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C. A. Virgin, O. s. Annerstedt, o. G. A. Herkepe, 

J. T. Byström, O. Tottie, A. A. O. Meister-, 
N. Ericson.*) 

Än en gång, nu den sista, går jag i dag, min pligt 
som sekreterare likmätigt, att inför eder frambära nll.gra 
minnesord öfver, sedan Örlogsmanna-Sällskapets sednaste 
högtidsdag, med döden afgångne ledamöter inom detsam- . 
ma. Enkla, och i allmänhet få, blifva dessa ord. N u1 

lika litet som förr, dristar jag mig med dem ens afse att 
uppfylla de bestämmelser, som våra stadgar härutinnan 
uttala: dessa fordra biografier öfver de bortgångna. 

Antalet af de män, hvilka Ö. S:t under det tillryg
galagda arbetsåret förlorat, är stort; och, i mer än van
lig mån, beröra denna gång de förluster, Ö. S:t i sin 
egenskap af samfund rönt, dess medlemmar, äfven som 
enskilda. 

De ledamöter, hvilkas bortgling jag i dag har den 
sorgliga pligten att inför Ö. S:t meddela, äro: 
Hedersledamoten Christian Adolf Virgin, 
Hedersledamoten Claes Samuel Annerstedt, 
Arbetande ledamoten Olof Georg August Herkepe, 
Hedersledamoten J o han Thomas Byström, 
Hedersledamoten Carl Tottie, 
Hedersledamoten Adolf August Christian Meister och 
Hedersledamoten Nils Ericson. 

•) Minneso,.d Yid K. Ö. S:ts högtidsdaG den l.5 Nov. 1870, af Ö. 

Sällskapets sckrctera•·e. 
l 



.Minnet af den första - den onda - verldsomseg
ling, som under svensk örlogsflagga utförts, har säkert 
städse stått högt hos alla dem, hvilka i densamma togo 
verksam del. .Men betydelse ägde detta företag icke 
uteslutande för dem. lVIed förhoppningsfull tillfredsstäl
lelse helsades inom svenska örlogsmarinen tillfället för 
medlemmar ur densamma att, hand i hand med veten
skapens målsmän, verka för ett gemensamt syfte, foster
landets ära och bästa; med liflgt deltagande omfattades 
inom alla delar af landet verldsomseglarnes färd, och 
den uppmärksamhet, som egnades åt denna, kom i hög 
grad till del företagets ledare. Också ansluter sig till 
erinran om svenska örlogsflottans förste verldsomseg
lare i första hand minnet af namnet Christian Adolf 
Virgin. 

Härstammande från en till hufvudmoderlandet från 
Pommern öfverflyttad, samt å svenska riddarhuset år 1731 
införd slägt, föddes Christian Adolf Virgin, son ~ill kon
treamiralen Arvid Virgin och Carolina Lovisa Arvidsson, 
i Göteborg den 5 September 1797. 

Vid 17 års ålder utnämnd till underlöjtnant vid 
amiralitetet, efter att förut genomgått k. krigsakademien 
på Carlberg, anställdes Virgin kort derefter ombord å 
linieskeppet "Äran", h vilket fartyg deltog i svenska trup
pernas öfverförande till N orrige samt uti krigsföretagen 
derstäde;:;. 

Det den tiden gängse bruket att, för seglande kust
och tull-bevakning, använda mindre örlogsfartyg, beman
nade från flottan, medförde för öfningen af en del af 
dennas personal samt synnerligen för dess yngsta officers
grader en i viss rigtning, åtminstone då, icke oväsendtlig 
fördel. Ett stort antal befäl, underbefäl samt manskap 
voro årligen anställda vid nämnde bevakning, och sjelf
ständigt kommando lemnarles åt, äfven helt unga, office
rare, för hvilka det tidiga ansvaret icke kunde undgå 
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att utgöra en kraftig sporre till ansträngning, att gifva 
ett gynnsamt tillfälle till ytterligare utbildning i sjö
mannaskap samt att mana till förvärfvande af skicklig
het som befälhafvare, på samma gång derjemte expedi
tionernas säregna beskaffenhet borde leda till kännedom 
af landets kuster. 

Äfven Virgin var en bland de unga officerare, hvil
ka sålunda tidigt fingo fördelon af eget befäl. Vid 21 
års :'ilder erhöll han sådant öfver ett mindre örlogsfartyg, 
h vilket af honom fördes under 8 månaders kustbevakning. 
De närmast föregående åren hade han deltagit, 1815 och 
16, som volontär-officer i fregatten "Galathe'' på sjötåg till 
Jllledelhafvet, samt 1817, som kommenderad officer på årets 
kadettfartyg, korvetten "Svalan". Tvenne gånger på sin 
egen begäran sjökommenderad utan afiöning, tjenstgjorde 
Virgin, vid den sista af dessa, år 1821, då nyligen in
trädd i löjtnantsgraden, såsom chefens närmaste man å 
ofyaunämnde korvett, som under årets kustbevakning för
de bevakningseskaderns chefsstandert. 

Under kommendering på linieskcppet "Carl XIII", år 
1823, utnämnd till kapten i flottornas generalstab; vid 
1824 års omorganisation premierlöjtnant vid Kongl. .Maj:ts 
flotta, blef Virgin påföljande året, vid don bekanta skepps
handeln, förhyrd som första styrman å fregatten "Eurydice." 
Innan denna hann att lemna utrustningsorten, återgick 
emellertid handeln och "Eurydice", nu åter under svensk 
örlogsflagg, sändes påföljande året, vid kejsar Nicolai 
kröning, till Petersburg. Virgin, hvilken då som kom
menderad officer tjenstgjorde på fregatten, seglade åter i 
densamma åren 1828 och 1830, det sistnämnda, som 
chefens närmaste man. Året emellan dem båda förde 
han befäl öfver en division kanonjollar samt var år 18321 

i egenskap af karantäns-befälhafvaro, chef på kanonslu
pen "Hökenflykt". 
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År 1834 befordrad till kapten samt påföljande året 

förordnad till chef fii1· ett af skeppsgossekompanierna, 

hade Virgin under trenne somrar befäl å skeppsgosse

briggen "Snappopp", år 1837 öfver kadett-korvetten 

"Jarramas"; 1840-41 åkorvetten "Najaden", utrustad fur 

unga officerares öfning, på sjötåg åt :Medelhafvet ; 1843 

å årets kadettfartyg, fregatten "Chapman"; 1845 öfver, på 

Oarlskrona redd förlagda, artilleri-exercisskoppet "Fäder

neslandet" samt år 1846 å fregatten "J osefine", tillhörande 

årets öfningseskader. Som minne från denna eskaders 

besök i Ryssland under högtidlighetema vid storfurstin

nan Olgas förmälning tillföll Virgin, då sedan år 1843 

kommerdörkapten, riddarkorset af Ryska S:t stanislai

Ordens 2:a klass med krona. 

