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GRANsKNING AF MOTSATTA ÅSIGTERS ÖFVERDRIFTER
ANGÅENDE NUTIDENs SJÖKRIGSFÖRHÅLLANDEN ").
behöfver kånna sin tid för att i den kunna verka~ äro ord utaf Geijer, hvill<a för närvarande , äfven hvad sjövapnet angår, synas vara ett lystringsrop af högsta viet.
Det är dock icke så läl.t att l1änna tiden, aldraminst nu, icke
Hns uti någon enda dess riktning, och särskild! oj i dess maritirna stråfvan - åtminstone att så kunna den, att man utan
tvekan _ förmå!' sldlja gult~et ifrån slagget, agnarna iFrån hvetet. livat• oeh en som vill se, måste dock se, att tiden eäser
uti en vidt omfattande utveclilingsprocess, och att krigsgudinnan deruti har lill eg nat sig en märkligt framstående
röle, II liksom trollslftndan under Juli solen tyckes hon nu
lofva endast för befrul•tninr,, födslovånda och triumf. Hennns nyfödda ideer öfvervinna alla hinder, ikläda sig ver~
lighet, och skifta i färgot· och mängd som bilderna uti ett
l•aleidoslW!J; och hennes lössläppta fantasi svingar sig till
mål, ej s:illan långt framom det sunda fömuftets heräkningat·.
Yrkesmannens svårighet år nu, ej d mycket
att uppteckna och följa alla dessa tidens barn, som ej mer,
att ratt uppskatta dem, att ej uppdrirva dem till falska värden
eller nedsätta dem till underpris, att ej blindt tro och ej hol-·
ler hlindt föt·kasta. Emellan kameleontens benägenhet att
svälja hvarje surrande fluaa som honom nalkas - och stl·utsens visdom ntt blunda för hvad han önshar att icke se n Man
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-•a ~uet'ligheter
ligga många likartade Jocome Il an dessa •·a·
u u
'
kelser till sl;efva omdömen och falska begrepp, vid bedö.1 t
manuo
ar Il utidens uppllnningar och yrl;ade förändringar uti
...
.
·rl·et Ofta frnmstörta de nya_ ideerna
med en hiinSJO 1;ngs-j ' ·
.
förande öfverdrift, och framlwlla ett !Jarsl;n emot allt eamrnalt
och fö 1• allt nytt; hvaremot ä andra sidan, en gensträfviv,
misstro, hopplös och betryclil öfver tidens riktning, sölwr rör
sig och sitt bohag ett vanmålll.igt skydd uti aU ensidir;t förneka hvarje minsta gnista af den nytända sanninp,en. Men
llånidlag såsom uti den ytt1·e naturen, åro de olika elementernas strid ett viikor för den goda sliörtlens utveckling. Man
bör icke heller för strångt hediima dun varma öfverdrift, hvars
flamma nf1res af en hårlek som uti yrl;ets framgång ser lifvets högsta önskningsmål : - ej misstyda en obiijlir, tankegång, då densamma ål' grundad pf1 känslor och beerepp,
hvillia ifrån barndomen l>lifvit samrnanväfda med allt hvad
ädlast och nytlitpst !Jjertnt !;unnat omfatta. När clylilia den
mensldir,a karaHerens skönhetsflf1ckar viclrliras, d5 om någonsin, bu1· fördrausamhetrn \"ara on plip,t. lakttaeande detta,
utan att derföre sl;ygga för sanningen, är det nu min afsigt,
att till skärskådning upptaea n5era af dagens, enligt mitt förmenande, falsl;a satser rörande sjövapnet or.h dess framtida
förhällanden.
Man föregifver ä ena sidan, s5 i l.al som skrift, och ej
Bl'llln,n under form ar ofelbara axiomer:

All vid första blifvonde sjölrrig, skall llnglora(ten tmcl-antrdnga Mde segel och tackling, hvarföre sege/manöver,
äfoensom sjömanskap i allmänhet, blifva !wnskape1· utan
nytta ; och ·örlogsmannen behöfver endast vara maslri1!ist
och artillerist, samt sil myclret navigatör att han !ton sätta
hm·s ifnln land till land,
Att de män som blifvit uppfostrade pil segelfartyg iclie
t'tro vuxna befälsplats på snabbgdende dngfartyg; ej met•
fill rn IHmlig ku$li att ~li(vrt .lokomotiv- förare.
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Att exercise-expeditioner pd segelfartyg äro en {örspi!d tid och gagnlös kostnad .
Att förrän vi (Il lfrig ä1· det ej värdt att tänka pd
alt flt en flotta uti ett tidsenligt s!.-iclr.
o

A andra sidan framh511er man helt olil;a åsieter.
heter det :

Der

Att tingfartyget ännu ej hat· i strid prö(vat sitt bräclf.liga maskineri, och derföre ännu ej kan sägas hafva Ilsladkommit stl utomordentliga förändringar, alt fartyg utan
ångkraft ej mer äro stridsfartyg.
Att segelsliepp ännu äro lrraftiga slagfartyg i att de
med tillhjelp af goda lingbdtar ånnu lwnna gtl ut och slllss,
och bloclrera fiendtlig lrust ; att de alllid blifva användbara att stlsom blockslwpp försvara vtlra hamnar, cch att
transporfem trupper.
All pantsarh"lärlda fartyg äro en outförbar idee i oclt
sli kallade llngbräclwr ·(stearn-rams) ett projelctmal&eri utan
allvarlig meuing.
Dessa och lil;arlade yttranden, mer eller mindre begrår.sade, sakna hvarl;en anhangare ellet· li(]i~a försvarare. Utan
att nu vilja förneka dem allt värde, eller att bestrida, det
möjlip,en hvar och en af dem eeer någon skymt af sannine,
tillåter jae mig docl1 emot dem alla, icke allenast uttala starila
tvifvelsmi\1, utan ;Hven bestamdt påstå, att s<'lsorn praktiskt
tillämpliga ~ro de oantagliga ; a!t såsom grundvalar, alltför
lösa alt hy~ga på ; samt att de livar för sig aro i strid med
krigshistorien och son are årens erfarenhet.
Att tänka sig möjligheten att ett slöne beväradt krigs.
ånp,fartn~ sku ll e kunna Ieruna hemina både segel och rår,
innebär först odt främst ett förbiseende af det afmastade
skeppets oförmå r:a att balancnra sig sj elf; dess arbete och
~ända uti sjöhtll'ning oclt storm. Vidare måste ·det förutsättas, alt masl!inen icke kan skadas, och att kolförrådet ej kun
biHYa oliUriickligt. Men om åfven resans korrhet ikulle ktlll•
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11 a rättfflrdiea 611 dylik förutsällning, illerstår dock alltid hvad
örlocsmannen måste hafl'a i alanka, särdeles under krigstid,
nemligen alt med minsia möjlit;a utrymme hmna cöra hastiga och siihra manövra1·. lluru snabbgående nutidens l;rigsfartyg än iiro, cnnom den slarliil masliillliraft de eea, äro de
dock under cäng_ ensamt för ånr;a, och i fö ljd af deras stora
längd, i manöver-förmåga ända till vi\dlighet lå'lgsamma och
svårhahdterliga. Först med lillhj elp af vind och segel blifva
de i händerna af sidelilie manövrist, den full liomliga krigsmaskin de nu vorkligen äro. Den engelska sl;ruffregatlon lmperieuse låg bi med maskinen i gf1na en mörk Novembernatt i Östersjön år 1855, dl\ det blåste en hård ostlig snöstorm. Hon hade alla seglen hoslacna för att spara follwt i
don lwlla väderleken. Sjön Vill' sft sv fn· och l;rabh, att oal;tadt full maskin blef använd, kunde frer:atten irl;e brineas öfvor starr, bvarföre en för-de-vinds vfmdning milsto göras .
Men den 220 fot långa fregatten tog en rundelig tid till
en dyliii manöver, samt rullade sf1 våldsamt styrbord och babord, och äntrades af sjöarna, all hon, såsom det yttrados
ombord, var nara att af sjön blifva uppäten. En ligt dess chefs,
Kapten Watson, yttrande bad~ ban icke för silt lif ve lat låta
sin vackra fregatt ånj'o eöra en dylil; manöver. När han samma natt återieen måste vånda, oc h nu lf1g för babords ha lsal',
satte han refvade försegel, brassade så rflrna såsom vanlict
vid en föl'-de-vind-vflndning, och ifrän <ill mod milskinen ga
framat, hackade han hasti3t sin högergäneade skruf, samtidigt
med alt lägga rodret ett par spaliar om styrbord, hvarir,enom
ab.terslleppel hrineades Labord hän upp emot vinden och
förslleppot fö ll så mycket loriare undan för seglen och nät· vindrn kom al;ter in sattes masldnen framåt ieen och
segelföringPn r ~ ttades dnrefler. Salunda gjorde han, med tillhjelp af skruf och segel gemensamt, en maldig och sfll(Or manöv er på mindre ån halfva tidon af hvad som hado varit möjligt att göra med slirufvon ensamt. Vid många andra tillfällen !;an rn skicklig manö l'rist mod tillbjolp af srgel göra
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manövrar med ett slmdfartyg, hvi!ka utan sogol icke äro möjliga. Amiral Paris har uti sitt värderika fu1·edrag om ångfartygs-manövm·, rerloajort för flera vackra rörelser med segel och skruf uomensamt; såsom att med backad! storm:lrssegel och slirnfven gl\ende framåt, ligga pft stallut och vända
- hurn ett slirufskepp med seglen och slm1fven verkande
emot hvarandt•a l;an oal1tadt frisk vind hi\ Ilas Ol'(irli~t pä samma
ställe och ändocl; 11·stra till rodret- huru det modoist tillhjelp
af ånga och segel kan med coli f.1rt och sålier styrnin g gå
aktet•-öfvo r igenom de trångasto farvntten m. m. Med dylika fal1ta för ögonen är det ju ett filfångt tal all säga, det
segel på nutidens l;ricssl;epp ej mer b lifva nödl'3ndiga, e·!ler
att örlogsmannen behöfver hvarken vara segelmanöl'l'ist ·~ llel'
sjöman.
Niirmarn safl!iingen ~r dot då, alt genom sliruffar,
tygens tilllwmst hafva såväl sjömauskajJ som manilV!•rsldclilig het snarat'e erhållit ett ökadt ån olt minskadt . värd o ; och
just iföljd hftraf, arvensom af andra skfd, ar och förblifver ett seglande fartyg - vare sig med oll erutan inneboende ångkraft -- det bästa skolskeppet för såväl bef<il som
manskap. l-Ivad s;irski ldt befälet beträffar, ;iro sl<ålen härföl'
ll<Jre, neml. nit om hord på det seglande fartyget ftr den val<thafvande officern så helt och hållet beroende af våder och
vind, att han t1ödgas alltjemt hafva uppmärl;samheten val;on,
ögon och öron öppna, samt omdömet skärpt för att om möjliet undgl\ att öfverraskas af något oförutsedt.. Hv ,n·j e rörelse
som med ett seglande fartyg sliallutföra~ , och <innu mer, al!a de
lillfällighotshåndolser som med segel och I'Undhn lt förekomma,
e1·fordra en snabbhet i uppfatt.ning, tanl;egiing och handlin g
helt olika det sysslolöshetens qvalm som trycker don val;thafvande officern på ett maskingående fartye. Endast på soeolfartyget väckes den slaes själsspänning och tillit till ogen l<raft
och mandom, som emotfaaandet af byar, pressning ur lagervall, och hård sPgelförine under mörka och stormiga niitter
så ofta erfordra. Öfningon på so gl< lfartyg är så myclHJt mer,
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den bilsta daning för k1·ignro, som Ijonsten der ombor·d har·
det nllvar, att eget och hundrade mennislwrs lif ofta brro på
den vaktharvande officems ögonblickliga riiJighet. Men för
att exercise pfi segelfartyg sl;all !;unna frambringa denna liarakters- och yrkes-!Jildning, måste man också segla - i ordets vaclrraste bemärkelse segla ; d. v. s. att på möjlip,aste
korta tid göra lånp,a och svåra resor· i ty att med små segel
ligga veclwt· och månader på anbefai!J Jalitud, det är - mtJd
· afdrag af det goda modvetandet af alt lrda ordres - en
döfödd tid som frambringar mer· afsm:1k och slöhot <in nytta.
Emedlertid år det en villfarelse, att fiirnel;a det serriande
fartyget dess värde sflsom exercise-fartyg, eller att påstå,
det den som med l;unsl;ap och drift kan uppfylla on oflicers
alla pligter på ett segelfartnr, icke skulle eea sl;idlit:llfll nog
att emottaga befälet på ett ångfartm, hvillwt, officern näsfan
omedvetet, framdrifves af en under !liiCii förhoq:ad maskinkraft. Tviilar någon härpå, måstll han vara i oliunniehet om
hvad sjömansl;ap är i :Hvensom han måste hafva förbisett tio
månea hundrade exempel erfarenheten dorom har vitsorda!.
Af vår egen lilla marin tillåte1· jag mit;· anfiira ånr:fartmet
Thors bof:ilhafvare 5rfm 184.6-48, samt Gefles år l H5L
Djerfvare och hältre hafva väl aldrig. svensl;a ån:;fartyg varit
förda. ehuru det var första p,ången deras hefälhafv:•re Ijonstgjorde på ångfartyg - men de voro sjömän!
Kunna vi blott bibringa våra ortleerare lil(l·:icklig öfnina
på segelfa•·tyg, nog få. vi då br.fiilhafvare som veta art uppfylla en krigares alla sl;yldighet.er på l11·ad slags sjökrigsrnaskinel' tiden än må frambringa. Svårare blifver det att åstadkomma de medel som erfordras för att erhålla den tidsflnliga
materielen. V:igeo till detta mål :i r oj lätt att Iinna i men visst
år det, att sämsta beriiknilwen
i1r alt vänta på nästa lirioU) U
att lefva på den tro, 1l att förrän vi
lrrig, är det ej värd t
att tdnlra pä att fd vdr flotta uti ett tidsenligt slricll"- hvillH'!I,
mod förlof, är en dåralitig förvänlan, lilia säliert sviluHJ som
försöket att mjölka ou l!J'okodil ! llistorien ,·isar oss nogsamt

