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De fem triangelpunkterna, hvilka bilda öfvergången frän 
basen till den första triangelsidan ( Avasaksa- Pulliagi = 
14273 to is) r oro redan förut utsedda och en del af obser
vationerna vid dem nrkställda; det öfriga afslutades på ef
tersommaren. 

Under sommaren 1852 slutade Selander och Agardh 
höjdmätningen emellan Ishafret och Stuor Oivi. Hela det 
vidlyftiga och besvärliga företaget var således lyckligt till
ändabragt, utan förlust af eller skada å instrumenter, utan 
att någon olyckshändelse drabbat någon af deltagarue deri. 
Händelser hvilka inträffade i Koutoheino straxt efter företa
gets fullbordan risa att anledningar till våda, då alldeles 
fremmande för råra tankar, varit närmare till hands än vi 
förmodade. 

Dessa tilldragelser inträffade i November 1852. Drifne 
af det sedan flera år i dessa trakter henskande religions
srärmeriet, hvars utbrott vid liera tillfällen förorsakat oss 
obehagligheter, anföllo ett par tiotal norska lappar af båda 
könen, anförde af två unga män, Aslak Aslaksen Rist och 
Aslak Jacobsen Hälta, den i Koutohcino bosatta köpmannen 
Rnths hus. Ruth, som blifvit försåtligen utlockad, ihjelslogs 
genast; den hos honom boende länsmannen Bucht, som illa 
sårad flytt in i huset, mördades på det ohyggligaste sätt, i 
det en stor knif medelst slag af ett vedträ drefs genom 
hans bröst; huset plundrades och brändes. Ruths hustru 
och barn jemte ställets kyrkoherde och hans familj afkläd
des halfnakna under hugg och slag omkring i 28 graders 
köld. Byns gästgifrare och klockare, hvilka genast skyndat 
till den en mil aflägsna lappbyn Avutzi för att skaffa lljelp 
och derstädes lyckligtvis trätrat folk och renar hemma, huu
rio tillbaka just i tid att hindra prestgårdens antändande. 
Efter en förtviflad strid, i hvilken en med berserkaraseri 
kämpande ung lapphustru stupade, hlefvo missdådarne öfver· 
mannade och bundne. De båda anförarne dömdes sedermera 
till döden och afrättadcs. In i sista ögonbli cket vidhöllo de 
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att de endast sökt utföra ett omedelbart af den heliga anda: 
dem gifvet uppdrag, i det dem blifvit ålagdt att såsom Her• 
rans sanna apostlar verkställa hans domar; 

29. Jag öfvergår till redogörelsen för arbetets resultat. 
Svenska triangelnätet, från Torneå landtkyrka till Stuor Oivi',. 
innefattar tjugoe-rr punkte:r, af hvilka åtta fngå i det Svan
bergska nätet. Det rrorska fi·ån Stuor O-hi, till Fuglenres 
innefattar femton punkter. Af sammanlagda antalet ligga sjtt 
på svenskt, femton på norskt och: fjorton på ryskt område. 
De punkter som sammanbinda: nätet med baserna äro ej 
häruti inräknade. 

Till de horizontela vinklames mätande har vid svenska· 
bågen begagnats en theodolith af Littman i Stockholm, af 
tio dec.-tums diameter och meil afläsning till 4" på fyra 
nonier, ställda 90° från hvarandra. Under mätningens fort
gång utbyttes nonierna emot två vid tubstöttorna fästade mi
kroskop, medelst hvilka l" beqvämt aflästes. Såsom regel 
har gällt att vid hvarje signalpunkt de derifrån synliga sig
naler observerats tolf gånger, observationerna anordnade så 
att instrumentets delningsfel och öfriga Gfullkomligheters 
inverkan i möjligaste måtto eliminerades. Naturligtvis har ej 
pegeln alltid kunnat strängt tillämpas,. men betydliga brister 
i det angifna minimum förekomma ej•. Vid norska bågen: 
begagnades en 7-tums theodolith af Repsold i Hamburg, de
lad till 1 0', med två mikroskop, hvilkas afläsningstrissor 
v oro delade till l O"·. 

Till polhöjds- ocl1 azimutils-observationerna h.afva be
gagnats en vertikal-cirkel af Repsold, tillhörig professor 
Selander; ett universal-instrument af Hepsold tillhörigt Lunds 
Universitet, samt ett universalinstrument af Ertel och en ver
tikalcirkel af Repsold, tillhörig Pulkova observatorium. 

Från basen vid Öfver-Torneå, hvars längd reducerad 
till hafsytan är 1519,s3SG3 tois + O,oott3 '') (9977,1327 fot 
± o,oo74) kommer man medelst fem mellanliggande punkter 
•) Den bifogade qvantiteten är det sunnolika fel et (se 17- ~8.) 
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till sidan Avasaksa-Pulliagi, lång 14274,8793 tois. + O,ta22 
(9370S,s7 + o,s1). Nätet innefattar sedan tjuguen triang
lar, utom tre, hvilka för dess fortgång ej nödvändiga, dock 
ljena till kontroll och förökad noggrannhet. För alla tjugu
fyra trianglarna är rinkelsummans fel*) i medeltal l" 87 

' ' en vinkels sannolika fel 0",86. Det norska nätet har tolf 
trianglar, förutom tio öfvertaliga. För de tolf blir vinkel
summans medelfel 4", 19 och en vinkels sannolika fel 1",90. 

Den största i hela nätet förekommande triangel bildas 
af punkterna Kimaskero - Pessinki - Ounastunturi; dess 
sferiska öfverskott uppgår till 8",so och sidan Kiuv. - Ou
nast. är 25471 O fot eller ö fr er sju s renska mil lång. Från 
Jwardera ändpunkten har signalen å den andra blifvit behö
rigen observerad; bestående endast af en på en stång upp
satt srärtad tjärtunna, kan den blott vid mycket genomskin
lig luft skönjas. 

Afslåndet emellan svenska bå~ens ändpunkter, Torneä 
Landskyrka och Stuor Oivi, är 166173,83 tois + 1,64, emel
lan deras paralleler 163221 ,9o to is + l ,69, Samma q vanti
teter äro för den norska bågens ändpunkter, Stuor Oivi och 
Fnglcnres, 115206,77 ± 1,77 och 113753,9t tois + 1,1s. 

Öfver de tretton astronomiskt bestämda punkterna i hela 
den 25 o 20' vida bågen emellan Donau och Ishafvet Iemnas 
följande tabell: 

l. Staro Nekras
sovska (nära 

Polhöjd. 

Ismael) ..• 45° 20'2",94+0",o5. 
2. Wodolui ... 47 l 24,98 + 0,24. 

3. Stuprunkovzi 48 

4. Kremenetz 50 
5. Belin ..... 5.2 
6. Nemesch ... 54 

45 3,011 + 0,·10. 

5 49,~5 + 0,30, 

2 42,16 + O, H. 

39 4,16 + 0,07, 

ParalL afstånd 
Toises. 

96415,136 + 0,651. 

l !J4973, m + 1, 646. 

271724,510 + 2, 039. 
382943,o2t + 2, 6!1. 

531 'i'53,fJ!r2 + 3, \53. 

*) O. v, s. viukelsumnwn - (180° + sfer. öfversk.) 
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7. Jacobstadt .. 56 30 4,97 + 0,1o. 637483,921 + 3,s93. 
s. Dorpats ob

servatorium . 58 
9. Bogland ... 60 

10. Kilpimäki .. 62 
11. Torneå Lands

22 47,s6+ 

4 29,t6 + 
38 5,25 + 

o,os. 

0,10. 

o,o8. 

7 44764,~84 + 4, 177. 

842303,102 + 4,372. 
988016,669 + 4, 502. 

kyrka .... 65 49 44,57 + o,o7. 1170810,973 + 4, 957. 

