krigsfartygen ondast af jnrn, utan ;ifven,
hvad ensamt han ännu har uttalat, att blott i valtengängen
bepantsra
dem för Tmlor. Sker det så, har Kommendör Hjelm. äterige
n
~ran af en förutse ende sliarpsinnighet, hvill;en !~ngt ifrån
att
.rörnekas, öppot . höt• Hllecrnas allt det orliftnnando
don ohoslridligen ftirtjenar.
*) Sednast

iblJnd transportfartyg ' u i Odessa ooh emot engelska !lnggskeppet utanför Sebastopol.
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NÅGRA ORD OM "MAURYSKA JOURNA
LE\S" FÖR:\1\DE
SVENSKA ÖRLOGSF ARTYG.

rA

or .,'8~3
A
v
var ett möte 1. rlnissel, emellan de
fleste sjöidIiande nationer, hvaribland äfven Sver
ige, i och fö1· ett stort
och vigtigt ändamål, hvars ide utgå
tt från föreståndaren fö1·
obse rvato rium i Washi
n~;ton, d. v. Löjtnanten i nmer
ilwnska
flottan, ~Janry: ''att
nemligen filrb:Hlra navir:ationsiwnslen
och förvflrh·a en mera noce rann Ii änne
dom om de lagar, som
ha f och vindar äro underkastade, om
rådande strömma r, m m.,"
allt af en vidstrf1ckt nytta, ej blott
för ve!ensliapen, utan rtfnm
i det praliliska lil'vot. Vid denn a samm
ankomst öfverensliom.',
att, i och för samlandet af materialle
r t.ill detta stol'a och vaclil·a
ändamåls vinnande, borde på de vid
möte t represef.lterade nationernas så väl örlog s- som handelsfa
rtyr,, hvillia besegla de
störr e hafven, föras en Meteorologisk
Jour nal eller "Abstract
Log", hvilken skulle omfatta alla de
obse rvati oner och ialittagelser, hvilka finnas upptaene i de
af Löjtnant Marn ·y ut{:ifna "directions", som derje mte inneh
ålla, ej allenast huru s~:;de
obse rvati oner slwla göl'as och besliaffen
heten af de instr ume nt,
som dertill böra begagnas, utan äfven
de "korrHklioner", som
efl.er dem antecknade observationer
böra undergå för att jour nalen sliall vara af något värde. I
följd af ofvann<imnde sammankomst anbefalldes, att pf1 svenska
örlogsfarty[, hvillia göra
reso r ö!ver oceanen, sliUile föras
en sådan mete orof o,isk
. journ al, och befalhafvarne pli v5 ra
" es
handnlsfartm uppmanad
att göra detsamma. Men beldasligt
nou, oakt~dr. Sverigo, sedan denna tid, ärliuen haft örlogsfart
yg på aflä ~; snare farvatlen, lärer ännu ej någon s5dan journ
al, fastån den varit förd
ombord, varit af det viirde, <lit liOng
l . vetonsliapsaliademien
anse tt don böra sändas till Löjtn
ant Maury; och hvad har
Vä l ors<!ken varit härti ll? jo, incen
annan, :in dels brist pfi
ljcnliaa in strum ent och dels besli
affenheten al do ombord