ra

· livad on på liri[j oförutsedd flottu ~a!' för frukto&' att sl>örda.
Under kriget väp,rar tiden hvarje genomgripande reform -efter lirieet äro de utblottade finaneorna lili:l oblidliOliga. Det
är icl<e alltid Sveriges Konung sjelf kan bestämma sin förberedelse-tirl att fullborcia l1rigsrustningarna, såsom förhållandet
var vid 1788 års kria, - iclie heller är det alltid subsidiet'
kunna påräknas. Men delta oal1tadt, huru var d~ svenska
flottan sedan nämnde krig väl var slutad!? Jo, så snart freden blef afgjord, upplades fartygen, kopparförhydningarna afrefvos, vadspersonalen reducerades, och Jet blef siimre, ej
bättre än fö•·h\\lla~dena voro under de fiiregf1ende fredsåren.
Mnn 'måste läsa den lidens bref och rapporter ifrån utevavarande fartygs-chefer, för att få en sannolikhot om, hvad
vår flotta har att förvänta af ett prmnioeeiidar.de krig. De
härjande sjul;domar och många brister som förlamade svenska flottan under krigs-åren 1788 -· 89--90, härledde sig ensamt ar otillräckliga penningeanslag. Dessa motaångar bordo
väl åtminstone efter krieet hafva varit en tydlig fingervisning
pf1 följderna af en bristfällig materiel och dålig utrustning.
Dock åt' det icke att betvifla, det den tidens erfarne män
långt förut visste hv ad som erfordrades för ett fartyg elle1·
en flotta - men hvarest taga hrödet i öknen? Efterföljande
sl;rif1·elser Iwnna eif\'a ett begrepp om tillståndet närmaste
tiden efter 1790 5rs lil'ig. Major von Ptaten (sedermera
Exellensen Grefve von Platen) chef på fr•egatten Euridice,
skref nedanstående ord uti ott hrof dateradt Livorno den 6
November 1793. Brervet var till dåvarande Öfversten, sedermera Amiralen ilaron Palmqvist :
''Som min sista rapport skrefs under· quarantainen, så
· ''lmnde jag ej tala annat ån viii om besättningens lillst~nd i
"mon detta hal' varit vida annorlunda. En man dog af sl;jör''bjug förr än jag Iwm till Carlhagena; på detta stälin !lek
"jag ett det infamaste vatten, icke allen ast salt utun afven
"fullt af rnasic Dotta p,jorde besfiltningen så svag och osldck''lig, att ja{! lmappt kunde få rum föt' dil sjul>a. l\kn ocli ut-
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''skolt har den alltid varit, och de nåura dagars ondt V;)der
"o ch köld vi hauo vid vår hil.lwmst fälde dem alldeles så, att
"ehuru jag ännu ingen död hade vid Litkomsten, do~.:o dock
"fyra man under quarantainen, hvilka jag i all tysthet och
"nattetid smög i sjön. Jag tog utll parti alt gifva dem frtrskt
"hvar dag, hvilliet lillil>a med stryk fö•· dem som emot al l för"maning gingo bara upp på uäck, åndtligen har gjort att mor"laliteten afstannat ; men en stor del <iro sliröpliga kolll'a"Jisenter, Skjörbjug har visat sig nog mycket, men man hör
11 besinna
all fregattens balteri aldrig iii' torrt sii l<int:o ref11Ven äro inne.
hr: har flfven en formlir, kurliammare för
11några
och tjur:a elaka bensliador som hittills icke kunnat öf"vervinnas ; och en sfld.tn besättning ge•· man en fregatt pii
11 en medelhafs
resa! Usla äro sj elfva liropparna, och iclie hcl111er hafva de någ ot alt sli yla sin nakenhet med. Som Herr
11
Baron m. m. hefalt proviantering till Januari månads slut, så
»förmodar jar: att llorr Baron torde hafva når:on plan för alt
"ännu göra ett försök lill hemresa; men jag mftste heliånna,
"att jar: håller den för mig, mr.d denna bosättninr,, fö l' or,ör»Jig. Pojkarna äro svar:a och gubbarna 1\rassliga , och dii de·~'ras kojrurnl<ansliO ej på fjorton eJaear blifva lorrd, utan gla"cerade med is, så f1r det naturlip,t utt snart större delen
"skulle bli oduglig. Detla har jac i lwrlhct hordt delai llera.
"Min taclding är så medtagen, att jaa måste upphandla myc"ket tågvirl1e. Detta ii r fruiden af att sliicl•a ut f oIl; med
11
gammalt gods. En förstång och en stormärsrå har jag br<iel;t."
Samma år rapport erar l(apten Ullner, ch!lf på kutterbrie gen
Dragon till anl;ars på Downs redd den 'H Auausli: "Ali!'Usli
n
o
den ·14, om morgonen, observerade jag förstången "haf"va 2:ne svåra bräckor.
Den 15 sprang focl1e-borr:-stag.
"Den i 8 om morgonen kl. 3 observerade jag förtoppen un11der sjelfva vantståndet, vid brigr,ens svåra öfverhalningar,
"ansenligen gifva sig, och viste sig derjemte en röta på styr"lJOrds-sidan, livarifrån smä träspilror åto ut sia emellan tåg11rerke t, hfarför jag låt gen ast berga mina försegel. Ytterli-
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"r:aro kl. 6 sprang mitl l'ock-sla[:, hvilket, sedan ,jag fått upp
~en ryrlöpa1·e-gina, jag lilt splitsa så r:odt. som niderleke n
"det kunde mcdgifva. Lil;alcdes vid samma tid befunnos mi;' na båda borgvant på stortoppen vara afsprungna, sall\l slyrnbords bomclirli m. m."
Så utrustade voro en frogatt och en liten brigg, 3:ne
år efter det stora sjölirigel ftr 1790, - och delta för en
expedition till Medelharvet! Man kan häraf bedpma hur underh5llet var af den hommavarande flottan. Upplysande är
del arven, att oaliladl l•riget hade lwstat svenska flottan f7
linioskopp och fregatter, kut1ue man under de närmaste femton åren erter freden icke äst.adkomma eller påbörja mer an
en skeppsbyggnad nemligan Gustaf IV Adolf (nu För.~igtig
heten) som kölsträcktes 4798 : - ej he ller nåt!Oil fregatt
förrän 1802 nem!. fregatten Chnpman.
Detta bör kunna vara tillfyllest för all visa, att det är
utaf fredell, icko utaf kriget) som mun lian och bör p5riilma
den näring som är viikoret för en marins duglighet och tidsenliga utveck lina. Det är uock icl;e nog meJ att inse denna san~iog, hvill1en i sig sje lf synes vara så klar, all ·några
historisl•a bevis ej borde vara behöfliga . 13eliymmersa'mmaro
~r det. att kunna finna, huru freden skall förmås alt utiif ·sin
industri och sitt vf1lstånd aifva hvad som erfordras för att tillfredsställa en flottas alla behofver. För en liten stat som
sveriee, med en ringa penninge-stocl•, ser det för framtiden
mörl1l ut, att i enlighet med det traditionella anseenuet., lmnna vidmal;tlo5lla en flotta som motsvarar tillens fordringar.
Tanken härpå år icke mycl1et inbjudande. Delta får doc!;
icke vara näp,ot skäl att undanslijuta Jen, utom tvärtom, åt'
det just nu, då ställningen lir brydsam, af högsta vigt att redbart se sanningen stint i ögonen, och r. j som en ban k rutterad köpman, skygga för ett ärligt bol;slut, af fruktan att se