12. Stuor Oivi • 68 40 50,4o + O,os. 1334032,877 + 5,539. 
13. Fuglenres .. 70 40 11,23+ O,o6. 1447786,7s3+6,226. 

Vid de oåda yttersta ändpunkterna äro märken upp
byggda. Det vid Fuglenres består af en granitpelare med ka
pitel af bronz och en derofvanpå liggande jordglob. Inskrif
ten, på norska och latin, lyder på det förra språket: 

Det nordelige Endepunkt 
af en Meridianbue paa 25° 20' 

fra det nordlige Ocean till Donau-Floden 
igjennem 

Norge, Sverige och Russland 
efter Foranstalting af 
Hans Majestret Kong 

Oskar I 
og Keiserne 
Alexander I 

00' o 

Nicolai I 
ved uafbrudt Arbeide 

fra 1\WCCCXVI til MDCCCLii 
udmaalt af 

de tre Nationers Geometrer. 
Brede: 70° 40' 11", 3. 

30. Vid betraktandet af nyss meddelade tabell finnes 
att sannolika felet för paralelafståndet emellan bågens änd
punkter, en längd af 265 svenska mil, uppgår till 6, 226 tois 
eller 41 sv. fot, motsvarande en latituds båge af 0", 4• Det 

• 
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tyckes således som skulle det af de geodetiska operationer
na härrörande felet vara större än det som ''idlåder de astro
nomiska bestämningarna, hvilket för de flesta punkterna hål• 
ler sig omkring O",t. Under det att det förra, som naturligt 
ä·r, oupphörligt växer med bågens längd, är det sednare der
af oberoende och fortplantas ej från station till station. Äf
ven vid det oförmånliga förhållandet att felen i ändpunkter
nas polhöjder fölle åt olika håll, skulle felet i bågens vidd 
blifva endast O" ,2, motsvarande llälften af det geodetiska 
felet. I verkligheten är förhållandet dock att polhöjderna 
äro underkastade vida större osäkerhet än de geodetiska 
operationerna, såvida nemligen dessa utföras med tillräcklig 
omsorg. De under deras fortgång uppkommande felen äro 
af tillfällig beskaffenhet och motväga således hvarandra åt
minstone i någon mån. Endast ett fel i basens längd fort
plantas ett helt nät igenom, men bör i sin ordning till nå
gon del motvägas af felet hos andra baser, såvida ej något 
i basapparaten inneboende fel verkade till att göra alla 
för korta eller för långa. Men det är just ett konstant fel 
som för hvarje serskild punkt häftar vid de flesta eller alla 
polhöjdbestämningar, ett fel som ej kan genom mångtaliga 
observationer inskränkas eller genom någon åtgärd dervi(l 
elimineras, eller pä något sätt till sitt belopp bestämmas. 
Det härrör deraf att, till följe af små oregelbundenheter i 
jordens skapnad och i fördelningen af dess massa, lodlinien 
eller tyngdkraftens riktning ej noggrannt sammanfaller 
med observationspunktens normal. Vattenpasset ställer sig 
då ej fullkomligt horizontelt och utgångspunkten för afläs
ningen af de zenithdistanser, ur hvilka polhöjden skall här
ledas, blir felaktig med en större eller mindre del af arvi
kelsens belopp: alltefter som dennas riktning sammanfaller 
med meridianplanet eller allägsnar sig derifrån. Vid mät
ningen af horizontela vinklar blir imerkan af Yattenpassets 
alltid ganska obetydliga afvikelse en helt och hållet för
svinnande storhet, beroende af den omärkliga skillnaden 
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emellan radien och cosinus för den aldrig några få sekun
der öfverstigande lutningen af instrumentets horizontalkrets. 

Bessel har visat att hos de Yid hans undersökning af 
jordfiguren begagnade äldre och nyare polhöjdsobservationer 
felet i medeltal uppgår till + 2'',6-1 · Att det sjell\:a obser
vationerna tillhörande felet skulle uppgå till deLta llelopp, 
kan ej antagas, ehuruväl svårighet möter att för dem alla 
serskilja den sjelfva obseryationerna tillhörande delen af fe
let från den genom lodliniens afvikelse fram!Jragta. Anta
gande den förra i medeHal till + 1", 20 , Ileräknar Struwe 
den sednare till 1",59, hvilken storhet således skulle utgöra 
det genom lodliniens afvikelse uppstående sannolika felet 

o ' utan att man vet nagot om denna afrikelses azimuthalrikt-
ning. Dess im-er kan på polhöjden - försvinner endast i det 
fall att denna riktning faller vinkelrätt emot meridianplanet 

31. Det är klart att en meridian!Jåge af sådan omfatt
ning och så omsorgsfullt utförd som den skandinavo-ryska 
måste hafva betydligt vitsord vid Ilestämmandet af jordens 
skapnad, så mycket mera som dess norra ändpunkt ligger 
3} 

0 
nordligare än någon förut vid detta problems lösande 

begagnad punkt, den andra vid 45 ° eller den latitud hvar
e~t en möjligen förevarande afvikelse från den elipsoi
diska skapnaden skulle tydligast framträda. Öfverste James 
chef -~ör Englands topografiska uppmätning ( Ordnance Survey) 
har afven redan begagnat dess uppgifter för en ny beräk
ning af jordens skapnad, och meddelas här det hufvudsak
liga af de erhållna resultaten. De dWills fullständio-aste 
bestämningarna l1afva gjorts af Bessel och Airy, hvilka ~åda 
k~mmit till så god t som samma resultat, i det Bessel har 
mmdre axeln _ 298,, 5 2!J?! .. 3:l 

större axeln - 299,15 ' Airy = 2;)9,
33

, under det skill-

naden i eqvators-radien dem emellan uppgår LHI en(!ast 
116 fot. 

James har vid sin beräkning nyUjat sextiosex allserve
rade latituder emellan P unna i Hindostan (8 o 9' 31 ") och 
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Fuglcn:cs (70° 41' Il"}. De tregagnade meridianbå-
gama äro: 
Peruanska bågen af 3·0 7' med 2 latitudsbestämn. 
Gamla Indiska dito l 35 2 

" Nya dito dito 21 21 s 
" Franska ditG 12 22 '6 
" Engelska dito 10 56 28 
" Hannoverska dit Q 2 l 2 
" Preussiska dito l 30 3 
" Danska dito l 32 2 
" Ryska dUo 20 30 11 
" skandinaviska dito . 4 50 "3 '~ 

Beräkningen har utförts under tvenne olika antaganden; 
det ena att jorden ·är en ellipsoid, livarvid det gäller att 
,finna den bland alla elipsoider som bäst ·öfverensstämmer med 
{)bservationerna; det andra att låta {)bservationerna sjelfva 
bestämma den gener-erande krokiiniens b-eskatlenhet. För den
na sista händelse blir kroklinien något starkare utböjd än 

en ellips, men utböjningens maximum {vid 45°) uppgår en
ilast till 182 + 73 sv. fot (177 + 71 -eng. fot.) Båda an
tagandena låta lika väl lämpa sig till den indiska och den 
engelska bågen; det senare bäst till den franska, i synner
het å dess sydliga del, det förra bäst till den skandinavo-ry
~ka bågen. De öfriga anförda bågarue inYerka i jemförelse
vis ringa mån på krokiiniens bestämning, detta såväl till 
följe af sin ringa vidd som genom sitt läge. Resultaten lyda: 

Ellips. ObrsUmd kroklinie. 

Större axeln (a)= 20926348+ 186. 209271 97+385 eng.f.") 
= 21482842+191. 21483714+395 sv. fot. 

Mindre axeln (b) = 20855233+ 239. 20855493 + 257 e ng. fot. 
= 21409836+245. 21410103+264 sv. fot. 

l - l -
Afplattningen -

294,26 291,s6 

•) Foot = 1, 0 ,. 5 93 fot (red. log.= 0, 0113983 ., ) . En1igt Svan
berg ar a= 2H.7ö770 sv. fot . (12) 
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( 
Meridian-qvadranten) .. Längden af "metre ideel" 

10 
oooooo- har-
' ledes häraf: 

3,2815200 eng. fot + O,oooo253 eller 3,2816212 eng. fot + 
O, ooo0482, temligen märkbart afvikande från den hittills antagna 
"metre legal" = 3,2S0899t eller 3,2sosö9o eng. fot (se Lavens 
Räknelära). Utan synnerligt fel kan man tills vidare antaga 
medelgraden 364616 eng. fot (= 374312 sv. fot) och af
plattningen 2 h*) Med denna längd på medelgraden blir 
qvadranten 32815440 eng. fot och innelJåller således 1965 
eller 2057 "me tres Iegaux" utöfver de tio millionerna. 