Under nl\gon tid af år 1848 kommendant i Carls

krona, anställdes Virgin samrna år som flaggkapten vid 

den svensk-norska eskader, hvilkeu med auledning af 

Slesvig-Holsteinska upproret utsändes på kryssning i 

Bältena. 

Hans närmast följande, och äfven sista, befäl var 

det han år 1851 rönte utmärkelsen att emottaga, beftilet 

öfver den till jordomsegling afsedela fregatten "Eugenie". 

Kommonderad som chef å densamma i Juni sistnämnde 

år, hemko m han efter fullbordad jordomseglin O' i Juli 
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o , etter att, med sin fregatt, under fiirden besökt 

Madeira, Rio, Buenos Ayros, M.ontevideo, Valpa.raiso, 

P eru, Panama, Galapagos-öarne, Hawaiiska öarne, S:t Fran

sisco, Tabiti , Syclney, China, Manila och Batavia samt 

derifrån, öfver Cap och S:t Helena, återväudt till de 

europeiska farvattnen. Under seglingen från Montevideo 

till V alparaiso gick "Eugenie 's" väg från ostkusten af s ö ara 
Amerika till Stilla hafvet genom Magalbaens sund. 

Endast ett i förhållande ringa, antal fartyg hade, 

sedan år 1616 vägen rund Cap Horn blifvit af hollän

uar.ue upptiickt, tagit den , som af "Eugenie's" befälhafvare 

f 

nu ntldes, och i allmänhet hade, för dessa, seglingen 

genom sundet mött många och stora svårigheter. P:l. 

tjugo- och trettiotalet af innevarande århundrade hade 

oroellertid undersökningar blifvit verkställda, hvilka leclt 

till mera bekantskap med farvattnen vid sydliga delen 

af södra Amerika, och, 5 B.r före "Eug;enie", hade engelska 

frcgn.ttcn "Fisgard" på en, mot för dess föregfmgare, kort 

tid, 16 dygn, lyckats verkställa genomseglingen, om än 

icke utan motgångar. 

Den 17 Januari 1852 gick fregatten '\Engenie" till se

gels frun Montevideo, efter att några dagar förut, i Buenos 

A yres, bafva lomnat korvetten "Lagerbjelke'',somsamtidigt 

med don förra afgått från Sverige. Vägarne, som förut varit 

gemensamma, skulle nu ~:;å skiljda. "Lagerbjeike's" bar åt 

hemlandet, under det "Eugenie's" ännu fc,r en längre tid

rymd med h varje dag mera och mera aflägsnade sig der

ifrån och som mål hade farvatten, dem ingen ombord 

varande ännu beseglat. Med intresse emotsågs, inom 

fregattens relingar, seglingen i dessa farvatten, besöken 

på vid dem belägna platser, och detta intresse minska

dos ingalunda genom meddelandet om chefens beslut att 

taga fregatten genom Magalhaens sund: Dagen förr än 

"Eugenio" lenmade Montevideo hade en holländsk fregatt 

afgått från samma plats, äfven för V alparaiso, men dess 

befälhafvare hade bestämt sig att taga vägen rund Cap 

Horn. 
Den24 Januari erhöll "Eugenie1

' sigte af patagani

ska kusten, Watchmans-Bay. Enligt i Montevideo gif

ven anvisning skulle der uppehålla sig en amerikansk 

sjöman~ som under skälfångst i Magalbaens sund och 

kringliggande farvatten inherntat god kännedom om des

sa trakter. I afsigt att söka få nämnde sjöman ombord, 

afsändes från fregatten, som uneler tiden höll utanför vi

ken, en båt, hvilken skulle sätta sig i beröring med far

tyg, synliga till ankars in under land. Båten återkom 



emellertid utan att lyckat('l finna den sökta lotsen, men 
hade i stället ibland befälhafvarne öfver nämnde fartyg 
påträffat en, som genomseglat Magalbaens-sundet och 
h vilken starkt framhilllit vådan af vägen derigenom frB.n 
öster till vester samt förklarat en genomsegling i denna 
riktning outförbar för ett fartyg af fregattens storlek. 
Ett närliknande afstyrkande hade äfven i Rio, af ehofon 
pli ett amerikanskt örlogsfartyg, gifvits "Eugenie's" bofäl
hafvaro. Nämnde amerikanske sjöofficer hade, några år 
förut, med en däckad korvett gjort försök att gli samma 
väg som Virgin nu ämnade taga, men måst hlilla tillba
ka ut i Atlantiska hafvet och taga vägen kring Cap 
Horn, efter det för hans korvett, inkommen i sundet och 
der liggande för tvil ankare, under svår storm bådas ket
tingar sprungit. 

Fregatten "Eugenie" llig emellertid åter ut från W acht
mans-Bay, fortsättande sin väg, utan lots, med kurs på 
Cap Virgenes. Omkring en half grad frlin nämnde ud
de mötte en hiird sydvest, men, efter tvenne dagars kryss
ning utanför densammat stillnade det ut mot aftonen den 
27, vinden kom snart derpli på ostlig samt laber, och 
med ledsegel till på blida sidor samt med tiden till hjelp, 
hvilken satte in&t Possession Bay, Magalhaens-sunclets 
östra mynning, gjorde "Eugenie", uneler - att här Hlna 
uttrycken från en af doltagarue i färden - den prakt
fullaste solnedgång någon inbillning kan tänka sig och 
om hvars skönhet ingen beskrifning kan gifva begrepp, 
sitt inträde i det ryktbara sundet, Inrarest den, sent på 
aftonen, gick till ankars i ofvannämnde vik, innanför 
Dungene ss. 