a{färe,.nas sanna sfdndpunlfl f
Hela frågan synes bero pa , om sednare årens mänga
kost samma. och Sl'å rfillv erkado kri us uppfinn inga r äro ar den
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oafvisliea vigt, att hvarje stal som gö1· anspråk på att med
väpnad styrka upptr[1da på hafvet, ovillwrlieen mftste lilleena
sig dem? Eller med ftnnu tydligare ord: har artilleriBis fullkomnande, dess ökade tr<ilfsål;erhet och föt·milga att sirjula
bomber m. m. - samt framförallt, hat' ångkrafl.ens allmänna
tillämpning, jemte den föl' större h1Jstighet åndam51senligare
fartygs-lwnstruktionen - hafva dessa don sednare tidens upptäckter eller förbättringar tilll•ägabragt en så genomgripande
förändring uti sjökrigsförinr,en, att den flotta som byggdes för
20 år sedan eller längre tillbaka, enligt den tidens fordringar, numera måste anses såsom varande icl1e stridbar?
Genom att upptaua denna frftga till besvarande, år man
inne på den sidans område, der det heter enligt hvad förut
år nämndt: att ångfartyget ännu ej har i strid pröfvadt sitt

bräckliga masl•ineri, och derföre ännu ej kan srigas lwfva
dstadkommit sd utomordentliga förändringar, att fartyg utan
tlngkraft ej mer äro stridsfartyg - att segelskepp ännu äro
kraftiga slagfartyg; all de med tillhjelp af goda dngbdtar·
ännu kunna gd ut och slås, och bloc!wra fiendtlig kust ; att
de alltid blifva användbara att sitsom blockskepp försvara våra
hamnar och att transportera trupper - snmt, alt pantsar·klädda farly? äro en outförbar ide e; och så kallade lingbräckor (steam-rams) ett projelrtmalreri utan allvarlig mening.
Utan tvelian tillåter jag mit~ inför liongl. Örlo,qsmannaSälls!wpet ul.lala mina ilsiglor härvidlar; - de mil nu vara
rikliga ollor ej ·- dock fullt förvissad, att icl!e n5 ::on silall
deraf anse sig berättigad, att antaga nåp,on annan afsigt, i111
begäret att framhålla sanningen. Efter hvad jag lumnat inhemta äro hittills brukliga segelfart.yg utan ånglir'aft -- såsom slagfartyg betralllade - numera iclie användbara! De
väsendtligaste skälen härför äro '2:ne, neml. att llngkraften har

redan blifvit sd allmänneligt tillämpad, alt man icke met· kan
pdräkna att möta en fiende med fartyg som ej ha{va lingkraft utan endast segla - samt vidare, att segelfartyg i strid
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med rlngfartyg, icl•e cga ndgon sannolil&het att kunna uppfylla fäderneslandets fordringar.
Dessa satser synas så arejorda och otvetydiga, att man
knappast lian tänl1a sig möjligheten, det någon med berådt
mod sliltlle nu för tiden vilja blottställa egna segelfartyg föt•
strid emot ångfartyg. Ångfartygens v:ilkäncla, mångdubbla,
obestridliga öfverlågser.het består deruti: att en fiende der
ombord är oberoende af vftder och 'in d, stiltje och ström,
och derföre alltid kan på beräknad tid infinna sig på utsatt
st:ille -- alt han alltid efter eget godtfinnande kan undvika
eller börja en strid, minska ollor ölw afståndon, alltefter som
striden blifver för honom mer eller· mindre gynsam - att
han utan att sjelf behöfva hvila, lwn med låtsade anfall gäcka och uttrötta sin motståndare, hvill<en med handkraft måste utföra segelfartygets alla manövrar - att i farans stund
kunna ångfartygen alltid pår·älwa hvarandr.as bitrftde, och tillika
begagna hvarjc yppat tillfftllo utt med förenade krafter till ett gemP-nsamt anfall, anp.ripa motståndarens svagaste punl!ler,- samt
dArtill, alt deras besättnTnr:ar måste få ett fast förtroende till
öfverliiesenheten hos ett d)·lilit vapon; hvil11et förtroende redan i sig sjolf iir mer än halfva segern. De svårrörliga och
lunga see-elskeppen ega deremot iclie några op.onskaper som
flro jnmförliga med dessa många fördelar, annt)t ål1 alia deras motsatta uristor, - hvarföro de iclw heller kunna skära
lap.rar uti en så olika strid, der den gamla seeel-takliken är
utan nytta, och der do snart simlie förvandlas till stora slagtarhus, inom hvillia endast plietkf1n slan manaclo till strid, men
hvarl1en möjligheten att sogr·a Hller ens hoppet alt i olycl1an
erhålla ott rättvist bedömande. Man får icke heller förbise
den hittra Idagan och modlöshet, som ett dylilit niira nog försvarslöst noderlag skulle framkalla öfver hela landet, och kanske slutligen - ej u! an sliål - öfvergå till misstro emot
styrelsens klokhet - en under 11ri1~ den största olycka!
En Wf: a häll re sl<örd hade mnn att förvänta, om man
framför en fiendtlig lwst planterade segelskepp, i afsi~;l att ar-
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stänga handeln. En flngelsk Amiral ha1· nyligen yltrat, att
numera, sedan ångkraften med hvnrje dar: blifver allm<inneligare införd i hande lsmarinen , <ir det omöjliff att verkstäl la
en tullständig blockad. Detta ylfrande afsag liliväl, att blockad-eskad ern skulle bestå af endast ångfartyg. l-Ivad slags
blockad s~ulle då kunna uträttas med segelsltepp? Visserligen något, men dock så litet, att det ej motsvarade den
dryga utrustning s- och expedition s-kostnad en ; ej hel ler uppvägde den förödmjulielse och det bitll'a hån som alltid medfölja
illa fylda plir,ter. Följdoma lit1nde dock blifva iinm1 allvarsammare. En tilltagsen fiende metl endast de hjelpkällor som
kustfarten numera erbjuder, neml. små snahbgaonde 5np,fartyr:,
men fqr tillfället bestyckade .med nutidens reffladH artilleri,
kunde dag som natt, förmfltet angripa elt i stiltje lir:~:;ande
segelskepp, hva1·af utgängen vore svår att förutsäga. Det
vissa är dock, att biGckaden hlef ofnllståndig, otillfredss tällande, och på intet vis molv<ignnde do kostnadel' Jen erfordrade; samt att förlusten som äfvent)'l'ados vore stor, men
krigsäran ringa.
Den är onekligen sorglig och förödmjul1ande denna granskning af de utslockna de lifskraftel'lla hos en fordom aldningsbjudande materiel, hvilkens qvarlefvor 1111 äro, uti lidsenlip,t
hänseende , alt förlikna vid döda liroppar; men. lil;asoin viJ
månget annat tillfälle, intresset för nfigot hö{!J'e öfvervinn er
obehaget ati vidröra förgängelsen, likaså måste mau ilfvl•n
nu, för sanningen s ernående, ej rnma lillha~a för det mo·tIJjudando arbetet. Ännu återstår det alt efterse, llllruvida ert.
vanliut segelskepp kan med fördel beeagnas såsom bioeliskepp
till försvar ar egna hamnar. Äfven hfll' synas svikna förhoppninear blifva en hård verlilir,het. först mfiste det ihfiglwmmas, att blockskeppet förtöjdt för och alll.er, är i f111nu högre
grad än det seglande skeppet, utsatt för de olftgenheler som
modfölja en bunden rörelse-fö rmåga. lllocksl1eppens belägenbet har derföre i detta hänseende, alllid varit tlen ofördelak tigaste hvaruli skepp kunna begagnas, men den fl!' det ännu· ·
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mer nu, iföljJ af sednare åren~ nyuppfunna förstörels e-verktyg. Det finnes dock tillfällen och lägenhete r, der behofvet
al hlodsl;ep p är oafvisligt; livarföre de, alla svårighete r till
trots, mfiste utläggas.
En sådan lägenhet skulle man t. ex.
kalla Häpenhamn; men att använda detta försvarsmedel på
sbllon såsom t. ex. Slackholms sl1årgård eller Carlskrona
hamn dO!' naturen frikostigt har ntlaet ldippGI· och skär, på
hvillia' kanoner IIUnna uppställas, der tyckes dtl t som det vore
aH Gå öfvel' ån efter vatten, att förtöja blockskepp. Den
fördel bioeliskeppet medför, neml. flertalet lianonor för koncentrerad eld, uppvf1ges af så många väsendtliga olägenhet er,
hvill1a isynnerhe t på sednare lider blifvit ökade genom don
utlt'ecklade fiirslörelse-förmåea som nutidens artilleri medelst
amfmoan de af bränbara iimnoil tillvällat sig öfver alla slags ·
träfartyg. Dessa olägenhet er ä ro snart upprfilmade, och böra
ej förbises, enär de alla kunna undvilias, der tillfälle finnes
att uppställa kantmorna på lilippor, hurn nalma dessa sednare
iin må vara. Då klippbatterif'! lit.;eor säkert, lian bloclisl•eppet
blifva skjutit i sanli -- dd kan anländas, uppbränn as eller
sprängas i luften af glödeade kulor och hornber - förtöjningar kunna hlifva afskjntna, hv.ar-ieenom det svajar kanane!l'na ifrån fienden - i dess förtöjda läge lian det blifv.a
kr-ossad! och sänkt af fiendens "steam-ra ms" - dess förtöjnings-arb eten .äro lidsödande och oj sftllan svåra ech olågl'iga vid en !wstig eld kommer det t.;enom sina e~:;na kanoner uti
rullning, h,vilket förs"Våt·ar trållsåkerlieten *') ifrån doss
sidor komma tnisplintö r s<!nn döda mer ån fiendens kulor och på dess Läclita batterier ål' krutrölien af nåera få flendlliga bomber tillrftrklig att., åt1uinstone för några minuter,
borldrifva folket ifrån kanonerna. Al·la dessa faror och olägenheter undgås om kanene rna ställas på äfven det mest
*) Den som DC brist