En svag punkt vid alla hittills gjorda beräkningar af 
jordens skapnad är att södra jordhalfvan är orepresenterad. 
Visserligen l1ar den i förra århundradet af La Caille vid 
Goda Hoppsudden mätta bågen af l o 13' blifvit vid ett par 
beräkningar använd, men dess litenhet och dess läge (pä 
33°) jemte dess nutidens fordringar på noggrannhet inga
lunda uppfyllande egna beskaffenhet, förena sig att nedsätta 
dess voteringsrätt i afseende på slutresultatet till nästan in
tet. Peruanska bågen, ehuru till större delen belägen in
om södra jordhalfvan, kan till följe af sin närhet till 
eqvatorn endast medverka till större axelns bestämning. Om
kring 1850 har väl en större båge blifvit inom Kap-kolo
niens område afmätt af Maelear (förest. för Cap-observatoriet), 
men dess beräkning är ännu ej alslutad; l1vad l1ittills b lit~ 
vit beräknadt l1äntyder på så betydande afvikelser och ore
gelbundenheter, att fråga väckts att orngöra om alla polhöjds
bestämningar och öka antalet af bestämda punkter. Södra 
jordhalfvan erbjuder visserligen ej så goda lägenheter som 
den norra för anskaffande af till problemets lösning nödiga 
uppgifter, i det intet tillgängligt land der finnes söder om 
56°, under det man i den norra möjligen skulle på Spets
bergen kunna hinna till Hoss Island, belägen på soo 48'. 

*) Enligt Picard skulle medelgraden vara 3/4.j 76, er:ligt Cassini 
3760!J!J sv. fot . (4) 
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En gradmätning ä denna grupp skulle Yäl möta betydande 
svårigheter, men deras öfveninnande är hufvudsakligen en 
fråga om penningar och tid, sedan ångan numera drifver ett 

· jernfartyg genom isband och drifisfält, hvilka .~örr alls .. i.c~e 
kunde o-enomfaras, hvarjemte samma kraft gor det moJhgt 
att beg:gna hvarje gynnande lägenhet af siillje oct~ labra 

ordlio-a vindar, Jn·iJka under sommaren ofta herrska pa dessa 
:öga ~atituder. Vid dylika tillfällen öppna sig drifisfälten, 
men seo·elfartyget kommer då ej fram genom dem. 

De~ bästa lägenheten för en vidsträcktare gradmätning 
på södra jordhalfvan erbjuder Södra Amer.ika, såväl emedan 
det innefattar de högsta tillgängliga latituder, som genom 
sin beskaflenhet Från trakten emellan Rio Salado och Cor
dova (S. 30°) till mynningen af Hio Negro (~. 41 °), en 
sträcka af elfva grader, skulle mätningen framga genom ett 
skoo-slöst slättland, öfverallt tillgängligt för hästar och mul
åsn~r till större delen farbart för lämpliga vagnar. Man 
skull~ hela detta stycke kunna på kartan, utefter en meri
dian, utpeka tjenliga triangel punkter~ Polhöjdsbestä~Imel
serna borde endast i mycket ringa man vara utsatta fo~ lo
kal-attractionens inYerkan. Landet fortfar ända till m1dten 
af .Magelhaens sund att vara skoglöst, erbjudande öofverall~ 
lätt tilJaäno-Jirra kullar af måttlig höjd, varande sadana l 

o o o l '!k allmänhet vida att föredraga framför höga berg, 1v1 as 
toppar ofta insvepas i moln. Triangelnät~ t borde. här ~ölja 
kusten livars sträckning på det hela eJ betydligt ah1ker 
från n~eridianen. Man skulle här kunna gå från Hio N~.~r.o 
( 41 o) till Port Famine Yid nyssnämnd~ st!nd (53 °), m?J.h~ 
gen med ett eller annat mindre afbrott I bagen. E:ped1t10 
nens högqvarter skulle vara ett ångfartyg, ~om ya kusten 
fi å O·la eller· hJ'el jlliaa hamnar, 1 lmlka finnes mner m· nga g u o .. . 

tillgång på Yatten och kohed. Några er~!uda afven temiJg 
tillgång på förfriskningar, de fl esta öfverflod på fisk. I. Ma
gelhaens sund fi nnes god til lgång på ved för ångmacln~en. 
Längs hela kusten är klimatet torrt och himmeln vanligen 



134 

klar; stark blåst är det oftast förekommande natur hindret, 
bvartill kommer faran för dc nomadiserande indianernas an
fall, hvilka i synnerhet omkring och närmast söder om Rio 
Negro äro att befara. De längre söderut boende Patagonerne 
äro jemförelsevis oskadliga. Mätningen skulle visserligen 
kunna utsträckas till Kap Horn (55:} 0 ). men fördelen af den 
sålunda vunna tillökning i bågens vidd skulle motvägas af 
de betydande sYårigheterna i utförandet, i synnehet vid pol
höjdsbestämningen under Kap Horns nästan ständigt molnin
svepta himmel. 

En mätning af något sånär den omfattnin"' här ofyan 
" blifv\t antydd torde gifva utslag betTätfande den framkastade 

förmodan att södra jordhalfvan är något större än den norra. 
32. Af allt det ofvan anförda synes att bestämmandet 

af naturmattet meter, eller "le mc tre ide el", är förenadt 
med lika mångartade och stora rauskligheter och underka
stadt samma ovisshet som det af sekundpendelns längd. Det 
är sannt att jordens skapnad endast föga allägsnar sig från 
ellipsoiden, men dock tillräckligt för att göra ej blott mc
ridianen-qvadranten olika lång under olika longituder, utan 
äfven gifva märkbart skiljaktig längd på samma meridian, 
allt efter som en större eller mindre del deraf blifrit upp
mätt. Någon möjlighet att mäta en fullständig qYadrant fin
nes ej och kommer räi ej att finnas. Vi se emellertid sam
ma slags svårigheter h.är upprepas, som dem vi of\an (9) 
sett förefinnas Yid pendeln. Den af franska kommissionen 
härledda och af styrelsen dekreterade längdeu å metern är 
ej längre hållbar; en jemkning måste göras om man vill 
vidhålla begreppet naturmått Framtida mätningar skola 
ofelbart påkalla nya jemkningar, utan att någon säkerhet 
finnes att dessa äro tillfyllestgöraade. Det är sannt att dessa 
iiro eller blifva ej af den betydenhet att de inverka vid han
del och vandel ; systemets grund är icke dessmindre rubbad 

' ja omkullstörtad. Att man insett detta synes deraf att i 
Frankrike numera i stället för naturmåttet "me tre ideel" 
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!Jlifvit satt jernstångcn "metre legal." ~fan trodde sig in
föra så till sägandes en naturdyrkan, men har i sjelfva ver
ket endast upp:;Uillt ett kon;-entionel! t antagande i stället för 
ett annat. Man har upprest belätet "metre legal" i stället 
för det kullstöitade , to i se de Perou." Fördelarne af metriska 
systemets tiodelni ng och konseqren ta genomförande i afse
ende på Yigtmått, rymdmått och Yigt qvarstå visserligen, men 
in!et hade hindrat att vidtaga samma åtgärd med foten eller 
toisen till enhet. Systemet huru genomfördt det var och är, 
stod på en svag grund, och är nu blott en ruin, så vidt 
man afser sjelt\a grundtanken tiomilliondelen af jordqva
dranten såsom måttenhet. 