Den breda och vida Possession Bay, i hvilken fre
gatten sålunda inkommit, och som i norr begränsas af 
sydöstra hörnet af Amerikas fasta land och i söder af 
Eldslandets nordligaste del, står, genom ett trångt pass, 
"the Ii.rst Narrow", ungefär sydvest hän i förbindelse med 
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Gregorii. och Philips vikar samt emellan dessa liggande 
vatten. Ytterligare ett pass- "the seeond Narrow" -
leder derifrån nära i samma rigtning, till en större bas-

' sin, hvilken. sträckande sig åt söder, med åtskilliga vi-
kar: ostvart hän, skär in i Eldslanclet. Från nämnde bassin 
går emellan å ena sidan fastlandet och Ii andra Clarence ö 
sa~t Ödslighetens Land samt ungefär i norelvostlig rigt
ning, ett längre, smalt lopp, delvis benämndt English 
Reach, Crooked Reach samt Long Reach och som slut
ligen med Sea Reach utmynnar i Stilla hafvet. Genom 
dessa farvatten gick "Eugenie's" väg. 

Moro-rmen efter sitt inträde i sundet lemnade fre -
b 

gatten ankarplatsen vid Dungeness för att söka kryssa 
sig upp emot första passet. Dagens kryssning, s~m ägde 
rum under vexlande ström, visade snart, huru htet som 
var att vinna med denna emot, hvarföre, då densamma 
på aftonen upphörde att vara gynnande, fregatten liter 
gick till ankars. Under frisk mot-bris men hjelpt af 
strömmen slog den sig emellertid påföljande eftermiddag 
pli några fli timmar upp till mynningen af passet, och 
den ankarplats chefen der valde, då strömmen åter kom 
emot, bidrog i högst betydlig mån att göra tiden, som 
"Eugenie" sed.an visade sig att behöfva för att gå genom 
"the first N arrow" sli ovanligt kort som elen blef. 

Ankringen hade skett omkring kl. 4 pli eftermidda
gen. Mlinen var nu i sitt första qvarter, och strömmen, 
som i det endast en half svensk mil breda och 11

/ 2 mil 
Hln<Ya passet under ny- och fullmåne löper med en hastig
het af nio engelska mil i timman, gick nu med sju. En 
erinran om farvattnets äfventyrlighet erbjöd vraket af ett 
fartyg, strandadt på en, i närheten af fregattens ankar-
plats, frlin kusten utskjutande sandbank. . . 

En half timma efter midnatt kantrade tiden hll 
gynnsam. Mlinen var dii redan nedgången, himmeln mu~ 
len, natten mörk och regnig, men en gynnande, fast OJ 

l 
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särdeles stark, bris manade så myckPt mera att, oakt
tadt detta, nu söka genomgå passet, i hvilket kursen, 
redan innan det mörknade, var genom pejling bestämd. 
Också lättade fregatten, och löpande för tid och vind 
höll den under mörkret in i "the first N arrow", h vilket 
på den korta tiden af 11/l timme genomgicks. Redan 
omkring 3 timmar derefter var "Eugenie" nära mynningen 
till "the seeond Narrow" och 3 timmar sednare genom 
detsamma, ehuru vinden efterhand skralnat och större 
delen af vägen genom detta andra pass, något längre än 
det första men_ dubbelt så brcdt, tillryggalagts under 
kryssning. 

Med god gång fortsatte nu fi·egatten sin segling, 
sydvart hän och anlände på eftermiddagen, allt samma 
dag, på höjden af Port Famine, belägen omkring 1

/ 4 grad 
nordost om sydligaste udden af Amerikas fasta land, 
Cap Froward och äfven om inloppet till English Reach. 
Vinden bar nu rätt ur hamnen, och, vid inkryssningen 
dit, fastnade fregatten, just stadd under sista vändnin
gen till den utsedda ankarplatsen, på en af de många 
till läget föränderliga dybankar, som afsätta sig utanför 
nämnde hamn. Tidvattnet, som här stiger och faller 6 
till 7 fot, nr för tillfället i fallande, och fregatten må
ste för att komma af afbida nästa flod. Vid denna, som 
inträffade påföljande morgon, aftogs den ernedlertid med 
lätthet samt inkom till ankarplatsen. 

Här qvarHl.g "Eugenie" under 3 dagar, lättade den 3 
Februari tidigt på morgonen men ankrade, för motvind 
och mörker, på aftonen i S:t Nicolas vik, belägen un
gefär halfvägs emellan Port Farnine och Cap Froward. 
Afståndet till denna udde var numera obetydligt, men 
svårigheten att uppnå den så mycket större. Först efter 
att trenne gånger förgäfves sökt slå sig upp mot densam
ma, lyckades detta den fjerde gången, och vid middagsti
den den 7 Februari, efter 10 timmars kryssning, mest 
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under dubbolrefvade, niigon tid trerefvade märssegel samt 
enkelrefvade undersegel, skar fregatten Cap Frowards 
merid ian och ingick i mynningen af "the English Reach", 
der den, efter ytterligare 9 timmars kryssning, p!i afto
nen ofvannämnde dag gick till ankars i Woods vik. Un
der de 19 timmarne hade hela tiden varit "alle man på 
däck", och 3f) vändningar hade derunder gjorts. 

En hel dags oafbruten kryssning förde fregatten, 
den 8 F ebr. , till Yorks redd i English Reach, och nå
gra timmars segling den 9 till Borja vik i Crooked RoaclJ; 
båda ställena dess ankarplatser för natten. P åföljande 
dag blef don sista "Eugen:e" tillbragte i lVIagalhaens sund. 
Till segels från Borja på förmiddagen, gick fregatten un
der gynnande vind genom den återstående delen af lop
pet, uppnådde tidigt på eftermiddagen Sea Reach; var 
näm midnatt tvärs för Cap Pillar, sundets vestligaste 
udde, och elen ingående dagen helsade "Eugenie 's" inträde 
i Stilla oceanen. J om n t tvenne veckor hade dess vi
stande i Magall1aons sund varat, men endast 11 dygn, 
om deruti ej inberäknas de 3 dagarnos frivilliga uppe
håll i Port Famine. 