pi\ erfarenhe t finner sig benägen !ör tvi'lvel,
hänvisas till 1\rigs-Vetenskaps-Akademiens tidskrift föl' å.r 1854,
png. 559.
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enkla, öppna landtba!lerio. Ulifva kanonerna der färre, hafva de dock, niie skjutande öfver bank, en så myciwt vidsträclitaee rymt.! att lwnna beskj11ta, äfvensom . den fördelen,
att de stå på en sälwr grund, som hvari)en ror sie, lian sänkas, uppbrännas, sprängas i luften eller öfverseglas. Tillil;a
måste de_t bomärkas, alt då skoppssidan, såsom förut är
nämndt, icke ål' något skydd emot fiendens kuloe eller bomher, utan tvertom, ger farliga splinter, samt dertill lätt kan
såtlas i ljusan låga, så är kanonbetjeningeo på don öppna
klippan, men balwm en ler- eller jord-vall, äfven i dessa
hånseeoden lyckligare lottad. Numera är det också ett oeftergifligt vilkor, sedan bombskjutningen blifvit allmän, alt
jernklåd\1 de faetyg som skola begagnas till blockslwpp ; så
vida de någonting till fiendens slwda skola kunna utriHta.
Att deremot · förbise nutidens förändrade förhållanden, och
hädanefter likasom tillförne, tilldela ett vanliet segelstwpp
rölen af bloclislwpp, utnn att p,ifvn dess nakna träsida och
dess 5 eiiM 600 mans besäl.tning något skydd emot fiendens
eld, det vore att blind! förneka dagens sanningar, att illa
bevaka allmänt väl, och i sjelfva verkligheten ej annal, :in e 11
tillredelse af en gl'åslig auto-da-fe -- der dock den osl;yldig,e måste brinna för den skyldige,
AU åter vilja beeagna stora örlogsskepp ej försedda med
ångkraft, till lmpplransport under krigstid ; det utvisar icke
heller oflgon god henilming. Nu för >l iden äro krigsoperationernas snabbhet en af de vasendtlieaste viikoren för Ii rigels
lyckliga slut, hvaremot truppers långsamhet kunna frambr·inga
oberftkncliea förluster.
Truppi:ansporter mil(te följakliigen
så anordnas, all truppema pnnlllligt inträffa på utsatt tid och
ställe. Della ät· dock icl;e möjligt att mod någon visshet
åstadkomma, om seclande fartre begagnas. Vål kunna äfven
{le slörsta sliepp boaseras af ångbåtar; men lånesamf. eih
det, och :'indock villiOrlir,t, enår det är beroonde af ett handterJ.rg.t väder, - hvarföre någon sälwdwt iclle heller dermed
:1r att påräkna .
Vi hafva duremot uti vftru talrika, lä!tt~ 1
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snabb- oclt grund-gående privat-ångbåtar en både billig och
en den mest lämpliga transport-Ilotta som kan erfordras för
Östersjön och våra egna liuster. Dessa ångbåtar blirva under
krigstid allt.id tillgäneliga; men att begap,na dem, eller andra
ångfartyg till att framslftpa seglande truppskopp 1 delta vore
- upprikligt sagt - jemförligt med alt l1öpa en ångmaskin
för att pumpa upp valten till ett sågverk.
Bvad som hät• hal' Llifvit anförd! om segelskepp ej
försedda med åncliraft, är visst icke något nytt, utan deremot
redan allmånt kändt -- dock icke så allmänt, alt det ej ännu,
lili~som för tjugo år tillbaka, då och då höres yttranden likartade med de förut nämnda neml. att tlng{artyget med sitt
bräcliliga maskineri ej har dstadlwmmit sd utomordentliga {örändringar, att segelslwpp icke mer äro användbara slagfartyg m. m. ; och om dylilia tidräkningsfel ej rättas, leda de
till olyckor.
livad äter boträlfar misstron emot den nhräckligan ångmaskinen, så måste iifven den tillegnas når, ra ord . llet är både sannt
och iclw sannt, alt finefartyget ånnu ej blifvit pröfvadt i strid,
ty något sjöslag med ångfartYG har visserligen iclw egt rum; men
uti skarpa on lila st rider ha fva de docl1 delta eH, och dervid visat
en uthållighet som rättfärdigar dor!}s anseende såsom en fulländad
krigsmateriel. l vårt närmaste gra[lslwp hafva vi haft ett
talande exempel uti Ecke,·nförde-otfären, der 2:ne ångfartyg
måste klåda sliOtl ifrfm landbatleriet·, h\'ill;a ett par timmars
lid ritilade sin eltl oafbrulot på ånebåtarna under det do,
ehuru förgåfves, försökte all utbogsera ett linioskopp och en
fregatt. De hlefvo visserligen nanslia illa skadade, dock ej
värre, än all. de med maskinen i gånt~ kunde draga sig undan
Ul' striden. Donna uffår var dessutom deruti lärorik, att don
bevisar ltvilktlfl opåli tlig bjelp boeserings-systemet inoeb;ir i
särdeles när det ftr frf1ga om större segelfartyg. - Ett ännu
mflriil'iearo exempel pil ilnefartyes strids-ulliilllighet, visade en
frans.k hjulhu s-ångbiit, hvillwn i förening med andra fartyg
anerep och slutligen 'Jldingde en stängsellinie vid Parm1a.
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Under 3:no timmars tid lila !Jon uppr~hållen ft'amför slänasle!,
och hela liden l>esl!juten ifrån strandbatterier boslyckade med
36- och 24 pund. kanoner. Hon ficll 3:ne kuror uti masldnon,
och icke mindre än 56~ uti och närmast omkring det åt fienden visade hjulhuset, hvarigonom detta hjul och hjnlhn s
bortsopados 7 så att aX!lln hade endast några sammanvridna
jornspilror att gå rund med. Icke destomindre, niir stångslet
slutligen blef liapadt 7 var hon icke allenast iblancl de först a
som gick med sitt återstående hjul uppför tloden, utan återvände förbi batterierna, hemlade el! litet segelfartyg med hvilf.:et
hon ånyo gick uppför floden och sf1lunda för tredje gfint:on
passerade samma batterier. - Vid Obligadu gick ett engelsllt
hjulhus-ångfartyg, bogserande 3 :n e små konvoy-fartyg, förbi
ett strandbatteri bestyckad t med 5 st. i 8-pund. kanoner.
Gående emot strömmen lillnde ångfartyget icke göra mot' iin
1 knops far!, och måste imdii gå batteriet sil nara som på
500 alnars afstand. livart enda skott ifrån batteriet trälfade
henne. Ångpannan var skyddad af kolsåclwr hvilka omliring
densamma hade bli f, it lagda l O lager djupt: en kula gieli
dock igenom 9 säckar men stannatie uti den 1O:de. - UnJer
sednaste kriget i Östersjön försöl;te ert engelskt fingfartyg detta dock en skrulfregatt: Amphion - att gå igenom ett
sund uppfyldt med grund och alla sjömfirken bortta~::na. Hon
nödgades derföre t:fi med myclwt sakta fart samt måste äfven
gå förbi ett ryskt batteri på ert afstånJ af 3000 alnar. Oaktadt de rysila artilleristerna så väl beräknade afståndel alt
7
de slungade kula efter kula i fregattens sbrof, lyckades det
l(apten .l(ey, -- detta var chefens namn - att den sakla t
farten 1111 trots, lwmma förbi batteriet; men iclio nog dermed,
ty när fregatten lwm till andra findan af sundet, befanns det
vara de r så lilippuppfyldt, att hon måste vända och ånyo gå
förbi fienden för att åter utkomma i öppna sjön, hvilkot
åfven lyclwdes 7 utan att masldnet'iet blef af någon kula skadad!.
Når det nu ar erfuenhoten har blifvit IJestyrkt, att till och
med hjulhus-ftngbåta r, hvilkas maskinerier till en del ligga
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Mro.r f a!tenyten, kunna uth ftrda w!dden ; huru ruycl\() t mol·
ber<H!ip,ad är man icke dfi, ått med full tillfärsigt godliånna
strids-nthållighelon hos skrnlfart. ya, hvilkas rnasidneri ligger
helt ocl! hålle.t under vattBnylan. Misstron emot ångfartygen
synos således vara obefogad.
Ett lika o g~nn dadt misskännand e af nutidens framåtskridarHin uti l1riesmateri elens fulllwmning , ådagalägges genom
det - visserligen aftynantie, men ännu h.:irbara tvitlet emot
pa.n!s arklådda fartms anv ändbarh et.
Si\ visst som artilleriet
fö rm~· r att skjuta homhnt' med· spräne laddnin g, bränbara ämne n och smält jern , lilia visst sliOia pantsarliliidda fartyg och
"stoam-rams" blifva fr a mlid ens krigsfart yt;. Della år en s~
natnrlit; följd det ona af det andra, som att man lyfter armon för alt afb iija ett lillåmnadt sla{j. Det enda sålt som
finnes att undgå fiir sliirelscn af nutidens artilleri 7 år att göra
skeppssidan så starli, at t den blifve r slwltsl;yddad, om ej emot
kulor, åtminstone för homber. Detta har nu skett genom att
pantsarkliida fartm e n. Mon då denna beklädnad utgör en
betydlig tyngd 7 har följden ocliså blifvit, alt två- och tre-c.låckssllepp sannoliii t blifva en omöjliehet, - och detta har varit nog 7
för alt man ifrån månt:a h511, emot den nya ideenbar ropat:
lwrsfest l Den engelslia styrelsen, som i det långsta stråfvat
emot lirigsfartyaens pantsarbeliliidnad, hade Joel\ en ännu vigtigare anledning, att om möjligt qväfva den nyfödda llåmpon
i dess linda. I samma mohn som krigsmaterielen fulllwtnnas,
i samma mo h n blirvor porsonalens öfverlägsonh et jemförelsovis
mindre framståend e ; hvarföre ocJ,,5 do ~s a, nä ra nog oförstörha ra pantsadart.n:, förändra beskalfenheten ar de fordringal'
hvill;a ldllills utajort vill•oren Wr· herraväldet på hafvot, ocft
hvill•a hafva grundlagt engelsmännens öfverlilgsonhot på detf<t
element. Denna förklaring på den engelska motviljan fö1·
jernldödda fartyg år· så mycket mer' antaglig, som enahanda
förhållande visade sig innan såväl änglirafton som bombkano nerna lmnde erhålla dora s välföt'ljenta erliännande; ty afven
då uteick det skarpaste motstå ndet HråH Englat~d, som gjorde
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föl' alt afvfmda uppmärksamheten ifrån dylika uppfinninga r, mon hviika deremot Franlrril>e så mycket ifrigare 01nratlade. De jernld{Hida fartygens stridsduglighet har visserligen
iclio blil'vit på allvar pröfvad, annal än vid l(inburn, hvarest do liliväl motsvarade all förTCintan, men hade endast