Att såsom naturmf1t.tets enhet antaga något som sjelft 
måste mätas, något som måste ur anställda observationer 
härledas, hvartill man, såsom är visadt, blir beroende både 
af observations- och re dukt ions-methodens bristfällighet, in-· 
nebär en betydlig motsägelse, då ju, i händelse den förlorade 
enheten skulle åter uppsökas, ingen säkerhet förefinnes att 
de för detta ändamål anställda o!Jservatloner gifva alldeles 
samma resultat som de äldre. Man har i sjelfva verket en
dast gått i kretsgång, i det man genom en mätningsoperation 
Yelat härleda samma storhet som skulle tjenat till utgångs
storhet för mätningen. Den ryktbara matematikern Legendre 
uttalade sig genast i denna riktning. Icke heller kan man 
antaga att detta kunnat undfalla män sådana som Laplace 
och Borda, utan ledes man att med Bessel antaga alt desse 
afsett ernåendet af serskilda ändamål, att de begagnat det 
nya systemet såsom en föreYändning för en önskYärd om
mätning af den äldre franska meridian-bågen, för hvilket 
företag, under de rådande tidsförhållandena, möjligen intet 
understöd Yar att Yänta, om man ej gaf saken en påtagligt 
praktisk betydelse. Kanske ansågo de äfren decimaldelnin· 
gens antagande lättare att genomdrifra om den gamla enhe
ten alldeles frånginges , så mycket mera som rid denna tid
punkt Frankrikes magtegande roro synnerligen benägna fö1' 
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hva1je åtgärd eller förslag, som utlånade äfven namnet af 
bvad förut funnits tilL Något vidare ordande om allt detta 
ligger emedlertid utom gränsen för denna artikel, hvilken 
dessutom redan vuxit till ett måhända alltför stort omfång. 

c. s. 

TAL VID PRESIDII NEDLÄGGANDE l K. Ö. S. PÅ DESS 
HÖGTIDSDAG, DEN 15 NOVEMBER 1862 

l\Iine Herrar. 

Med det förflutna året har Kong!. Örlogsmanna-sällska
pet genomgått, ett af de minnesrikaste tidsskiften under sin 
tillvarelse. - Den maritima verlden, så Yäl som den en
skilda sjömannen motser med häpnad en reform i krigsrö
ringssättet till sjös genom antagna förändringar i materielt 
och artillerivetenskapligt hänseende, hvilka ansågos för nå
gra få år sedan vidunderliga och outförbara. 

Men vår tids oafbrutna for~kningar och upptäckter inom 
sjöväsendet, verka icke allenast på verldens frid och krig, 
utan äro fortsatta bevis på det stora intresse hvarmed sjö
farten allestädes uppträder, och den stora roll den innehar 
i vårt tidehvarfs uppgift. Endast detta förhållande kan för
klara det förvånande skådespel, att två de mägtigaste mari
tima stater fortsätta sina rustningar till sjös, under Europas 
fredliga tillstånd, och derpå bekosta ofantliga summor. 

Uet är ej mer än några år sedan man i Frankrike först 
och i England sedermera, började att med jernplåt bekläda 
krigsfartyg, för att motstå ett allt mer och mer blifvet kraf
tigare sjöartilleri, och med eldflammans hastighet har denna 
nyhet spridt sig till andra maritima länder, och blifvit ett 
tidens grubbleri. 
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Ofvannämnde stater haf\a redan :flere dylika krigsfartyg 
af oerhördt stora dimensioner, och anrlra sjönationer hafva 
skyndat att äfvenledes till ämpa denna ovanlighet. Många 
varnande röster hade likväl låtit höra sig mot detta ännu 
osäkra system. I England tycktes styrelsen betrakta det med 
största försig:tighet och sät ta det vid sidan af oundgängliga 
modsaker, och fl ere journaler ansägo denna uppenbarelse 
utgången från de stora jernYerksägarnes intresse, och utan 
llrakt i sk använrlbarhet i det hela. 

Men, hvad den gamla verlden tänkt och omtvistat, samt 
genom yetenskapliga forskningar ansett för möjligt, det bragte 
den nyas företagsamhetsanda till verkställighet. Det är det 
amerikanska folket, förut så fredligt, som i nu uppkomna 
vilda broderkrig, för fö rsta gången gifvit verlden exempel 
på en strid mellan tvenne jernklädda krigsfartyg. 

Som vi veta, angår denna sönderslitande strid, å ena 
sidan, egendom, aristokratiska fördomar och skilsmessa, samt 
å andra, upprätthållanclet af den konstitutioncia fö reningen; 
men då Förenta staternas flotta förblifvit i allmänhet trogen 
det stj ernströdda baneret, hade Södra staterna ingen sjömakt, 
ehuru deras kuststräcka var späckad med fästni ngar och de
ras floder mägtiga och segelbara. 

Det yar i denna underlägsna belägenhet, och då not•ra 
statetnas hela örlogsflotta, så väl seglande som med ånga, 
blockerade de södra staterna, som dessas mera kraftfulla 
regering fattade det beslut, att af den i Nordfolk i början 
af kriget försänkta och sedermera upptagna ångfregatten 
Merrimac, skapa i största tyst het och under allehanda vilse
ledande rvkten om missberäkning och misslyckande, ett lågt 
och jernb.eklädt öfwrtäckt ånghatteri, i afsigt att med denna 
som osårbar och oemotståndlig ansedda krigsmaskin störta 
sig öfver fiendens krigsfartyg långs kusten, och såsom seg
rare ät\en anfalla och förstöra Newyorks krigseiablissement_ 

Vi känna striden den 8 Mars på Ramptons redd, der 
den 3 gånger tyngre Merrimac, åtföljd af 5 ångkanonbåtarl 
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nedstötte sin utmlda bekymmerslösa motståndare segelfre
gatten Cumb erland, som låg till ankars såsom raktskepp 
med segel och kojer loss tiil torkning. Fregattens tappre 
chef gjorde dock fienden både skada och fortfarande afbräck, 
samt försvarade sitt fartyg intill ögonblicket då det sjönk, 
Iemnande akterskeppet öfver yattnet med flaggan ostruken 
och otagen. 

Vi känna äfren utfallandet af striden dagen derpå emel
lan samma Merrimac och de norra staternas första jernklädda 
ängbatteri Monitor. Denna besynnerliga sjökrigsmaskin, som 
är konstruerad på ovanliga principer, hade ankommit under 
natten till stridsplatsen af en hände lse, efter att i storm och 
lifsfara Ilafra passerat kusten, och väckte i sin ordning den 
återkommande Merrimacs förråning och undran hvad det 
kunde rara för en flytande tingest. l'tlen luften luktade af 
fiende, och snart började en kamp på !if och död mellan 
dessa trå stålklädda fiytande krigare, en Goliat och DaYid, 
en kamp den första i sjöhistorien, och som i anseende till 
dess många följder blifvit en af de märkvärdigaste. 

Dessa två dagars strid Yid Amerikas kust har flu git på 
ryktets vingar kring Europa, yäckt nya tYifvel på det gamla, 
och helsat ingången till ett nytt tidskifte för siöförsyaret ; 
den har gifvit ny fart åt den enskilda spekulationen, yäckt 
stora bekymmer för framtiden, samt redan åstadkommit ofant
liga statskostnader. I England gjorde dock denna nyhet me
sta uppseende, och åstadkom stor förvirring. Detta land 
hade under sednare år med stora ansträngningar sökt öfrer' 
träffa Frankrikes sjörustningar, och nu såg det sitt hafs
välde hotadt äfven af Amerika. 