Fregatten "Eugenie 's" jordomsegling i sin helhet och 
icke minst dess gång genom Magalbaens sund, måhända 
den svåraste delen af färden, bekräftade i fullt mått den 
uppfattning, som redan förut gjort sig gällande om Vir
gins skicklighet som sjöman, hans djerfhet och lycka 
som befälhafvare. 

Hvad Virgin sjelf tänkte med afseende på ifråga
varande genomsegling, framgår ur hans egna ord. "H vad 
sjelfva expeditionen angick" yttrar han år 1856, "så var 
den vigtigaste episoden af densamma, passagen genom 
Magalhaenska sundet. Man har mycket klandrat denna 
segling, tagandet af denna väg, och klandret har varit 
skarpast från håll, hvarifrån man minst bort under van
liga fall vänta det. Besynnerligt att ej en gång den 



ovanliga framgil.ngen af passagen och den glans den verk

ligen inom och utom landet spred öfver vapnet och flag

gan, kunde skingra den dimma, som täckte allt i de 

mörkaste färger bRde före och efter underrättelsen om 

resultatet. Man bemödade sig jernnt från ett visst häll 

att tala om galenskap, öfverdåd och orderbrott, och lyc-' 

kadcs äf\'Cn derhän att konungen befallde tillkännagif

vandet af ett högst on!idigt bref, hvilket jag dock ej fick 

fi\n·än i Sydney, 7 a 8 m&nader sedan allt var förbi. 

Konungen har sedan mfmgfaldigt ersatt mig detta obe

hag och visat att Han ej kunde neka sitt höga välbehag 

till den som försökt att göra sin pligt. Man~har mycket · 

ordat derom, att jag handlade emot order, d& jag gick 

genom Magalhaenska sundet. Detta är ett misstag. Väl 

befallde min instruktion att jag skulle gå rund Cap Horn, 

men den innehöll derjernte ett generelt medgifvande att 

afvika från dess bestämmelser, då jag pröfvade sådant 

nyttigt för expeditionens syften. J ag hade s&ledes fria 

händer i det afseendet, men s&dant hindrade likväl ej, 

att jag varit olycklig, om passagen medfört någon bo

tydligare olycka för fartyg och folk, härom kunde hos 

mig ej det ringaste tvifvel uppstå. J ag var s&ledes i 

förväg beredd p& det värsta1 att minst mista tjensten, om 

någon 0lycka hände. Men jag ansåg mig ovärdig min 

konungs nåd och förtroende och mina landsmäns aktning, 

om jag underlåtit att göra hvad jag ansåg rättast, nytti

gast och hedersammast af fruktan för det ansvar, som 

derigenom skulle drabba mig sjelf. Jag tog derför mitt 

beslut under förtröstan pa Gud och egna och andras be

mödanden. Jag beräknade att hvad en engelsk fregatt 

kunnat, om äfven med sv:'irighet, genorng&, borde ej vara 

omöjligt för "Eugenie" med utmärkt befäl och en rask, 

om än oöfvad besättning. J ag ansåg mig böra gifva åt 

Sveriges första jordomseglings-expedition all den glans 

som stod att vinna, och åt vetenskaperna tillfälle att in-
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samla skördar pil. ännu föga kflnda fält. Hade passn"'rn 

gått illa, hade någon olycka träffat fregatten , så sh~lle 
derigenom utomlands ingen skugga blifvit kastad öfver 

vapnet, ingen fläck fästad vid flaggan. Man skulle öfver

allt ansett försöket raskt och sjömanslikt samt misslyc

kandet ingalunda klandervärd t." 

Länge ännu efter färden de båda vcrldshafven emel

lan fortfor "Eugenie" att, med Virgin och hans skeppskarn

rater inom sina relingar, plöja vågen i aflägsna haf, och 

18 månader på dagen, efter det de fursta g&ngen fått 

sigte på Fatagoniens ogästvänliga kuster, helsauu verlds

omseglarne efter slutad giing kring jorden &ter sitt eget 

land. Ock klädt i högtidsskrud emottog dem detta, i 

midsommarsfägring var dem nordanlandet till mötes och 

med festligt emottagande helsades de återvändande af 

sina hemmavarande landsmän, som täflade att hedra dem 

hvilka varit de första att föra omkring jorden Sverige; 

örlogsflagga. Kort förrän denna för sista gången ned

halades å fregatten, . var kommendörkapten Vir"'in be-

fordrad till kontre-amiraL ö 

Ett nytt v.erksamhetsfält blef honom emellertid snart 

anvisadt, ett verksamhetsfält af olika art mot SJ.ömannens 
. ' 

om än, särdeles inom de större marinerna, icke alltid 

frä~nmand~ ~ör sjö-officern i dc högre graderna, och på 

hv1lket V1rgm, nndor sin jordomsegling, redan haft till

fälle att uppträda. Pit våren år 1854, före utbrottet af 

kriget emellan V estmakterna och Ryssland, utnämndes 

han nemligen till Envoye extraordinaire och minister 

Plenipotentiaire ad interim vid hofvet i S:t James. 

På egen begäran redan hösten samrna år återkallad 

från nämnde plats, afgick Virgin påföljande året i en 

diplomatisk beskickning till Paris, dervid särskildt ägan

de konungens uppdrag att till kejsar N a poleon öfverlem

na insignierna af Serafimerorden. År IS56 :'iterigen ut

nämnd till Envoy6, denna gång vid danska hofvet, för-
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flyttades han år 1858 i samma egenskap till Haag samt 

l~mnade sistnämnde ministerplats, och på samma gång 

den diplomatiska banan, år 1860. 
Så tätt på hvarandra följande förflyttningar från en 

ministerplats till en annan väckte uppmärksamhet, helst 

det g~llde från och till hof slidana som Englands och 

Danmarks, till hvilka, vid de tidernas politiska förhål

landen, Sn·riges ställning var af särskilt ömHilig beskaf

fenhet. En tidning ville veta, att sådant skett, emedan 

Virgin "på hYarje post kommit att stii allt för väl." 