24-pund. l1anonor till motståndare. Sede1·mera harva dock
väl att plåtarna af artilleriet
talrika oxporimenter visat, ge nomtl'iingas: mon doc!; s5 undant;q~svis neml. endast pf1
kort afstånd, och endast med do aldra kraftigasto l1anoner,
samt dortill, dessa lianonor noggrann! stäida vinkelrätt emot
dot pansarlilådda fartyget i hv:~rf'öre en fartygs-sida, sålunda
bepantsrad, i praktisl<t hänseende tryeet lian anses föl' skottfri, men i alla hänseenden homb(l'i, hvilket år hufvndsal;en. Vidare hafva alla de sl~<il som en mängd skeppsbyggmästare framdragit emot möjligheten för ott fartyg, nedtyngd af pantsarbeliliidnad, att h:ira en llraftig bestyekninrr
samtidigt med att l;nnna framdrifvas till någon hastighet, elle1·
ntt ens blifra ett drägligt sjöfartyg m. m. blifvit fullkomligt
ve derlagda, sedan nu den franska panlsarlilädda 36-lianonfregaHen La Gloire, med en fart af ·f t knop lilufvit Medetharvels vågor, samt visat sig lillnna bel1ämpa både stormar och
sjö. Itleen har således redan uppträd!. som en fullvuxen man,
ocb kan icke mer bortvisas.
Lika fåfiingt är det att \"ilja förrJOiia så l;allade 11 steamrams'' en blifvande verkligh eL Do iiro ej annat än en naturlig följd af omständighetOI' och förhflllandon i lika naturlig
som de pantsarklädda farlygens tilllwmst. Ty likasom artilleriets utv ecl!lado förstörelse-förmile-a gjorde det till en niidvä ndighet att pantsarklåda sliOpps-sidan, lil;aså äro nn ''ste.amrams" . nödvändiga, för all l; unna med framgång angripa de
ut.af artiHeriet oförstörbara pantsaridåtida fartygen. livad utförbarhe t•n betrå.lfar, så har erfarenhoten äfven här-vidlag
mycket .öltt sf1ga. För ej sf1 lflllgesedan kom en gaosl1a liten
jel'llånijbltl, -endast af 400 tons drägti~;het, uppför Thamsen,
och körde räU på lifvet pft on svår amerikansk liniepaket ar
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4000 tons dt·ägLigbet. Don !lila Augbåten hauo en sådan nnslagsl•raft, att hon gick tvärt igenom sidan på dot stora ameril;anska slwppet, och stannade ej förrån vid dess storluckeliarm. Når ångbåten derpå gonast backade sig ut, var hon
~jolf nästan icl;o alls sl1aJad ; men det stora sl1eppet sjönk
på ögonbliclwt. - Ett annat exempel är det engelska linieskeppot Talavera - ett litet sl;epp af ~;amla sorten - hvilket seglade rätt tvärs emot sidan af en ny fransk 60-kanonsfregaU, mycket större ån liniesl1epp ot. Eburu linieskeppet
kom metl ondast t> l;nops fart , blef dock icl;o allenust hela
fregattens sida krossad, utan äfven flere af hennes tiaeksbalkar drifna tvärs ut igenom motsal.ta sidan. Når verkan kan
blifva sådan, af ett trubbigt trögseglande slwpp, - hvad har
man ej då ri\tt att filrvåuta, när ett lika stort men skarpt,
jernkliidt fartyg, konstruerad! för ett dylikt anfall, kommer
löpande med 12 a !3 knops fart? Man talar om huru ängbräckan skulle af skalwingen \'id en sådan sammanstötning,
förlora sina egna master, samt il;ullstörta sitt eget masldoeri;
men man lyckes då hafva för~; f1 lit de månaa fullt tacklade
segelsl;epp- ängbräckan bar naturligtvis reducerad tackling som med l O å 12 knops fart, och med rf1rna hissade i topp,
sep,lat r·iitt på t~ärhårda ldippan, och ändock haft master och
slänger i ueh511. Äfven änghålar hafva haft likartade missilden, ulan att skada masliinoriet. Inom vå r ogon handelsmarin var det ju icke längesedan, som ånt:fartyget Blekinge kom
mod full fart på en tvårbrandt klippa vid Lat~dsort, och icke
en slu·uf lossnad e uti masldneriet ! Men hvad verkan skulle
denna sammansliltning haft, om d"t ·f 2,00p ·c<· ntner tunga oeb
knifskarpa Blekinge, med 1O knops fart hade föpt ratt pK
velia lif~et af f'tl Jinieskepp ? Nog må de ~ vara förlåtngt om
nåp,on skulle betv ina liniesl1eppets Vlilbefinnande efter on
~å d:~n ·stöt l Såsom Iednine för omdömet hårvidlag, och sflsom bevis pf1 skarpa jernfartn:s eenomtr:ingningsförmilga, kan
u11föras det preussiska jarnånp,fartyge(Nagfer, hvilkot genom en
folaktit: maoöver vid en tilla(Jt;ning vid Stockholms skeppsbro,
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liom mr.J först!ifven rätt på kajen, OCh fas·t ån farton ej Yar
mor nn hög!'t 5 Jwop, l•örde hon i O fot opp uti stensaltningen oeh v<iltradH de storil tunga stenarna styrbord och babord om sig; mon sje lf blef lion ej dnt ringasto sl<adad! Vid den i iir tillsatta engelska Försvars-Iiommitten har det
blifvit upplyst, att om rysl1a flol.lan, under det sednasto Östersjö-kriget, blifvit förtöjd såsom blocllslwpp der enp,elsl;a flotlan lwnnat inlwmma, hade moningen varit, att lyfta ut bogsprötena på alla dtl engelsl;a ske.ppen, samt alt afsåga callionerna och skägcen, och mod full fart, utan att lossa ett
slwtt, rusa ryska bloclislwppen rätt på lifvet, för alt sålunda,
med minsia möjliga ogen manspillan, sänka fienden hufvudstupa i djupet.
ldeen om "stoam-rams" ar således iclie så splitter ny,
ej heller· omogen, utan tvärtom, on vd! uttänlit plan, grundad
på viiltaliga erfaronhetsrön, samt, iröljd af nutidens sjölirigsförhållanden, både beliöllig och utförbar. De stora marinerna hafva dcl•så redan byggt f:1rtyg för delt'l ändamål, iifvensom de hafva lillegnat sig ;dit annat som vetr.nsliap och industri lwnnat frambrinr,a till sjökrigsmaterielens fullliOmnande.
flvad de smf1 marinerna ~mr;a p,i.ira, det veta do lrolir,en iclie
sjolfva - och icl;o mtl man undra dPrp[\, För Sverige :u·
det docl; gifvet, att så liinr,e det har hin[;tlutna kustor och
en vidstrftcl;L, handel, samt för' öfrict !{ör anspråli på att räknas såsom on sjelfstflndi[{ modlem i d1~t europoisl;a stalsförbundet - mliste det hil{va örlogsfartyg f Tvinp,a de stora
kostnaderna att antalet fartm lHir insl;rankas, ä[ven betydligt
inskrilnk.as, så låt så ske; men iakttarJas måste, all d11 fartm
det ege1·, motsvara tiden& fordrinr,ar, samt uti hålfning och
bemanning ingi!'va anseende och belftlenhet Synas svårigheterna ht1rvid blifva stora, lir docil älven målet stort, och ingen höfves det nit slå med armarna i lwrs ulan arbete. J
alla. tider hafva förenade hraflt!r, jemte klokilet och nii., kunnat lllj'cl\ct ntrMta; orh vi få aldrit.: fiireäta, att lil•asom vi
hafva våra föreeåncare alt tacka, mor iin oss sjelfv<~, för det
god'a vi cca, likas;\ blifva våra efterkommando beroondo ar
Inad vi nu r,öra eller iclie göra, D1:t är alltsil icliO nog med,
att vi endast sölla afhjelpa stundens bristfJI' och bohof, utan
böra dagens pligter så sl;ötas, nit vid hvarje arbete som förelago~, liliclwn ·är riktad arven åt framliden, hvilken då vare si1r i medgång eller motgång - aldrig silall förnel•a'den
bligattado skaldens ord, att korset i den blåa flaggan ål' en
bild af t.~rans guld pf1 trohets grund.n
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Anförande i Kongl. Örlogsmanna-Sällskapet.