Engelska tidningar uppfylldes, liksom med ett trollslag, 
af den häftigaste oro vid underrättelsen om tilldragelserna 
på Hampton redd. Man ropade högljudt: "bort med alla 
Yetenskapliga experimenter"; - vi äro nu utan krigsflotta; 
- vi skola blifva öfverflyglade af Amerika, kanhända af 
l'rankrike; - Stewens flytande ångbatteri skall blifva i stor-
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Iel( mot Merrimac Inad detta Yar mot Monitor; - Fijrenia 
staterna hafya roterat flere millioner till jernfartyg; - Yi 
måste handla och handla genast; - förändra våra mägtiga 
Jinieskepp, beldäd dem med jern och inrätta dem med torn, 
armera dem med sråra kanoner ; - uppbjud alla krafter 
för sjöförsYaret; Yårt land , Yåra familjer, Yåra förfäders 
grafvar hafva utom det ingen säkerhet, o. s. v. Och fö lj
den af denna påtryckning bfef, att en af engelska Hottans 
yackraste och största tredäckare skulle genast förändras till 
ett flytande ängllatteri efter kapten Coles modell, ll\ilket 
efter första plan borde erhålla 5 kringsYängande torn be
styckade med Armstrongs svåraste kanoner; men i anseentle 
till skeppets konstruktion blef sedermera beslu!adt att endast 
fyra sådana skulle amändas. 

Denna, i alla afseenelen oYanliga sjödrabbning, och det 
inflytande på kriget som jernklädda krigsfartyg anses kom
ma att utöfva, llvilket endast har sin like i den gamla har
neskbeklädnaden, som fullständig Yägde flere hundrade skål
pund, men som allades då skjutkonsren utbildades, - torde 
dock fordra en allmännare undersökning, för att utan för
dom och utan förhastade förhop pningar bedömma pansar
klädda krigsfal·tygs gagnbarhet och deras framtid . 

Vid en sådan granskning finna Yi ångbatteriet Merri
mac vara 326 fot långt, 48 fot l.Jredt, 3800 ton drägtigt, 
men utan takl ing, endast öfYertäckt med ett afspelsadt tak 
och öfwrallt beklädt medelst 3 tums jern, samt armeradt 
med 1 o kanoner af 8 till l l tums kaliber, jemte ett i för
stäfven inrättadt stötvapen. skottatlan rar således betyd
ligt reducerad mot då fartyget var fregatt, men när det på 
samma gång blif,·it mycket tyngre och mera djupgående, 
hade dess fart bli!'vit betydligt förminskad. 

segelfregatten Cumberl and yar deremot ett gammalt se
gelfartyg med yanliga dimensioner, tunna sidor, hög tnkling 
och ~gde måhända endast ! af sin motståndares tyngd och 
förntåg~ att motstå dess påtryckning. Den låg Yid tillfiillet 
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orörlig, fästad vid sitt ankare, och tillika i okunnighet om 

den annalkande faran, hvilket föranledt ett ögonvittne från 

sö.~ra s:aterua, o som lifligt beskrifver denna strid, att fram

stalla s as om f raga: "mr det föra k t, var det ovisshet 2" 

Under bataljen ' 'ar äfven briseu obetydlig oclt sjögången i~
gen, hvarigenom batteriet var i ståull att växla fördelaktio-a 

ställningar efter behag och utan hinder, men fregatten ut;n 

medel att förändra sin ömtåliga belägenhet. Denne sednare 

öppnade likväl först eluen då ångbatteriet rar helt nära och 

det uppgifres att Merrimac, oaktadt sin jernbeklädnad :rhöll 

2 man dödsskjutne, och ibland de sårade äfren chef~n och 

en .. officer, samt för öfrigt 2:ne lmnoner demonterade, skepps

brackaren skadad, ankrarna bortskjulna och skråfvet jemte 

skorstenen svårt träffade på flere ställert 

Den tredje deltagaren i omnämnde drabbning, det be

ryktadt blifne ångbatteriet Monitor, anlände direkt ur fabri

kantens hand för att efter sitt första bloddop utbekomma 

det betingarla priset. Denna farkost är af en aldeles eo-en 

konstruktion, bestående af trenne Imfvuddelar ställde "'på 

hvarandra och starkt förbundne till ett lielt, samt i öfriot 

~å beskaffade att den understa är skeppsformig, afserid f~r 
angmaskin och förrådet·, samt den öfversla inrättad för be

sättningens behof. Längden, betydligt kortare än som nu 

för tiden anses nödvändig, är 17 4 fot, bredden 41 fot och 

största djupgåendet l O fot, samt byggnadssättet beräknad t 

för både snabbhet i rörelse och styrka att emotstå samman

stötningar. Fartygets däck, som är utan takling eller an

dra vanliga skeppsförcmål, och som ligger endast 2 fot öf

ver vattenytan, har på midten batteriets ciiadell, som utgö

res af ett åt alla håll kringsYängande rnndt torn, af g fots 

höjd och 20 fots diameter invändigt, armeradt med 2:ne 

bredvid livarandra ställda 11 tums kanoner af DalJJrrrens 

konstr~kti ~n, ~vilka endast obetydligt kunna eleYeras. ~ess·
utom ar pa riaeket akterut ett mindre bombfritt torn anbra"t 

för utkiken och styrmannen. Fartyget ii r för öfrigt bek lä~t 
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öfverallt frän ''attenlinien med jernplåtar, som lagde på hvar

andra utgöra 4~ tums tjocklek, hvilket pansar för stora tor

net är än tjockare. Farten uppgifws till endast 6 knop, i 

anseende till den besynnerliga undervatten-skapnaden, men 

styrningen förrättas utan svårighet och rörelserna i storm 

och sjögång skola vara någorlunda maklige, oaktadt batteri

ets högst betydliga tyngd i vattnet. 

Vid första påseendet har denna flytande massa intet 

krigiskt utseende. Den liknar en flotte på vattnet med sitt 

provisionella lilla hus, och man skulle nästan tro att första 

tanken kommit från detta vanliga transportmedel på Ameri

kas floder; men näppeligen kan man förmoda att denna öf

verallt tillslutna och låga farkost är ett hemvist för tilltags

na och med hafvets frihet och faror bekanta sjömän. Hvad 

som dock väcker på det högsta vårt intresse för denna Mo

nitor, som anses i så betydlig mån hafva hindrat och om

intetgjordt en påträngande fiendes planer, är att den är in

Yenterad af vår frejdade landsman Johan E1·ikson. 

Ehuru de närmare omständigheterna af striden mellan 

i\Ierrimac och Monitor icke äro tillförlitligt kända, uppgif

ves dock att den sednare >ar skyndsammare i sina rörelser 

och kunde manövrera på mindre djupt vatten, då l.Herrimac 

åtskilliga gånger kom på grund; att chefen på Monitor så

rades i styrtornet och att folket i kanontornet beröfvades 

känslan genom skakningen och kulornas hårda slag mot jer

net; att åtskillige projektiler hade genomborrat i\ferrimacs 

plåtbeklädnad, förstört många skeppsartiklar och sårat flere 

af dess folk; och att drabbningen, som utfördes på kort håll 

och varade temligen länge, icke medfört något resultat eller 

någon särdeles skada, hvilket sednare likväl motsäges af 

såväl ryktet att i\ferrimac hlifvit otjenstbar efter dessa hå 

dagars hårda strider, som ock af kämpames OYerksamhet i 

hvarandras närhet·, in till dess Mcrrimac någon tid derefter 

sprängdes i lufl.en, 
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Efter dessa händelser blef jernbeklädnad allmännare använd på grundgående krigsfartyg lnilka begagnades på floder och kuster, der de understödt armeernas rörelser med omvexlande lycka. Väl har stora förluster förefallit och 11 o 

' 
ere sactana fartyg skjutits i sank, flugit i luften, kommit i brand, få tt förstörda pannor och maskinerier, samt till döds s~ollade besättningar, men på det hela hal\a de varit nyttiga !ör krigsoperationerna långs de stora vattendragen i Amenka, ehuru icke fullkomligt skyddade af sitt pansar. l anfallet 11å staden Memphis vid Missisippifloden den 5 .!u ni, der ett större antal af Söderns hjulkanonslup ar förstordes och tillfångatogs efter en skarp fäktning med unionoens sinpar och flytande batterier, ledo pansarklädda fartyg manga skador och stor folkförlust, 11Varemot andra, som icke voro jernklädda, sökte skydda sig med at.t nthänga sina ankarkättingar och att af bomullsbalar inrätta ett bröshärn hvilket påfund visat sin nytta vid flera tillfällen. ' Bland de många djerfva dater hvarmed amerikanska sjöofficerare förvånat den gamla Yerlden under detta blodiga broderkrig, är Sydstaternas pansarklädda flytande batteri Ark_an~as bedrift en af de märkligaste. Detta fartyg b~gaf s~~ I. Juli på väg till Vicksburg på Missisippifloden med undsattmng, forcerade förbi flera ftendtliga kustbatterier och ti:ängde sig midt igenom den fiendtliga eskadern. På alla st~_or sökte man stän~a vägen för denna frambrytande jernkladda, djerfva riddare, men förgäfres; genom sin utrustning~. som liknade Merrimacs, sin goda fart och skickliga manowr, kunde batteriet for tsätta vägen med stolt och utmanande hållning, oaktadt fiendernas korsande eld· eftersatt r II . l o 