Utan att ingCt i något slags bedömande af betydel

sen af detta föröfrigt - synnerligen om man samman

ställer det med återstoden af den artikel, hvari det in

g!\r -- ganska tvetydiga uttryck, torde man ega full rätt 

att af Virgins anstallande som svenska regeringens re

presentant i London och Köpenhamn, just vid ofvan

nämnde tider och under drl rådande politiska förhållan

den, sluta till, att han vid tiden för valet till så väl den 

ena som den andra af dessa båda platser i hög grad in

·nehacle sin regerings förtroende. 
Kort efter att från London återkommit till fädernes

landet, kommendör af Svärds-Orden, under beskicknin

gen till Paris der utnämnd till Stor-officer af Hedersle

gionen, erhöll Virgin, som minister i Köpenhamn, Danne

hrogens storkors. 
Ledanlot af Ktigsvetenskaps-akademien år 1845, af 

Vetenskaps-akademien 1854; af Örlogsmanna-Sullskapet 

redan 1833, samt Hedersledamot der 1853, innehade 

Virgin befattningen som sekreterare inom d~tsamma från 

1841 till l 848 samt var åren 1854-56 Orlogsmanna

Sällskapets Ordförande. 
Under trenne ståndsriksdagar medlem af Ridderska

pet och Adeln, tillhörde Virgin vid två af dessa, 1844 

och 1845, statsutskottet samt, under den sednare, der

jerote det hemliga utskott, konungen då hade äskat. 
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Vid sitt deltagande i förhandlingame pi\ riddarhuset huf

vudsakligen uppträdande när det gällde frågor rörande 

sjöförsvaret, var han då bland dem, hvilka, under de 

lifliga strider som derom så ofta fiirekommo, uttalade sig 

för åsigten det Sveriges hufvadförsvar till sjös borde 
grunda sig på en linieflotta. 

Sedan Virgin lenmat den diplomatiska banan - ur 

flottan hade han redan dessförinnan afgått - öfverflytta

de han innan kort frlh1 Carlskrona, der han under sin 

tjenstetid vid sjövapnet varit bosatt, till Herrmanstorp, 
nära 1N exiö. 

Från denna stad utgick underrättelsen om hans bort

gång. Redan längre tid lidande af ett organiskt fel i 
hjertat, mot hvars utveckling förgäfves sökts hejd, hade 
detta bragt honom döden. 

Under hans sista dagar inföll lirsdagen af "Eugenie';;" 

angöring af lVIagalhaens sund, och med liflighet fästande 

sig vid detta minne, uttalade han sig mod sin omgifning 

om erimingarne derifrån. Snart derpå följde den stund, 

d& för, den nu åldrige, verldsomseglaren tiden var kom

mon att angöra farvatten, obekantare ånnu, än dem han 

då beseglat, och den 8 Februari detta år lättade han för 

si~<ta gången ur jordisk hamn, vid sin bortgång från den

na der lemnande qvar en kär krets af de sina. JYien i 

denna krets saknades en, modern till hans efterlenmade 

2 söner och 3 döttrar: Charlotta Geyer, med hvilken 

Virgin sedan :'lr 1827 varit förenad, hade redan före ho
nom lemnat detta jordiska. 

Född den 23 llfaj 1709 på egendomen Tuna i Up

land, der föräldrarne, k. sekreteraren Samuel Armerstedt 

och dess hustru Charlotte Cederström, dli hade sitt hem, 

lade Claes Samuel Annerstedl tidigt i dagen betecknan

do anlag för det yrke, som sedan, under en lång lifstid, 
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blef hans, sjömansyrket. Hitgen för detta förnekade sig· 
hus honom aldrig, äfven icke då under loppet af ha~s 
bana maktpåliggande, honom ombetrodda, värf e~ fö.ljd 
af år toga hans verksamhet i ansprllk för annan ngtnmg 
än don, som don praktiska sjotjenstgöringen och lifvot 
ombord innebära. Och den följde honom lika varm äf
ven bortom den tidpunkt, då han, efter att länge inne
haft höga förtroend eplatser inom tjensten, lemnade den 
sista och högsta af dessa, för att, efter slutadt dagsarbe
te inom sjövapnet, på sin lefnads afton draga sig tillba
ka till det enskilla lifvet. 

Annerstedts första lärospån i sjömansyrket var som 
kadett ombord på liuioskeppet "Gustaf den Store" år 1813. 
Efter ytterligare färder i samma egenskap på linieskep
pet "Adolf Fredrik" och fregatten "Galathe" åren 1813, 14, 
15 och 1G, erhöll han, ännu ombord å den sistnämnda, 
utnämning till underlöjtnant vid örlogsflottan, samt un
del·gick, ett halft år efter denna utnämning, sjö-officers
examen. 

Anställd som kommerruerad officer år 1818 på logger
ten "Alerte", 1819 på briggen "Vänta litet", 1821 på kor· 
vetten "Svalan", 1823 på skonerten "Experiment", allt på 
sjöt:'lg i Östersjön, samt, under kortare tider, som chef, 
år 1822 på ångfartyget "Svenska Lejonet·' och 1824 pil. 
galeasen ''Flickan", befordrades Annerstedt, vidsistnämnde 
års omorganisation af sjövapnets personal, till premier
löjtnant vid Kongl. Maj:ts flotta, sedan han endast 2 år 
förut inträdt i löjtnantsgraden inom örlogsflottan. 

Den af de mindre sjömakternas officerare så ofta 
med synnerlig fördel anlitade utvägen att genom tjenst
göring i de större marinerna söka ytterligare utbildning 
och förvärfva vidgad erfarenhet, söktes nu af Anner
stedt hvilken, genom sitt föregående fleråriga användan
de ;å eget lands örlogsfartyg, dessförinnan varit i till
fälle att göra sig fullt hemmastadd med förhållandena 
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ombord a dessa; och år 1825 erhöll han stipendium för 
att ingå i engelsk örlogstjenst. Under sin anställningR
tid der sednast nämnde år samt de båda derpå följande, 

' . " " h "I . " o seglade Annerstedt 1 fregatterna Aurora oc sts , a 
båda som '~mate" och under expeditioner till V est
Indiska farvattnena. 

Kort efter sin B.terkomt ur storbritanniska tjensten 
tilldelad eget befäl, öfver briggen "'l'vå Br(!der", uneler ett
årigt sjötåg tjll l\'Iedelhafvet; år 1820 chef för en divi
sion kanonjollar, under expedition i Stockholms skärgår<l; 
1832 och 1833 befälhafvare på en kanonslup, för karan
tänsbevakning i sundet; samt påföljande året kornmen
derad som chefens närmaste man å chefsfartyget för årets 
eskader, fregatten "af Chapman", tjenstgjorde Annerstedt 
tidtals emellan dessa kommenderingar som adjutant, dels 
hos befälhafvande amiralen i Carlskrona, dels i Pörvalt
ningen af sjöärendena. 