Om vapenö{ningar för Sveriges sjöfolkoch lwstboar.

F

Öl' ett par iii' sedan uppteclmades nedanståondo tanl;ar i
delta ämne.
En och annan kamrats gillande omdömo undanröjde lil;väl ej farhågan att derpå i det allmänna, dn, skulle
fästas föga uppmärl;samhet, sftsom vnnlieon är händelson me,d
nyheter, hvillia nfq~ot dristigt ingripa uti gamla förhållandeQ,
hv<~rföro uppsatsen lades åsido i afva!dan, som man säger, på
bättre tider.
Ett plötslict omslag i den hittills rådande allmänna meningen i dylilia ämnen synes nu vara för handen. Mod lif\'ado ll:inslor ser hfven örlogsmannen den nya briwn uppspringa frän en ljusnand·e ,horizont. En hos oss för långesedan djupt l;änd och ofta högt uttalad tanke, rörande vfll't
nationalförsvar, h:JI· nylieen vunnit Ullämpning i utlandet, och
lwmmer nu derifrån, likasom så många andra af våra utgående råämnen, tillballa i uthildadt, förädladt sldck *).
Det iir ej första eflncen den kända "trör,heten full ·l lf
hetsigheter'\ bristande sjuliförtroendo och förotansamhet, genom en sådan liretsgång af inhemslia produl1ter, lemnar det
afundsvärda initiativet, ollor fiirstegot, åt främmande land l
Eehofvet af försvarsverliets utveclding i stor skala, af
krigsvapnens allmånnare bruk och derföre nödige vapenöfningar, börjar åter uppfattas af allmänandan. Inom sjelfvn
tidningspressen, som under en lång fredstid, för sin dock
intlytelseril;a del, föga vårdat denna stora angelägenhet, vill

*) Blond tlere lid efl~r annan i tryck framslålida lankar i ddta ~m

ne, instämmer jag i allt hufvudsakli gt med åem som fdrekomm J
uti en insänd uppsats i Götbellarg Haud els- och Sjöfar!s···Ti rL·ing ,
i Oktober 1859, uude r rubrik : "Huru kan Sv r rig;; bll\'il ra si n .-j<il·f:!ländigh~L "
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saken Ater komma, så att säga, lill heder~ ; och redan i1ro,
till en början, flere af landers sfadsbcfolkninga r i verk med
att bi lda s. k. sl;arpslq•Ue- och vapenöfninp,sföroningar, iis)"ftande on slutlig allmän personalorganisa tion ar landets alfa
vapenföre män, för dess inre försvar.
Under sådano, mera lofvando, föl'hållanden, och i don siilua
förhoppning att denna vackra rörelse mtl blifva lika grundligt genomförd och framför allt fortgdende, som lifalil.igt börjad, kan det vara sltitl att åter upptap,a ifrågavarande förslar,
till vapenöfningar åfven för landets sjöfoll; och kustboar, och
hYilket jag derföre nu ber att få öfverlcmna till l{onel. örlogsmanna-Sällskapels prö~ing.

!25
iifl'en Sverige icke safiilar ulv;igar all bereda framgånG åt
lluru mycl1et mera, da fråga
stora, foslerländska föremål.
- detta vapen, som, om
försvarsvapen!
vore om landets ytrre
man än icke rörm~r tilltaga rlet i sil stor sllala all det md
kunna mäta sig med hvillwn annan makts som helst, - ntt
yrkande, det partisinnet iclw tvel<al' at.t framkasta såsom
enda viikoret för at.t tånl;a sig tillvaron af en flotta, - likväl i sin mi\n och i föreni11{: med andra, sJmverkando stators, l:ingo nor,- om ej ovillwrligen under alla förhallanden,
kan afvända den föröumjukelse, och sl;ydda landets inre !ilsdelar för don andliga och materiela ödelä [;ge lse, som rnft stH
blifva en följd af flendons intr~lll[pnde i landet; - l10lst om,
såsom en nutidens framståondo militärförfattare pftstår; "det
ulan tvel;an kan antagas s1lsom axiom, ej allenast att det för

Om vapenöfningssTwlor för Sveriges sjöfolk och kustboar.
Uti ett anförande i Riddersl<apels och Adelns plenum den
28 Januari 1857 :1'), försökles af mir,, i sammanhang mod åtskilliga betral;telser öfver nutidens sjökrir,sv:isonde såvä l utomlands som i Sverige, en vederläggning af de två hufvudslliil
hvil!(a morändels framhållas som hinder fiil' en starkare utveckling af vårt sjöförsvar i form af örlogsllotta, nemlieeu;
i första rummet; bristande {örrndga att bekosta, och i det andra:· &aknad tillgllng att bemanna, en hetj'dligare s fl dan flotta.
Mot det förra skälet, de bristando financiellla krafteme )
-- ett ämne, livarutinnan jag föi' öfri(lt icke med !illförsigt
ansåg mig kunna inga, erindradcs allenast om de hos oss
hittills oerhörda, summor som just vid denna riks~ag föreslogos och åfven beviljades för en ann:Jn stor nationalanaol~genhet, nemligen jemvligsanlåggnlngarne i landet, - uelt
riksvigtigt föremål, äfvon föl' den del dessa jornvägar intaga
i utbildandet af landets försvarssystem ; och syntes mig detta
redan tillräckligt ådagalägga, alt när vilja och samdrägt råda,
") (,lltaget ·i Bih<lnji till Blekings - Postm deu 20, ~'4 och 27 Febru ari
18ä7.

Sveriges landiförsvar är omöjligt att hindr·a den Ryslw m·meen att landstiga", utan all "don Svenska armeen måste retirera till det inre af landet," och "sannolikt först efter att
hafva öfverlemnat åt flonden i af landt.vidden, men lwnskB
ej mera ån hfilftcn ar befollmingen, - m,; d någon pårälmelia framgf111g förmår börja med fiendens tillbal<adrifvande :1')."
Vid det andra föreburna sliålet: svllrigheten att med
sjöfoll• bemanlla en större Ootta, framhulls det fullkomligt
obotänl<la i ett sfidant påstående, oeh visad es, . genom sammandrag af Ilefintliga antalet sjöfolk tillhörande landets yttre
och inre skeppsfart, af bfltsmansstyrkan, matros- och skeppsgossecorpscrno, marinrege mentet samt med till:ig(! af ett nntaget rni11imi-antal af den sjövanda kustbefo/lwin_qen, eller den,
som förnämligast hemtar sin näring på sjön, - att Sverige
med visshet kan pår;ilina åtminstone 50,000 man me r elle1·
mindre dup,ligt sjöfolk inom 18 och 45 års fllder, och såle•) Sc: Studicr öfvor Svensk~ Skårg5rJsfloltans hi storia, krigssätt oclt
anv3!ldandc vid Sverige;; för sva r, af en Infant eri-officer ; J s:s5 ;
panktenw 393, 41 O, IJ.t5, -HH m. fl.
s~, i sammanhang tl erml'd : "Granskn in g" :1f des;unmn , 181iG,
. bl. 3. pJg. öJ-68.
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des framför något annat land . i Europa, kansim i Tel'! Je n, i
förhållande till sin foll;m;int;cl, ha1· slöi'sla tillgång på den
mest ef!ersölda och afundsvärda bes<Hlninr;,stam .
MAd skal lwnde då vidare till~cp, as, nit om ett sjöinskrifningssys!em, pa nngef:irlig r.n samma grunder som l'inscription
maritime i Franlu·il•e, infördes i Sve1'i:; e, med de jeml<nincar

som lol;ala oge nheter lwndo pålwlla, och om denna inr{tltning, i likhet med den f1·anslia, utförtles och hoaagnades i (ull
praktisk tillämpning, och icli e, såsom d en s. Ii . sjöbevfl ringen
hos oss, endast funnes i theorien or.h på papperet, utan lif
och verlilighet ; - så sli ull e man väl ändtligen npphö 1·a att
framhålla den fnlllwmligt grundlösa sats, att delta land 1 med
en kusls!I'iicl<a af öfver tvåhundra svenstia mil, t.agen i rak
matning, ober~lmadt insjöliUslerno, salinar tillgånr, på sjöfolk
a.tt "bemanna hvill1et antal krigsfartyg, som med dess öfriga
t1llgangar nu eller framdeles må lil1nna åstadkommas.
På grund af dessa verliliga förhållanden, framställdes ett
förslag till on dylik inslitution i vårt land.
Hufvu.dgrundemo i dalta förslac voro följande:
Att, ar l!llstbefolkninp,1'1l 1 alla de mån emellan 18 och 38
års ålder, som segla på ut- och inrilu~s Ol'tor, jemte alla andt·a, ..~om mer eller mindre idl1a fisliC och annat näringsfåna
pli 5Jon, uteslutande må tillhöra sjöinsl•rifningen.
Att denna lmstbefoll•ninff indelas i 2: no årsi,:~sser, hvarar den första, ynare, emellan 18 och 28 år, tillhÖI' det första uppbådet, och don and ra, eme llan ':.'8 och 38 år, nl{lÖI'
det andra i ordningen, såsom re so n'.
Att, vidai·e, detta manskap innefaltas inom bestf•mda
kretsar af kusterna, med sin e tilihörande fördtJ!ningsb efä lhafvare.
Att af sjöinskrifnings-mansliapet., ur den yngre afdelning~n, inkalla.s o:te1' hand och belw f, i s t ad ~;ad ordn ing, ett
VIsat antal tJII tyenstgöring pd J(. i'fil. s!wpp oclt fartyg.