nw<.,sf1n< 1a, 1lViilien va fl·t sal
" 1an , a tt olJ",. CI'V,"Iioner, anteclinad
o
"
nl'tor dem, siwlie mera brinGat ored
a fln ljus i s~lien. Som
in:; en förut ledt uppmärlisamhet hflrfl
t, hal' förfalt:1ren, som
tv enne :;å ngor haft förtro ende! alt
ombord [;) ra denn a jour nal, unsett ej ulott som en plir,t utan
som en sliyldi[;het att
hf1rom upplysa, på det att dotta miss
förh ållunJo måtte rätta s,
.och de nu till höst en utr,fJCndo farty
r,en för ses med alla do
in strum ent, som Löjtnant Maury i
sina "din~clions''' föreslirifver, så alt. pflt:on r,:lng :"d'ven vi
111~ hli11· ~ i til lfälle Jtt inlomna en vf1rdcrik journ al och derip
,enom i vf1r rinr,a mån
bidraga till ändamfllets vinnande .
Man lian meJ sliäl föru ndra sit~ iHver, att ej pf1 flot.tans
station i Carlslirona finne-s
dessa instrument. och det i det goda
slii cli, som de böra vara, med uppp,ift. på de konelilione1·,
som el'ter dem ant.eclinad e observationel' höra uuderr.fl.
Utan att vilja utlet a Ol'sakerna härtill får blott nfunnas, att
l'örhållandet f1r bolilagJir:en s5; ty störr e anta let barom
etrar, som der finnas och
s~m iiro tillverlwdtl af en instrumentmalitlre ;\der
man i Stor.kholm, iii'O aldeles olf1mpli~p att omb
ord anviinda till metc orologisf;a obsenatione1·. \Ylaury s:"J(:C
I' nemligen, att ett hufvudvillior, för att bai'Oil1CJter-observ
utionel'lla slwla vara tillförlitli:;a, ;ir, alt baro mete rn först
och i1·iimst silall vara en
sjöb arom eter, men de af Åderman
tillverllad •.l äro ej såda na.
Dn sliilja sig hPil och håll et i lwns
tru!:tion fri\n dessa. sjöbaro mete rn är nemlit:en en häfv areb
arom eter med liapill;irt
rör · de af ;\dermans tilfl•erlming dere
mot ut eöras af ett enda 'rall! till stön o delen af ~in längd
inlwipet, men icke lia' rt 'rör. Mon. detta m5tt
pillä
e ej vara liilräcliliet, ty vid minsta ri\relse af fartyget höj er och si1nl
;er si:; qviclisilfret i röret så hasti{jt or. h hetydlip;t, at t det
bi ir omöjbigt att nflåsa,
ens med skymt en af noggrannhet.
Delta förhållande kons taterade sig un•ler sednas te expediiio
ne1'na 5t Voslindien oeh
Medelhafvet, der dnssa instrument.
voro medsända. Ett anna t ,·ic ti gt viikor för observalionel'llas
tillförlitlighet, och som
Uijt n;w t ~ laur y särd eles fä ste r s i~;
l'id, flr att så väl baromc -..
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trar som thermo mctrar, både före resan och orto
1• densam ma, skola vara jemförda med sii kallade "Norm al-inst
rumen t",
men icke heller n5r,rä sådana finnas på stationen.
Norma linstru ment böra vara siird(!les nogr;rannt lwnstr uerado
, och
lwrrek tionern a, som eftet· dem anteclmade observ atione
r böra
undergfi, kända; ty en barom eter-ol lservaf ion hör
liOI'I'igeras,
ej blott för olil~<l tempor·atur och för qvicksilfr·ets
så väl som
skalans derige nom uppkomna olika utvidr,ninr,, utan
iifVl'n fö r
liapillr•rlu·aften, ftfvensom grader ingen bö1· vara
jemn . En
therrnomet.er bör äfve n undersökas, såvftl hu1·uvida
kok- och
fryspu nktem a äro rätt utsatta som beträffande grader
incens
noggra nn hot.
Allt detla böl' vara ullaget före afresan, så att don
officer, som af fartyes- chefen blefve utsedd till meteor
ologiska
journa lens rörande, lwnde emot.taga instrum enten
med uppgift på ofvannftrnndo jemför elser och lwrreli lioner.
B:ist vore
kanske tlerföre, om instrum entens skötande på station
en voro
uppdra eet åt nåaon officer, t. ox. läraren i naviga
tionssiwlan
och ej, som nu, öfvel'lemnadt åt en person , som der-om
lianske ej er,or nog liånnedom. Föt· att erhålla säkerh
et att få
goda instrum ent till stationen, vore kanske bftst,
att antingen genom kongl. vetensl•apsakaclerniens försoq{ sitdana
upphandlades och nedsän des till Carlslirona, ello1· alt
dot voro
chefer na pft do så kallade lflngresl'artyeen tillfttet
att på utGåendet anlöpa nåeon engelsk hamn för att upphan
dla sådana
instrum ent, som hehöfdes, och att derjem te lid lemnad
es till
deras undersölming ; med ett ord, att det så anordn
ades, alt
goda och ändamålsenli :>,<i instrum ent erhöllos. Såsom
en ledning, må här, efter Maurys "directions", nämna s de,
som böra
. medhafvas, nemlie en :
Sjöbarometer med vidf<istad thermomete1·, en : lwlst tvenne
,
jornförd med station ens norma lbarom eter och åtWijd
af ta. bellarisk uppgift pft ofvannamnde lwrrelil.ioner .

Thermometer, af Celsius, 5 stycken , hvaraf tvenne vanli'{!a

och af de öfrico trenne : en med hvit, on med svart
odt
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e n mod blå kula ( alla jornfö rda med station ens nonna
lthe l' mome ter.)

Aereometer : 2 st., liOnstruerado så, alt nollpunliten utvisar distilleradt vaLtons sp. vi~;t, och sedan uppstuckne
i decima_ler, hvari hafsvattnets >p. vigt ancifves. De böra
vara försedde med thermo meter. Tabell bör medfölja , som
utvisar
korrek tion mot hv arjo tempe raturg rad . De af Åd
erman tillve·rl;ade äro konstr uerade för 15° tempe ratur.