Befordrad till kapten år 1837 och till kommendör
kapten sju år senare, hade Annerstedt, år 1842, befäl 
öfver korvetten "Najaden" under expedition till Södra 
Amerika och V estindien, för unga officerares öfning; år 
1846 å fregatten "Desiree", i eskader åt Öster- och N ord
sjön; 1848 pR fregatten "Eug·enie" och 18.J.9 å fregatten 
''Josefine", båda Rt Bältena och, äfven de, tillhörande årens 
eskadrar; samt var åtskilliga år skiftesvis tygmästare och 
ekipagemästare vid Oarlskrona station. 

Det förtroende Annerstedts användande inom de 
olika grenarue inom svenska sjö-officerns verkningsområde 
hittills innebar, gjorde sig gällande äfven framgent och i 
än högre mån. Redan året efter det sista af nyss nämnda 
sjötåg till Bältena, erhöll kommendör-kapten Anner
stedt förordnande att vara befälhafvare öfver stockhalms 
station af K. M:ts flotta, befordrades, 3 Rr sednare, till 
kommendör utnämndes år 1857 till kontre-amiral samt l 

förordnades omedelbart derpå till chef i kongl. Förvalt-
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n:ngon af sjö-äreadena; ännu samma år till Ordförande 
i Sjöförsäkrigns-öfverrätten samt det påföljande till mili
tärledamot i högsta domstolen. Före sitt inträde i flagg
mansgraden, riddare af Svärds-Orden, innehafvare af 
Carl XIV .Johans medalj, kommendör af Dannebrogs
orden, riddare af S:t Stanislai-Orden med krona, ut
nämndtes Annerstedt kort efter detsamma till kommen
dör af Svärds-orden samt fyra år sednare till kommendör 
med stora korset af samma orden. Vårt lands båda 
krigsvetenskapliga samfund räknade honom bland sina 
medlemmar: Örlogsmanna-Sällskapet, inom hvilket han 
år 1833 valdes till arbetande samt 1857 till hedersleda
mot; Krigsvetenskapsakademien, hvars första klass han 
sedan år 1850 tillhörde. 

Under hela nio år fortfor amiral Annerstedt att in
nehafva den ansvarsfulla och mödosamma befattningen 
som chef för flottans högsta förvaltande verk, och, då 
han lenmade denna plats, uttriidde han äfven ur rikets 
tjenst, i hvilken, likasom i hans enskilta lif, ett öppet, 
redbart och vinnande väsende, nit och rastlöshet i alla 
åtaganden, lifligt intresse för allt hvad honom ålåg, städ
se utgjort utmärkande drag hos den, nu ur det offentli
ga lifvet utträdande, skickliga sjömannen. 

Ehuru då 68-årig, bibehöll han likväl ännu den lef
nadsfriska, sprittande men hjertligt tilldragande liflighet, 
som städse varit honom egen, och till sjön stod ännu 
hans lust. :Målet för hans sjöfärder blef nu Mälarens 
egendomligt sköna farvatten, och ofta stod han ut åt 
dessa från den plats, dit han förlagt sitt hem, från 
Strengnäs, för att, njutande af sitt älsklingsnöje, båtseg
ling, tillbringa veckor på sjön, utan att gästa i land och 
om nätterna tältande i sin båt. 

Tiden för dessa färder gick dock snart till ända och 
1869 den 23 December slutades i Strengnäs, efter en 
kort sjukdom, Annerstedts lefnad. Gift sedan år 1836 
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med Louise Lagerstråle, efterlefves amiral Annerstedt af 
maka, 2 söner och en dotter. 

Då budskapet kom: Olof Georg August Herliepe 

är icke mera till, bådade detta att, för den nybildade 
befälspersonalen inom flottan, dagen för det första döds
budet hade ingått. Men det bådade desslikes, att foster
landet förlorat en för dess väl varmhjertad son, att sjö
vapnet mistat en af sina, i den nyaste tiden, mest verk
samrna medlemmar; och det väckte sorg i hågen hos en 
talrik krets af kamrater, hvilka, länge samtida med den 
bortgångne, derunder varit i tillfälle att personligen upp· 
skatta hans skaplynne och att rätt uppskatta halten af 
detsamma. 

Född i Februari 1817, afled Herkepe i samma mil.
nad innevarande år i Stockholm, dit han, tre år förut 
blifvit kallad för att vara chef öfver den under ny bild- . 
ning varande sjö-krigsskolan samt ledamot af Förvalt
ningen af sjö-ärendena - uppdrag, hvilka han innehade 
vid sin bortgång. 

Då Herkepe utsil.gs att deltaga i bildandet och ord
narrdet af sjö-krigsskolan, hade han dessförinnan, som 
ledamot i den kommitte, hvilken föregått bestämmandet 
af grunderna för skolans anläggning och som haft till 
uppgift att utarbeta förslag till sjö-officers-uppfostran, va
rit i tillfälle att uttala sina personliga åsigter rörande 
denna, för sjövapnet vigtiga, angelägenhet. 

Bragt till öfvertygelse om nödvändigheten af ett sär
skilt undervisningsverk för danande af befälsämnen för 
sjövapnet, insåg Herkepe på samma gång klart, hvilken 
svårlöst uppgift nybildandet af ett sådant måste innebära, 
och öfverskattade sjelf ingalunda sina egna krafter här
utinnan. Han tvekade dock icke att antaga kallelsen 