Alt tid en fOt' dentw tjenslgöl'ing, till' en bö·rjan må inskränkas till fyra m1\naders öfning ombord, dels å öfnimgsfartyg på redden, och dels på sjögående fartm, sam! .dess-·
utom, om möjligt, någon liOI'lare tid pft lironans slwppsv.arf.
Att nytt uppbåd af denna personal iclw göres för•r ån
dess ordning åstadkommer, sedan alla r,enomgått denna sjö-

OiJh vapenö{ningskurs.
Att den äldre afdelningen eller reserven, endast undet'
och utomord entliga tillfällen, l•altas till tjenstgörine, och
slutligen,
Att efter noggrant urval, oc'h begriinsadt till ett visst antal, rum må heredas för dem af sjöinslirifnings-manskapet,
som möjligen kunna önslia qvarstaclna längre tid i lironans tjensl.
!; ~ ·i:::

Det har varit nödigt att åter upptaga denna del ar milt
anförande, såsom inledning till, och egande nåra sammanhang med, det ämne, som utgör er:entliaa föremålet för denna
uppsats.
"Ofvan anfö1:da förslag inm,håller, som man ser, ej allenast gmnddragen till ett omfattande> tomligan fullständigt system för organisering af svenska notlans bemanning. Den
utvisar tillika, som jag tror, den enda naturliga och följdriktiga Vilg, att till en högst betydlie del ar d1l ll mest intelligenta I.Jefolknineen sprida kunslwpen om krigsvnptzens bruk,
och derjemte becreppet om ordning, Ii rigsl uIii, snyggbet och
trefnad, hvilket allt, ot.vifvelaktigt må kunna antagas inom ej
lang tids förlopp i hög gt·ad krigs-bildanile inv erlia på nationallynnet*)."
Jag hade hittills tänkt mig denna liustbefollming, i antagen ordning, kallad att för en viss t.id infinna sig till vapenöfningar i den b<ista skola, man kan önsl;a, nemlieon don
ombord å fullt utrustade lirigsfartyg, undoi' oafbruten, verk-

lig sjötjenstgöring.
") Ur samma ~oforan u e.
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Då, imellertid, genom de intryck och röreslAllningssatt ett
längvarigt fredslugn samkat, den allmiinna andan i landet, så
olika fordoa tiders lifvade krig~mannaanda, vand! sig att alllför royeket förbise försvarsverkels angelägenheter, hånvändande sig snart sagt uteslutande åt stundens ekonomiska bestyr j och hvarje erinran om en ny tids nya fordringar i allt
hvad till krigsväsendet hörer, sålunda dels icke kan rätt uppfattas, och dels altid kommer olägligt och störande, och man
helst ser att allt sådant, som dermed äger sammanhanrr, om
möjligt uppskjutes till morgondagen, - detta isynnerhet sii
snart fråga uppstår om vårt, såsom man kunde frestas alt
tro, snart öfvergifna sjövapen j -- under sådana gensträfviga
förhållanden, kan lmapp.1st väntas framgång för en så genomgripande och kostsam reform, och återstår då, äfven för
en upplyst och verksam styrelse ej annat, än att, för så vidt
det ligger utom beroendet af betldligare, till redan gifna ändamål bestämda, statsanslag, förbereda och samla malcrialier
lill ndgot i framtiden utförbart, mera omfattande ordnande
af landets föi·svarski·afte1·.

Bland sådane förberedande åtgärde1' rälmai' jag,
allt annat, befolkningens alltmera utstråclila ö{ning i
pens bruk på hvarje tänkbart sätt, som liiter förena
möjligaste minsta omlwslnader, utan alltför mycket
på dess livardagliga förhållanden.

framfö1·
alla vasig med
intrång

Allmånt erkännes den i svenska folkets skaplynne rramslående egenheten att inom jemfiirelsevis kort tid kunna
medrlelas en utmärkt krigsmannabildninu. Delta folks okunnighet, på det stora bola, i vapnens bruk, är imellertid också lika allmänt känd som ar hvarje upplyst, fosterländsbl
sinnad man med djup oro och bokymmer betraktad. För
att vinna det önsl;ade målet., kunde då icke så kostsamma
eJ'Ier i öfrigt betungande mått och steg v~ra af nöden i detta
land, som und er i delta bånsoentlo molsall förhållande annorstädes.

~lan bar för länv,esedan innitral skolor ar alla slag l
landet: universiteter, gymnasier, högre och lägre elementarskolor roiilskolor bergsslwlor landlhrul;sslwlor och skogsinl
'
)
slitut, skolor för de sköna lwnsterne, industrien, slöjrler och
handtverl;, bildningscirklar, söndagsskolor m. n., allt till det
uppvflxandll slägtets födwfran i kun~lwpsbildning.
Mon
vapenöfningsslwlor, för folket i allmänh et, finnes ingenstädes.
L~ckligtvis tycl;es man nu hlifvit v;iclit till medvetande af
denna brist j och om man ej med sal\l!n studnar på halfva
,·ägen, torde vi ännu hinna undgå faran och fiirobdielsen
att denna \'<ickelse kommit n för sent.n
Såsom ofvanföre nämndes, hade jag mod afseende på
en allmännare utsträckning af vapenöfning för flolians bemanning, föreställt mig kuslbefollminaen rörbunden att turvis inställa sig vid vapenö{ningsskolorna ombord, under de
vanlica sjötågen, och vid f1Q11ans stationer.
Inseende likv;il, af ofvan anförda slifll , osannolikheten
att., ännu, vinna upprnårl1samhet för, än mindre ulförande
ar en dylik genomgripande reform, ,·iii jag nu helt och hållet vånda om frågan, och uppställa den sålunda:
Om det icke låter sig göra (ör lärjungarn e att komma
till skolan, st! må man, enär möjligt iir, föra skolan till lärjungame.
I och med antagandet af denna s;tls, som utgör hufvudgrunden för milt nu ifrågava1·ande förslag, öppnar sig en
helt ny utsigt för kustbefolkningens delalilir::het, efter hand,
11 r en någorlunda grundligt genomförd lifning i vapnens bruk.
J)pt synes mig nemligen helt enl;elt och naturligt, art flottans fartyg, j och med detsamma de srgla och utgöra kring- ,
flytande skolor för egna besättningar, läcr.a till i hamnarne
och inbjuda å platsen och i närheten boende ungdom, att,
på något för tillfållel. ordnadt sätt, och p~ vissa tider, samlas
ombO'rd och deltaga i vapenöfningame .
Men innan jag framka sfar några förslagspnnkter, ullryckillHle ~in uppfattning om s<lkon s praktisk a utförande, ruåslo
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upptaga en fråga som olAr i lika nill'<l dUmband med don
redan befintliga organisationen af vfit· slwppsbcmanni!J gs{örstärkning i krigstid, som med den hår ofvan önsl;ade tillökningen dera{, genom sjöinskrifningen, omfattande landets hela
kustbefolkning.
Landel har lyckligtvis i on sednare tid blifvit l'örsedt med
flera, jag tror, i detta ögonblick åtta, .navigationsskolor, der
alla i handelsjöfartens tjunst utgående unge m:in, vinna sin
!Jheo,retisl!a knnsl;apshildning. Lil<asom det kan \'f1cka förundran alt sådana lk olor icke rcda!'l från lån[;t fildra tider tillbaka funnos, synes det anmärlmingsvfll·dt, att, sedan de slutligen inrf1ttades, någon undervi sning och öfning i krigsvapens
bruk, iclw från hörjan vid dem varit röresl1ril'ven.
Incenting torde imellertid vara mera patagligen angeläget, och lfnupligt., vid dessa slwlor, än en lwrs, obetydligt theoretisll, men i möjligaste måtro nlförlip,t pralllisk, i vapenläran, och i brulwt af alla förelwmmande kri1;svapen .
Denna personals hestf11nmelse vid inträffande krig är ju
att intaga plats, hvar or.h !Hl efter sin duglighet och förut
innehafda slåilning i handelsflottan, på våra örloesfartyg, der·
kanoner och handvapen f1ro hufvudsak. Med en förutgången
öfningslw rs uti dessas handlerande lwmuu do mindre främmande ombord, och införlifvas så mycket. hastigare med örlogsmannens tjensteföi'IJållanden. Della som hufvudsaliligt syftemål. ()p,ssutom mfi lagas i betrulilande de mån!)l'<~ldiga tillfällen på sjömansbanan, då öfvad lillnsl<ap i vapenförinr; kan
\·ara hiigst mal;tpålir,uande, ofta lifriiddande ; ulan <ll.t
tlflmna det sjellörlroende och den förädling af l;ånsla och
tanl;esalt, som måste upplwmma af medvet.andet alt när som
belst vara, på ett redan öfvadt och tillförli{llgt sålt, användl>at· till fäderneslandets försvar.
Efter hvad jag här, i några hurvuddrarr, hart åran anföra,
wil l jac försöka uppställa några host:immande punkter i och
för vapenöfninearne vid navigationsskolorne, flfvensom för dem
på nottam fartyg i rikets yttre ech insjöhamnar.
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1;;o. För navigotionsslwlorna. De tiesto lämre och un
dorlåraro vid dessa äro redan ifrän början, och torde äfven
framdeles blifva, officerare och undcrorficerare i Oottan. DPr
detta ej är händ else n, och der biträde i alla fall erfordras,
kommenderas sersl\ild offic<ll' eller underofficer, för vapenöfningarne till skolan, vid den tid, emot slutet af navigationsl•ursen,. som slwllåraren utsä tter, och ordnas vapenöfningarne
i det sammanhane med lf1sningen i slwlan, som af slwllära-·
ren bestämmes, och under han s ledning och ansvar.
Nödigt antal af alla slar;s vap en ullcmnas och med_tagas
frän kronans förråd. Dessa återföras efter slutad kurs till
stationen, ellot· öfvurlemnas i förvar under stadsmyndighote rnas ansvar.
Som kanonen är det förnämsta skjutvapnet ombord, och
det för navieationsskolans li1rjung;u· är lil;a ancel<ieet att !åra
l1ålln1 brul1et af denna som af handvapnen, men de kronans
fartyg som äro arsedda att e!ter hand hesöl(a rikets hamnar
föl' vapcnöfningarne derst5dcs, icko i allmänhet kunna d11·
«JVardröja vid dHn årslid då navig<.ltionskilrsen, eftet· slutad
sjöfart, tar sin början, och ej heller infinna sig der så tidit:t
på våren, all vapenöfninr,arne kunna medhinnas före navigationslwrsens arslutande och sjöfartens återinträde, blir det
nödigt att vid dessa slwlor uppföra, eller hyra, exercishus,
hvari äfven en lianon af åtminstone meJelstorlol;, med allt
tillbehör kan inrymmas . Ty ulan ;~tt nfHm kunna sköta lianonen, fi r· all vapen<Hning ol'ullsl~ndig *).
Till den l;anon som för det här· arsedda ändamf1l utlemnas, måste ett \'isst, icl1e alltrör sparsamt, antal skott, tådo
lösa och slwrpa, beslås, till att dermed llögtidligon afsluta vapenöfningslwrson . Ty utan krut och sllarpsl;jutninc, till måls ,
är all eldvapenöfning ett i Oera afseanden fåfänct och miss4