Cylinde1· af trä eller jern: 1 st., försedd med ventile
r
i båda iindar, som öppna sit: uppåt, nåra 20 tum
lång ocl,
~-~ tnm i diamet er, och hvillwn fästes vid
djuplo det i ändamål
utt de r med upphämta vatten fr än olilia djup.
Önsldi~;t

vore, att dessa rader vunno sitt :indamål och
bohjertades, så att ej hädane fter, som hittills varit
fallet, den
officer, som förer journa len, i slutet al' densam
ma nödgas
ditsälla den nedslående ar.mäl'imingen :

''Att, i följd ar ej tjcnliga instrument och i brist
på normalinslrnment, äro observationerna ej af den
tillförlitlighet, som man önslwt sig."
G .. . g.

VXR TID OCH VÅRT SJÖFÖRSVAR.
Undel' trydan det af detta häfte ha1· i holihandeln utkom
mit: "Vitll." 'l'iid och Vårt Sjöfö rsvaa ·. Tanka
r af en
Sjöofficer. Utqmm et förbjuder att h:ir mer än endast
med
nå~;ra få ord an tyda innehåll et af donna
sl;rift, utmärk ande
sig genom sin vackra hflllnin~;, ~itt bildade språk
och uttalande miin~;en, alven filr den, hvilken oj i al!t delar
rörfatt arens åsigtor, behjer tan svä rtl sanning.
Hvad författaren hufvudsakligen tal ar för, ar:
erkänn andet och omfattandet af "de n onda sanna och
utförbal'a rrl'undsat.sen : att ick e hafva större flotta än alt
den ka n
ha llas" i fullt dur;li et sll icli" ;
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seglande- och :odd-vapnets utdömande, ''srtsom Yarnndo för
framtiden oanvfuHibara till rörlip,l ld'iBfiirande p;t sjön", samt
deras crsfil.tande lllfHidelst. fre:;atter, l;orvol!cr och kanonbnlar, alla med ånv,l;raft ;
biitsmanshfti!Pts sUtllande på val;ans och upprilttando af en
stående corp,; s. k, littsl.sjö lolll;
oafhruten slationerirt[~ af örlop,sfiJrl.yr, i fr;immandn fan•atlen, dels för alt åstadlwmma fullst;indit~ öfr11nr: i "verlili,q sjötjenst" för drn >jöp,finnde dcl~>n af flottans personal, dels för
att skydda och eaena handeln;
åstadlwmmandet af ett innerli:;a:·e samband emellan såv:il
örlogs- och l~<tndels-marinen, som cnwllan den förra och i<Jildots kustbefoll;ning;
de egentlit;a varfsarbetenas liestridande ar en sarshiit varfsnrbelarepet'sonal;
varfsheliilr•ls tritar,andll från poli snppsiglen samt uppr~llan1lo
af en "ordcnt.;ip,t oq;ani:;erad varfspolis", en ;i r "livar och en,
som ic!w frivillit~l. valt delta )Tiie 1 bör oclis5 vara befriad från
at.t, såsom ett fortfarande recolbundet Ljnnstålict:ando, utiil'va
detsamma";
åndl'inr, af nu cJllande sjölarr, enär, d~ donna är "i ;,11miinhel omöjlitr all fiirstii" samt flottans rer, lementen ii ro, med
:1fseende på chefens l'iir ett örlor:slartn:s sLillninc till handelsflottan, nmyckct. l;nappliflndica", denne således för närvarande
derutinnan har "intet bestämd! 1'ätlesnöre, inga bestämda
skyldigheter och incen bestämd mal;(' ;
neds:ittninr: i nuvarande anlal inom flottans officers-corps,
doc!• mest inom suballerncraderne, de t sednare Vllll!dan man,
för hvarjo corps, vftl lär hunna antaga, alt e!t för befordrinr:
till hiiCI'O &rad {!j'l1!1Salllt förhflllande ftf\'On befordrar' UIVec!ilint;
af tjenstdugliGhet och god anda samt derjeml.ll lemn;n· sl)'i'fll~
sen tillfälle till urval vid besftt!ando af administrativa befal.tninaar·.
sedan nu do hnfvudsaklir,asto punktf'J'na blifrit <lntyr!c!a
ur "Vår Tid och Vt!lrt Sjöförsvar", filiiiter sir, författaren r.ill
denna uppsats, om ocksil han ej i ullt l;an öfvenmslärnma
med i sa:;:do slirifl ultrydta 5sip,b·r, alt uttala sin sannolikt af
mången delade iinsl;an, att "en /'1öo{(icer" måtte fortlarande
bibehålla lil;a varm l;iinsla för silt fosterland och sitt vapen,
samt fortfarande uttala sina "Tankat'" på samma sansadtl och
dock varma , samt om verldig inre öfvertmelso vittnande språk,
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