' 
pa a a stc or sasom ett högdjur förföljes af en flock jägare. Arkansas förlorar dock intet ögonblick att berraana sirr af händelserna; på samma g ån o det ra r hård t Ja:adt ,;()'er det · If" · o "' 

"' ' '"' 

SJe Jagt pa ett af fiendens främsta fartyo· som rille s~änga Yägen, tilltygar det illa och jagar det på ~and. Slut}Jgen upphinner chefen hamnen och löper under fästningens 
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kanoner, beundrad för sitt mod och sin skicklighet af både vänner och fiender. Men Arkansas tilharo skulle icke blifva lång. l\ågra veckor efter sin ärofu11a framgång dukade detta beryktade och för ett stort ändamål byggda ångbaUeri under för öfvermakten. Vid försöket att återgå till NewOrleans angreps det af en fi.endt.lig eskader, }lyaribland flere rartyg voro ulan beklädnad; batteriet genom~orrades, ma-. skinen skadades, mycket folk förlorades , och da fartyget blef qyarsittande på strand, sprängde chefen det i luften. :Med sin föregångare och läromästare Merrimac delade således Arkansas i många faH ett lika öde, hvilket icke är utan sin märkvärdighet i hänseende till jernklädda fartygs antagna 
osårbarhet. 

Såsom exempel på den rika uppfinningsgårvan i Ame-rika och det stora fält som mekanikern och hans snille äO'er i konstruktionen af våra dagars krigsskepp, må här b~ott nämnas Stewens stora batteri. Detta fartyg är byggdt af jern, med plåtar från q till 61; tums tjocklek; längden är 420 fot, bredden 51 fot, dj upgåendet 21 fot och ångmaskinen har 860 hästkrafter; armeringen består i 7 st. ovanli(Tt syåra kanoner, af hvilka 2:ne äro föreslagna till 20 tt~ms kaliber med projektiler af en förkrossande tyngd; pjeserna röras och laddas genom ett dertill inrättadt maskineri, och sjeJfya fartyget kan vid behof nedsänkas och med lätthet åter höjas, genom någon mekanisk inrättning, samt uppgifves i öfrigt yara konstrueradt på ett i flere afseenelen 
sällsamt sätt. 

Under så många nya och påträngande omständigheter, har Förenta staternas regering nedsalt en komit.e angående pansarfartyg; men de undersökningar och slutsatser man kommit till äro i aHmänhet så mörka och osäkra rörande sådana far;ygs krigsYärde och framtid, att något bestämdt omdöme derpå icke kan hyggas. Likväl har det Yidtutseende kriget och den hos lmuje Amerikanare utbildade öt\ert-ygelse, att Förenta staternas styrka, framtid och \älstånd hero af 
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en stark och väl ordnad sjömakt, framför något annat, gif
vit kongressen anledning anslå 13 millioner dollars rÖr att 
<iståndsätta flottan. Härmed menas dock icke att följa ti dens 
vexlande förändringar och endast bygga nytt, utan i likhet 
med andra iakttagsamma mariner iordningsställa och tillgo
dogöra den materiel som finnes och som kan begagnas. Ef
ter en uppgjord plan Iwmma således fregatterna Roanoke 
och Adriondack, jemte andra fartyg att förändras och jern
klädas, samt nya pansarfregatter att byggas, äfYensom fly
tande batterier efter Monitors mönster, ehuru med svårare 
kanoner. 

För betraktaren af de amerikanska sjöstriderna visar 
sig likväl ett underlig sammanfogaolle af händelserna. Lik
som Norra Amerikas kamp för sjeJfständighelen och sitt 
stora rum i verldshistorien, för något mindre än ett sekel 
sedan, förändrade och utrecklade sjökrigsräsendet i alla dess 
taktiska och ekonomiska detaljer, så kommer äfven närva
rande stora krig, som än mera framdrifrer detta mägtiga 
och på menskliga ut!Jildningen inverkande republikanska 
samhälle, att troligen omskapa många förhållanden i sjövä
sendet: detta inflytelserika förb indelsemedel wrldens alla 
delar och folk emellan. 

Ett sådant förhållande tyckes ock redan visa sig vid 
tillämpningen af pansarbekläd!<aden. l det krigförande Ame
rika användes denna sak endast för grundgående örlogs
fartyg som agera på kuster och floder, hvaremot i det 
fredliga Europa pansaret tillämpats på sjögående fartyg, 
hvilka anskaffats med förvånande skyndsamhet och uppoff
ring, i förhoppning på dess osårbarhet och raraktighet. 

Öfrerallt har således denna nyhet fått fotfäste såsom 
en underbar makt. Man har liksom trott p t att. jernet skulle 
göra den srage stark och tvärtom. Preussens regering be
gär 45 Millioner Thaler för sjöförsYaret, grundadt på pan
sarfartyg, och stödjer denna statshandling på grundsatser, 
som fiir deras allmänna tillämpning äro af stort intresse. 
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"Örlogsflottan, yttras det, utgör en betydlig del af landets 
försvarskrart, som under krig har samma uppgift till sjös, 
som armcen till lands; en sådan bör vara tillräckligt stor 
att kunna försvara rikets kuster, !Jeskydda dess handel, in
byggarnes rättigheter ()Ch intressen, samt föröfrigt vara läm
pad efter rikets politiska och geografiska ställning och till
o·ån<Yar och derföre icke fästad uteslutande inom en kust-
:::- o ' 
flottiljs trånga gränsor, utau äfveu äga förmåga till anfalls· 
rörelser ; ty heldre ingen örlogsflotta än en sådan som lätt 
skulle blifva offer för den fiendtliga makteu." 

Men oaktadt detta allmänna ällande för jernklädda krigs
fartyg, förefinnas likväl så stora och så verkliga svårigheter, 
att den ofantliga nationalkostnaden icke är det största hin
dret. Det är i anledning häraf, och i afsigt att öfvervinna 
dessa många synbara svårigheter, som det rika och betänk
samma England, hvilket genom sina verldsförbindelser är 
mest intresserad(; häri, fortfar met1 uppoffringar och experi
menter för att genom frågans rätta lösning kunna på ett 
eller annat sätt bihehålla sin sekelgamla öfvervigt i nautiska 
saker. l\len detta har hittills icke lyckats på något tillfred
ställande sätt. Hetlan för ~ år sedan nedsatte detta lands 
styrelse en komite af utmärkte män, med 11ppdrag att följa 
ut-vecklin<Yen af fartygs jernbekläunad, och att utfinna ända-

~ o 

målsenligaste method att fastsätta och tillverka pansarplatar, 
samt förordnade derjemte trenne sjöofficerare såsom ständige 
granskare af inlemnade förslager som angå sjöväsendet. 

l\Ien icke nog härmed: flere enskilda konstruktörer och 
in<Yeniörer hafva- i England under benämning ,Naval Con
gr~ss" sammansatt sig för att afllandla denna och. andra för 
örlogsflottans utbildning Yigtiga nutidens frågor ; och äfyen 
i landets mest lästa sjötidning utredes denna sak i en stå
ende rubrik under titel af ,Träd mot Jern." 