2 
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:Ltt nwd,·crka vid lösningen af donna uppgift, ehuru ge
nom detta antagande han uppgaf förhållanden, hvilka af 
honom, som enskilt skattados till särdeles högt värde; 

och en gång i verk med att, i sin mån, bidraga till den
na lösning, egnaclo han sig med ospard möda och kraft 
samt med den samvetsgrannhet i arbete, som hans skap

lynne betingade, åt genomförandet af sitt åtagande. De 

unsträngande arbeten, som doraf blefvo en följd, genom
förde han äfven, men knappt hade han vid dorn lagt 
sista handen, innan han nedlades på de~ sjukbädd, som 

inom kort blef hans dödsbädr1. 
På befordringsbanan inom flottan var Hcrkepes väg, 

långsam i de lägsta graderna, snabb i de högre. Utnämnd 
till sekundlöjtnant år 1837 ,, innan han undergått officers
examen, hade han erhållit sin första sjö-officers-uppfostran 

vid krigs-akademien på Oarlberg. Sin vidare utbildning 

som sjöman och som officer hade Herkepe, innan han 
blef chef på örlogsfartyg, jemte eget arbete, att tacka 

dels sjötlig på våra egna örlogsfartyg, under chefer, af 
hvilka mer än en var egnadatt som sådan vara en föresyn; 

dels tjenstgöring i engelska och danska örlogsmarinerna, 
i hvilken sednare han år 1849, som äldste officer ombord 
å fregatten "Havfruen", deltog i blokaden af Stettin, samt 
dels eget flerårigt befälhafvareskap å handelsfartyg. Le
damot af Örlogsmanna-Stlllskapet år 1854, samt samma 
år befordrad till kaptenlöjtnant, tjenstgjorde Herkepe, 3 
år af de fyra under hvilka han innehade denna grad, 

som sekond å korvetterna "Gefle", "Thor" och "J arra
mas''. Som kapten, chef å sistnämnda korvett, på öf
ningstRg för kadetter; å briggen "Snappopp", öfnings
fartyg för skeppsgossar, samt å korvetten "Lagerbjelke", 
på sjötåg till Brasilien, La Flatafloden (ICh Goda Hopps
udden, befordrados Herkepe, förut blifven riddare af 

Svärds-orden, efter återkomsten hån sagde tåg, år 1863 till 
k 0mmendör-kapten samt tre B.r derefter till kommendör. 

H1 

Han kallades 1869 att vara ledamot af Krigsvetenskaps
akademien. 

Äfven sistnämnda trenne år var Herkepe under som

rarue återigen chef å kadettfartyg, å korvetten "af O.hap

man". Nu som alltid var den ynglingskara, han, som 
ledare, förde hafven omkring, honom kär; med allvarlig 
omsorg sökte han blicka in i deras skaplynnen, deras 
anlag; med faderlig hand leda dem till det mäl, han in
om sig utstakat, att för dem söka uppnå. Och detta mål 

var icke ensamt fackbildning; det, likasom hans eget lef
nadsmål, stod högre; upp bjudande allt för att bibringa 
dem denna, ville han dertill hos dem se förenadt sannt 

menniskovärde. Måtte det frö han utsått i de ungas 

sinnen bära god frukt för fosterlandet och för dem sjelfve. 

Det hjerta har upphört att slå, den hand har fallit, 
friin hvilken, under loppet af förgångna tider, så mången 
runa blifvit oss gifven öfver våra döda: Johan Thomas 

Byström tillhör, äfven han, numera endast våra minnen. 
Knappt hade vll.ren börjat randas innevarande ll.r, innan 
Byström, efter att nll.gra få dagar förut uppnått 60 års 
älder, den 2 Maj lemnade detta jordiska. 

Byström utnämndes, vid 17 års ålder till underlöjt
nant vid ingeniör-kårens fortifikations-brigad, erhöll kort 

derpll. uppdmg att biträda vid uppgörandet af planer och 
beräkningar för befästningarne å V anäs, anställdes år 
1829 vid fortifikations-kontoret i Stockholm, samt tjenst
gjorde från påföljande året till år 1837 vid fästnings

byggnaderna vid Vanäs, Stockholm och Oarlskrona un-
' der hvilken tid han derjemte är 1832 undergick den för 

officerare vid ingeniör-kåren föreskrifna högre examen 
vid Marieberg. 

Befordrad till löjtnant år 1837 begärde och erhöll 
Byström samma år transport till motsvarande grad i flot-
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tans mekaniska kår, anställdes som arbetschef vid en del 

fyrbyggnader samt besökte, i uppdrag af staten, Danmark 

och N orige, för att der om sådana taga kännedom. Ef

ter återkomsten från denna resa anbefalld att tjenstgöra 

vid mekaniska departementet å flottans station i Oarlskrona, 

hade Byström derjemte i uppdrag att utöfva öfverinseen

det vid uppförandet affyrbyggnaderne vid Holm ö Gaddar, 

Storjungfrun, Djursten, V inga och ledfyrarue i Göteborgs 

skärgård, samt uppgjorde under samma tid efterhand för

slag och ritningar för dels ny- dels om-byggnad affyrar å 

Utklippan, vid Morups Tånge, Hållö, Ölands norra ud

de, Gotlands södra udde, Fårön, Kullen och Falster, 

Med ingången af år 1842 lemnade Byström lednin

gen af fyrbyggnader å Sveriges kuster, hvilken dittills 

väsendtligast tagit honom i anspråk, för att anställas som 

arbets-officer vid den då åter upptagna dockbyggnaden i 

Oarlskrona, med h vilket sednare uppdrag han fortfor, in

tilldess den grupp af dockor å N ya varfvet vid nämnde 

station blifvit afslutad, som man enligt den tidens bygg

nausplan afsåg att fullborda. Oarlskrona blef, uteslutan

de, från denna tid, hans hem samt platsen för hans verk

samhet. 
Mångsidig bildning, stor arbetsförmåga, allvarlig vil

ja att verka för hvad han ansåg vara rätt och sannt, till

vunno Byström, redan nu, aktning och förtroende så väl 

inom det samhälle, han kom att tillhöra som inom det 

vapen, till hvilket han öfvergått. Blott få år hade han 

varit medlem af det förra, innan han utsågs att vara 

ordförande i det verk, som då hade sig uppdraget att 

handhafva dess kommunala angelägeU:heter, och endast 3 

år efter sitt inträde vid flottan kallades han till arbetan

de ledamot i Örlogsmanna-Sällskapet, hvars sekreterare 

han sedan blef. 
Af de män, hvilka, under det Byström innehade 

sist niimnde befattning inom Örlogsmanna-Sällskapet, till-
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sammans med honom der verkade, finnas nu mem till 

endast få; men i högt aktad t minne står hos dem ä nu u 

qvar hans tolfåriga verksamhet som sekreterare, en verk 

samhet, som fullt rättvisade hans valmäns förtroende 

samt städse ådagalade huru rigtigt dessa uppfattat hans 

personlighet. En gärd åt denna var Bystt·öms val till 

hedersledamot, ar 1864. 
Inom den militär-tekniska banan kapten _år 184:3 

samt major 1853, förordnades Byström kort derpå att 

vara chef för mekaniska departementet vid flottans station 

i Oarlskrona, utnämndes år 1854 till riddare af W asa

Orden, befordrades 1860 till öfverstelöjtnant, efter att 

dessförinnan haft i uppdrag att i Danmark, Preussen 

och Österrike inhemta kännedom om dessa länders mili

tärsjukhus, samt förordnades år 1868 att, med bibehlil

lande af sitt departement, bestrida varfschefstjensteu vid 

Carlsh·ona station, hvilka båda befattningar han, vid sin 

bortgång, ännu innehade. 