n.

*) DeL torde i del atlmiinna bi'höfva uppl ysas derom alt å
l lottans fartyg öfniog för rkommer med a l l a slags vapen,. säledeE. Mven med gevär. ~å ofta IHgenhel ät·, sker öfningarn e 1 land savä l
med landstignin gskanon, som med ge1är i fö~·ening ml'd de enklare
t~ktisko

rör elserne uti rninrtre

n fdelning~r.

132lyckad! arbete -- den omsländigheten deffid ej don minsl11,
alt vänja sin:1et och örat vid hlolta smällen närheten 11f
kanonen,
1 flera nf de st:id .•r, der naviu~rionssliOior finnas, såsom
vid flottans och arlill e l'iets stationer, linnes ocl1 redan vapen ..
öfninesskolor, hvaruti det ej lärer möta något hinder för navisalionsslwlans lärjun!~ar alt få taga det
Utan att inilila mir: i flera undet·ordnade delar, mil här
blott tillflggas, lålhplicheten, orter min tanka, af utmärl>elser
på flerehanda sätt, Iii! uppmuntran och belöning för f•·amstående skicklighet i vapnens brul;, iifven inom dessa skolor.
I hiindelse kostnaden hlefve mindre, rör ett ringare antal lärjungar vid en del navigationssliolor, alt, fiil' en kortlid
sjelfve förtlytra sie till nfll'luast holägna militära vapenöfningsslwla, lian delta s:itt alt vinna f111rlamå lel Hndast sågas
vara: så mycl\et biitlre. livad som likviii dermed förlorades,
vore den startia våckelse, och del intryck, sjelf1'a ~aliens närvaro måste utöfva i dn n ort Je r navigationssiwlan a r belägen.
2:o. Fät• de ambulntorislre, flytande vapenöfningsskolot·ne. Hvad nu desse beträffar, bestående af tiolluns fartn:
under öfning5sjötåg äfven för egen räkning, större ellc~· mindre, likugodt, bloll de föra kanoner och vapen ombord, (hvaribland revolvern Bj all förglömma) ; så fiireslållcr jap, rnip, anordningarne dermed holt enliell. nneefärlit~en på följande sålt:
Att dessa fartyg i en viss ordning, efter hand på sommaren hosöka fyra e Il Hl' fem, om ej tie ro, af vä ra hamn<~ r,
både på hafssidan och uti insjöarne, och qvarstanna uti hvardcra kanslie omkrinp, en månads tid, eller efter omsliindighelerne mer och mind1·e.
Att deras ;1nliomst och ändamål i förtid kungöras, och
stållots aul<toriteter anmodas inbjuda och uppmana dem, som
möjligen kunna hee:q:na lillfiillel, all anteclin<J siti till dessa
vapeniifninea•··
All bef;llhafvaren, i samråd med aukt.oriteterne, ordnar
öfningame, såväl oOJbord som i land, allt efter de olika lider
som personer :1f olil1a lefnadsyrl.tm (,unna egna åt vapenöfrlin!Jarno, anlint.:en drt må bli fva \issa dagar i veckan, eller
vissa timmar på serskilda dagar i veckan.
Och att, då l1rigsla ga rne ej kunna komma i fråga alt
tillämpas, för hAndelser af oordninr,, bristande uppmärksamhet m. m., en af plal,;ons myndieh etsperson er altid mfl vara
tillst:ides orh öfverta:;a om soreon atl afböj'1 allt sådan!, som
lnmde frnnt aga saken dess lifvanrl e och hildande inflYtande
jemto dess i grunden allvarliga och fosterländska beiydelse:
Ca ri sk rona i Ohtobor ·1860.
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HVAD ETT LINIESKEPP KOSTA.R.

nutidens linioskopp af i:sta klassen d. v. s. armeradt
med 410 a 131 kanoner erfordrar enligt i Frankri~e gjorda
beräkningar:
Virke af alla slag för
Jorn och koppar •
Hampa
Tjära, beck och talj
Segelduk.
Ballast.
Ankaron till ketlingar .
Valtencisterner och kår! •
Kanoner och handvapen
Krut och projel>tilel'
Diverse förråder
Öfrig utrustning
Ångmas!1iner .
Arbetslöner .

!)50,000 trancs.
250,000
"
100,000
_j5,000
50,000
55,000
90,000
80,000
110,000
ll
85,000
ll
200,000
290,000
1,000,000
"
315,000

"

"

"
,"
"

"
"

"

Summa a,2oo,ooo
"
För hundra å1· sedan berfilmades ett tredåokss-kepp kosia omllring i million francs, h\'iilwt då ansågs för en ofantlig summa; i vår lid kostar det dubbelt, utom ångmasliin.
Om sålunda ett linioskopp lwsta1· 3 millione1·, bör en fregatt om 50 11 60 kanoner beräknas till ungefål'ligen 1,800,000,
en korvett om 26 a 30 dito till
• 1,~00,000,
ett ångfartyg med l O dito till .
700,000;
således skulle en flotta af 80 skepp, 50 fregatter, 30 korvette•· och 60 mindre fartyg, uppgå till en summa af minst
4-1 O millioner francs, och med tillhörande t1·ansportfartyg 520
1.nillioner •
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Engelska flottan i 10itt närvorande slfick kostar landet icke
mindre <in 800 millioner, mon detta fll' ringa, i jl!lllförelso
med det livartill on flotta af jP.rnldfldda fartyg slilti!B uppga,
då det lwn antagas all ett l OO-I1anons -sliepp af delta sla!j,
säl\Orlieen lwstar 7 millioner francs.
Innan man liii val antager för god t do t påståendet, alt
jornklådUa fartyg göra nutidens liniesl.epp oanvåndbara, måste man hafva öfvertygando bevis derpå, icka blott d'ömma
af den vorlian några få jerncylindrar, med 4 a 5 mirruters
uppehåll afshjutna från en kanonhål (såsom vid do en ge lska försöken), gjort mot ett styclw viH bepansrad sl.eppssida,
utan efter bvad ett lwncentrerad t lat: af sv-åra kanO'nar kan
uträtto, då det aflossas från ott lini es lwpps batteri, Ett exempel derpil hade man, då engelsl;a l·inieslwppet "Queen Chal'lotte'' besl;jöt Alt:iors fästningsmurar, hvarvid stol'a stenblocl;
rubbades och ramlade, så all hela bastioner inom en g~nsl;a
kort tid förvarHI'Iadcs till grushiigar.
Då man under försöl; med en 80- pund. !;:mon nw•l
lätthet gr.nomtrflngt 4. .$ tums pants~rbel!lfidnad, böra utan
tvifvel flnnu s1åraro projectil er lwnna gå igenom 6 tums
tjocl1 pilt. I•lör· detta fmdamfll sflges en M:r Lynall Thomas
haf1•a konstmoral en kanon, som v:iger 6 tons (48 skepp.)
och laddas med 26 _sldllp. lirur, och som sltl!lgar en projecl.il
af 1it sld\lp. tyngd, till ett afstånd af nära 5 engelska mil.
Det synes påtagligt, att sliepp, ld:idda med s~ ljoclw plii• tar alt de lm n n a motstå, om icliC de svåraste, lltmins!one nu
allmänt brukliga tunga projectil er·, lilivål måste hlifva mindre
handterliga, ega mindre förmåga alt bära en tung bestyckninrr,
och derjcmte liosta betydligt mora än träfartyp,, al!t detta
oaktadt lii.rer ott väl rildadt sliOit vara tillr:icl!ligt alt lärstöra
hela slieppet.
(Monitem de la flotte) .