Vid en så allmän diskussion öfver krigsflottans lifsfråga 
Yar det naturligt, att äfren många sjöofficerare i England 
skulle deltaga deri ftir att söka lösa den på praktisk väg, 
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men också har ingen så sönderslitit och förkastat pansar
systemet, som denna auktoritet. Här heter det att jern
klädda segelfartyg ernå icke den hastighet, maklighet, styf
het och andra sjöegenskaper som för sjögående örlogsfartyg 
äro oundgänglige; att, oaktadt målning af bottnar och nag
lar, blifva dessa på ganska kort tid rostiga och fullsatta 
med orenlighet, och jernfartyget utsatt för alla deraf här
flytande vidrigheter, kostnader och osäkerheter; att jern
klädda fartyg fordra dockning hYarje halft år om icke of
tare, för att undersöka bottnar och naglar, Inartill erfordras 
många och stora dockor; att plåtarna i botten, under den 
påstrukna färgen, uppfrätas oförmärkt, hvilket nyligen er
farits vid rengöringen af jernfart.yget , Princes Alice" i De
:venport docka, der det upptäcktes, till allas förvåning, att 
Jernet på flere ställen utombords var alldeles förmult.nadt, 
och att flere plåtar fläckvis inombords Yoro tunna som pap
per; att varaktighet och hushållning icke förenas med detta 
system i anseende till såväl dyrbara tillredelser, som att 
träd och jern sammanfogade up]lfräta llVarandra på kort tid 
hYaraf följer täta och kostsamma reparationer och fö rnyelse/ 
hvilket inses äfven i Amerika, der Monitor antages behöfr~ en o d r::. ' 6 o sa an om ;) a ar; att skador, erhållna i batalj fordra 
lång tid att återställas på pansarfartyg, har Yisat sig 'af Mer
rimacs iståndsättande, !w artiii åtgick tlere månader . men 
äfven i fred liga förhållanden kommer en betydlig del ~f ex
peditionstiden att upptagas med eftersyn och allehanda un
dersökningar; a~t förstörelsen af folk, under striden på pau
sarfartyg som Icke äro osårbara, måste rara mycket större 
än på trädfartyg, besannas af erfarenheten i de amerikanska 
sjödrabbningar; att jernfartyg äro obehagliga bostäder om 
s~mmaren, men nästan omöjliga att ristas i om vintern har 
VIsat sig ombord på freaatterna Warrior" och I a 'c " o , , - ou-ronne ; att den stora skakning, som uppkommer då sråra 
och tunga projektiler träffa det hårda pansaret försvaaar i 
hög grad fartygets stvrka och motstaonclsl'raf·t' o J - ' , samt äfven 
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sjelfra plåtarnas fäste; att de mycket tunga, med 1jocka 
jernskifYor belagda skeppssidorna fresta alla förbindningar 
på ett utomordentligt hårdt sätt, har 'isat sig rid proftu
rerna af ,Warrior" och ,Defence"; att striden på Hampton 
redd fönånade liksom det nya alltid fönånar, men förän
drar icke elen egentliga frågan om sjögående taklade jern
klädda krigsfartygs anrändbarhet; att skjutförsöken mot de 
t.jockaste jernplåtar som far tyg anses kunna flyta med, äfv~n
som nyligen wrkstälde prof med Whitewortilska 12-pundm
gen af 3 tums kaliber, 70-pundingen af 5} tums kaliber 
och hans stålbomber, hafya alla visat projektilens förmåga 
att bräcka eller genomborra plåten, hvarföre jernbeklädnad 
blir ändamålslös då artilleriet hinner ordna sina krafter; att 
pansarfartyg kunna såsom flytande batterier möjligen begag
nas till kustförsvar, men att trädfartyg icke kunna undvaras 
för politikens och handelns ändamål, samt striderna på öppna 
hafvet; att i denna fråga liksom i andra af stor samhälls
' 'igtighet, är det de förgäfves utgifna millionerna och de 
snöpiiga resultaterna, som endast förmå öppna allmänhetens 
ögon. 

Ibland de många engelska flottans män, som sålunda 
användt uppmärksamhet på denna angelägenhet, har den er
farne och yärderade Amiral Sartorius utgifyit en skrift här
om, hvaraf jag, för sakens allmänna intresse, torde få göra 
några utdrag. Författaren börjar med att bekämpa herr 
Scott Russel' s (en af Englands största jermerksägare) för
slag att, sedan trädfartyg blifvit utdömda och gjorda OYerk
samma, återuppbygga engelska örlogsflottan af jern indelad 
i batalj fartyg, fregatter, korvetter samt kust- och hjelpfartyg, 
och söker yisa att en sådan förändring skall kosta England 
22 millioner pund slerling för endast fartygen och lika myc
ket för dockorna, Inaremot landet kunde erhålla hYad det 
behöfver för en Yida mindre summa. Derefter for tfar han: 
,Jag är nu öfyertygad att kanoner besegra jernplåtars mo~
stånd, och om icke någon användbar tjocklek af jernplat 
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kano utestän~a b~mbcr från svåra kanoner, så måste trädskeps
skrafven brbehallas, men kemiskt göras oförbrännelirra." 
På ett annat ställe yttrar amiralen, och som icke är mi~dre 
märkvärdigt: ,för närvarande är hYaije, från sund t förnuft 
och praktisk kännenom af en sjömans yrke hemtad öfver
tygelse på det högsta emot tron på att dessa jernskyddade 
fartyg med deras ofantliga öfvertyngder af massivt jern nå
gonsin skola kunna göras passande att hålla sjön oc~ ut
föra krigsföretag, allra minst Yintertiden. Hvilken erfaren 
sjöman har icke någon gång, under lo13pet af sin bana be
vittnat huruledes fartyget vid en svår öfverhalning elle; ha
stigt påkommen by, eller genom bådas sann·erkan _ eller 
' 'id en oförutsedd och hastig förändring af tyngder:na i skep
pets bottenrum, kastats och blifvit liggande på sidan. då 
för att frälsas från kantring och undergång, det varit ;und~ 
gängligt att skyndsamt förminska öfvertyngderna och kasta 
kanonerna i lä öfverlJOrd genom sina portar, äfyensom att 
kapa masterna. En sådan utväg kan icke Yidtagas på när
varande jernfartyg, der kanonportarna med flit endast med
gifva att kanonens I~nga fält får rum. Dessutom är ombord 
på dessa fartyg den relativa skillnaden i tynad nere och 

o ~ 

tyngde~ uppe, sa mycket reellleerad att om, jemf'örelsevis 
med trmmerskepp, ett jernbeklädt fartyo- af någon händel 

o • ~ se 
kastas pa sidan, skulle vattenmassan, som då hvälfver öfver 
genast upphäfva ofvannämnde skilnad i tyncrd och fartyrre~ 

d .kl. ~ ' ~ oun VI 1gen sjunka." 

. G:nom dessa, oeh många andra motsägelser, befinner 
srg fragan om jernskyddade krigsfartyg i ett mycket sväf
v~nde skick, som än mera förökas genom berättelserna om 
nusstag och missräkningar å ena sidan, samt artilleriets öf'
''erlägsenhet å den andra, hvilket redan börjat verka afk • 
la~de på tänkesättet för pansarsystemet. Emellertid komm:r 
tnsten ~~ranrie jernplåtars förmåga att kunna utgöra skydds
medel for flytande skepp, och kanonernas makt att genom
borra dem, säkerligen att fortfara ännu någon tid, isynner-
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het som flere politiska intressen äro fästacle dervid. Dock 
vill det synas som artilleriet, genom de utvägar hvaröfver 
denna vetenskap förfogar, och af de försök, som redan 
blifvit gjorde, skulle Yinna slutlig seger; och att lika litet 
som en flytande trävall hittills varit skyddad för ett mindre 
verksamt artilleri, skall en flytande jernvall blifva det hä
danefter för ett kraftfullare; h vartill kommer svårigheten om 
icke omöjligheten, att under strid bota den genomskjutna 
eller krossade jernplåten. l.\'led ett ord, det synes som skulle 
man, after någon tids kretsgång nödgas återvända till det 
mera lätta att åstadkomma, och mera lätta att förstöra, och 
att segern på sjön, hädanefter som hittills, kommer att af
göras genom snillet oah lyckan, samt skeppets rörlighet. 

Kasta vi slutligen en blick på listan öfver franska kej
sarrikets flotta, finna vi visserligen att icke mindre än 36 
jernklädda fartyg äro under byggnad, ehuru olika färdiga; 
och med någon uppmärksamhet derjemte på hvad som före
gått i engelska parlamentet i detta afseende, finner man li
kaledes In ilken magisk inflytelse denna underrättelse haft 

På anslaoet der som o·enast bifölls för ett lika antal. l.\'len e ., o 

hvad betyda väl dessa stora siffror? Represeutera de öfver
tygelsens makt eller framkallas de af en afundsam politik? 
Näppeligen nu mera det förra, men måhända det senare. 
Då man i engelska underhuset liknar jernklädda fartyg vid 
toma musikaliska snusdosor, måtte väl sådant betyda något. 
Artilleriets försprång, och den lätthet Inarmed de SYåraste 
och starkaste skjutpjeser nu kunna tillwrkas, har både på
skyndat frågans lösning och reducerat den till ett enkelt 
spörjsmål om, hvilket som är Yerksamrnast, antingen skydds
medlet eller förstöringsYerktyget? 

Alla dessa i yår tid påkomna osäkerheter om krigsfar
tygens framtid; nyheter ock förslager rörande deras skapnad 
och beståndsdelar ; om de skola uppträda såsom timmer
eller jernskepp, såsom batterier utan takling eller som sjö
gående fartyg med en sådan; om sjökrigen skola utföras bä-
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danefter med stora fartyg, eller återgå till våra förfäder \·i
kingarnas snäckor; allt detta kan både omtvistas och de
monstreras. Men en oomku!lkast.elig sanning är och förblif
ver, att vårt fädernesland med dess läge och obetydliga 
landtgräns mot Finland, upp emot ishafret, icke kan und
vara ett kraftigt sjöförsvar, grundadt på landets tillgångar i 
sjöfolk, klimatiska förhållanden och andra egendomligheter, 
för att jemte vårt öfriga försYars.-äsende, lemna landets kuster 
och handel nödigt beskydd, samt upprätthålla förbund med 
grannar och allierade ·- med ett ord, bibehrdla åt oss den 
aktning vi alltid åtnjutit, som ett fritt och upplyst folk, och 
hvilken gått i arf från våra förfäder såsom en belöning för 
långa sträfvanden och stora uppoffringar. 

Under alla omständigheter således blir det oundgängligt 
för oss, att icke endast hafra en duglig och efter Europas 
mönster sammansatt örlogsflotta, utan äfven att dess hela 
personal är duglig och öf\"ad. Inom mindre mariner, der er
farenheten icke hinner l.Jlifva en hvardagssak, är sjö-öfnings
systemet och tillräckliga anslag dertill en oundviklig och 
vigtig statsreglering. Den bör grunda sig på sjöyrkets egen
beter och ombytligheter samt oafbrutet fortsättas; och då 
sjötjensten fordrar att i unga år komma i besittning af vana 
och insigt i yrkets detaljer, för att grundlägga äldre års 
sjöbefäl och erfarenhet, böra öfningarna ställas härefter. 

Det blir derföre nödvändigt att icke endast följa öfnin
garna från första läroåren, utan under hela dess utveck
ling, och att expeditionerna rättas derefter. Vi känna af 
egen erfarenhet huru litet den korta tiden af några månader 
förmår inöfva endast den dagliga routinen på ett örlogsskepp, 
än mindre utveckla någon sjöerfarenhet Endast på årslånga 
expeditioner och på många sådana uppspirar och mognar 
erfarenheten, sedan studier och sjövana inhemtats i kadett
åren. 

Det är det tidiga förtroendet, som har framtiden i sin 
makt. Kunnu vi då undra på att den unge sjöofficeren sö-
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Ker ett sådant ti]]['älle med slörsta begär; och om tjensten 
ej förlorar på att chefen lemnar honom det, så blir nödigt 
;tt reglementet icke lägger hinder i Yägen. Att i unga år 
rå vidkänas ansvarets bekymmer, skärper alla sinnes förmö
<renheter och bereder till ännu högre pligter. Det är med 
:rseende härpå, som korumenderingar och öfningar böra be
rälmas och öi\enägas, för att på exercisexpeditionerna in
sätta unga officerare såsom ausval'iga qrarterchefer, i denna 
ansedda ~tällning git\a dem tillfälle kasta säkrare blick in 
i erfarenhetens stora förrådskammare, och derigenom för
rärfra förtroende till eget omdöme, på ItYars säkerhet deras 
sjömannalefnacl ocl1 yerksamhet kommer att hero. Allt detta 
äro grundsatser, som it.:ke höra förbises eller utel)\ifra Yid 
planen för flottans öfningar. 

Vi Ilafra i Sverige länge beklagat oss öfver den stora 
kostnad som vidlåder sjöförsraret, och det dunkel som f~r 
närvarande omger detta vapens framtid i alla länder, har 
rriflit nr fart åt dessa betänkligheter; men Yi skol~ hoppas o . 

~ 

att allmänheten, allt mer och mer upplyst om örlogsflottans 
stora betydelser i kommercielt och politiskt hänseende, skall, 
såsom i andra maritima länder, intressera sig för dess ut
wckling, och äf\en, denna må utfalla huru som helst, inse 
den stora nödvändighe ten att vi följa rår naturliga kallelse 
till sjömakt, och att frågan om kostnaden må blifra af en 
lllHlerordnad betydenhet. 

Dessa grundsatser Ilafra likräl nu som tillförene sina 
vedersakare ; men då sanningens blommor plockas på dis
kussionens fält, böra ri icke misströsta alt frågan om ett 
kraftigt sjöförsvar icke blir besraracl på ett för landet till· 
fredsställande sätt. Det folk som kan när som helst fira sitt 
1 000-åriga frihetsjubileum och som till en tredjedel af sitt 
antal bebor landets kuster, skall säkerligen icke misstaga 
sig om sättet att fortfarande upprätthålla sitt oberoende. 

Dessutom, böra yi icke glömmma att om naturen slösat 
llå oss alla nödiga Yilkor för ait blifm en maritim makt, 
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så är det just dessa naturliga företräden och egenheter, som 
gör vårt land till lockbete för det allt mer och mer upp
kommande verlds-maritima väldet, och att om vi icke för
svara våra företräden, p·å den väg tie kunna försvaras, skalt 
måhända det fiendtliga standaret, trots våra motsatta bemö
danden och förhoppningar, leta sig väg till våra stränder. 

Men vårt kustfolk är härdad:t, påliHigt och skickligt, 
ll'ttom oss klokt begagna det; våra hamnar äro många ocll 
ypperliga, l å tom oss befästa de nödvändigaste; vår kust är 
beklädd med yttre skär, låtom oss begagna detta naturliga: 
pansar; vår industri och våra naturalster Ilafra på en kort 
tid mångdubblat sig och mångdubbta sig alltjemt, låtom oss 
draga fördel hära:f och försvara industrien; vår förkofran i 
vetenskap och konst är erkänd af hela Europa, låtom oss 
sjelfva upplysas deraf; vårt jern är erkändt som det YPJJer
sta i verlden och vi hafi•a ofantliga förråder deraf, låtom 
oss bygga skepp af denna metall om efter allmän vunnen 
och erkänd erfarenhet, den skulle kunna uttränga skepps
virket. Med ett ord, begagnom oss af hvad naturens Herre 
beskärt, och en örlogsilotta skall derigenom uppkomma af 
så helgjuten beskaffenhet att den i krig ger oss skydd o:clt 
i fred förskaffar aktning för våra intressen; men, förslörom 
icke det användbara vi äga: små omständigheter kunnaJ 
framkalla stora händelser. Sverige hm· i sin flagga en sym
bol af Neptuni spira. Låtom oss hoppas, och arbeta för det 
stora målet. 

c. ]\f. 