I många hänseenden lyckligt begåfvad af naturen, 

egde Byström äfven ett öppet och upplyst sinne för de 

sköna konsterna och deribland, i första rummet, för musi

ken. Redan som ung gosse erhöll han omsorgsfull, så 

väl teoretisk som praktisk, undervisning deruti af sin 

far, en grundlig musiker af den gamla klassiska skolan, 

af den skola, som blond sina mästare räknade de stora 

namnen Bach, Händel och Mozart. Med dessa till före

bilder utbildades Byströms musikalisl~a anlag uti en sträncrt 

konstnärlig rigtning, och med förkärlek förblef han .städ

se fästad vid den rena, djuptänkta klassiska musiken, 

ehuru han af denna förkärlek icke lät sig afhållas frå~ 
att taga noggrann kännedom äfven af de nyare skolor, 

som sednare framträdde inom det musikaliska området. 

Rans egentliga styrka låg dock icke i solospelet det var 

företrädesvis uti samspel samt i ledningen af ~rkester 
eller kör som denna framstod: der gjorde sig gällande i 
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hög grad hans musikaliska säkerhet och lugn, finheten i 

hans uppfattning. 
Tidigt känd som skicklig musik-kritiker, häfdade 

Byström ytterligare, genom en lyckad öfversättning af 

Oulibicheffs biografi öfver Mozart, det anseende han i 

detta hänseende redan vunnit. Ett erkännande af detta 

anseende samt af den utsträckta outtröttliga verksamhet 

han utvecklat, med syfte att inom det samhälle han till

hörde, underhålla och skapa musikalisk bildning, gafs 

honom äfven snart, från vårt lands i denna rigtning mest 

kompetenta domare: Kongl. Musikaliska akademien 

kallade honom~ och detta redan år 1851, till sin le

damot. 
Byströms studier inom de sköna konsterna inskränkte 

sig likväl ej ensamt till musiken. Målarekonsten och 

skulpturen hade, äfven de, i honom en ifrig och upplyst 

dyrkare, och, sjelf lycklig tecknare, försökte han sig äf

ven, icke utan framgång, i oljemålning. 

Att, vid en, redan i och för sig ensamt, ansträngan

do tj ensteutöfning, sålunda derj emte finna tid till sii väl 

trägna studier i konstnärligt hänseende som äfven för 

utförande af do uppdrag han från kommunen fortfarande 

hade förtroendet att emottaga, var icke möjligt utan ge

nom allvarlig, sträng arbetsamhet. Också hade Byströms 

vanor städse gått långt i denna rigtning, och han fort

satte i densamma äfven under sina sista år. Men hvad 

ungdomen, hvad do1i mogna mannaåldern i detta afseen

de förmlir bära, uppehålles emellertid blott sällan under 

senhösten af lifvet, och, med arbetsmll.ttet från do förra 

bibehållet oförändradt under den sednare, förvandlas, en

dast med undantag för få, hvad som förr var ansträng

ning, då till öfveransträngning. Om än, för andras ögon, 

Byström hade ännu i sina sista verksamhetsdagar und

gatt hvarj e inverkan af denna, för sa m/ingen gällande, 

naturlag, syntes dock h<mom sjelf icke så~ och han ön-

skado lifligt att mot det enskildta lifvet få utbyta ~:>i n verk· 

samhot i det allmännas tjenst, en önskan, hvars fullbor

dande han dock ej fick upplefva. Byströms egen upp

fattning besannades, arbetsmåttet var rågadt, en smy

gande feber stötte till, och motståndskraften befann~ 

bruten. 
Enkling år 1853 efter Beate Eleonore Fornoll, 

med hvilken han sedan 1837 varit förenad, samt om

gift 1854 med Sofie Julie vVallenstrand, som eftorlefvor 

honom, efterlemnar Byström i detta sednare äktenskap 

3 söner och en dotter. 
Byström var född i Stockholm den 7 April 1810. 

Hans föräldrar voro öfverstelöjtnanten Thomas Byström 

och dess hustru Carolirra Asping. 

Då Örlogsmanna-Sällskapet år 1858 till hedersleJa

mot kallade svenska och norska generalkonsuln i Lon

don Carl Tottie, afsåg denna kallelse att, från Örlogsmanna

Sällskapets sida, gifva en gärd af erkännande åt en man, 

som, ehuru sjelf icke tillhörande sjövapnet, dock vid alla 

tillfällen, då sådant på honom berodde, med intresse sökt 

att, om än medelbart, verka till gagn för sitt födelse

lands sjövapen, för dess örlogstjenst. Och dessa tillfäl

len kommo icke sällan; få af Öl'logsmanna-Sällskapets 

ledamöter äro det, som icke personligen kommit i erfa

renhet af detta hans intresse. 

Till den plats, der Tottie utöfvade sin verksamhet 

- en plats, sjelf säte för öfverstyrelsen uti voridens 

största örlogsmarin, och derj emte, genom sitt läge, så till 

sägandes, medelpunkten för icke endast mertalet af den

na marins arRenaler, utan äfven för enskilta stora mari

tima anläggningar af olika slag - gick städse, och ofta 

i första hand, de svenskars väg, hvilka hade till syfte

mål att, i den ena rigtnino·en eller don andra "'Öra Sl,f!' 
o ' b . 



bekanta med förhfillandema inom Storbritarmiska örlogs

marinen, der vinna kunskap och erfarenhet. Den, inom 

vissa grenar, inflytelserika ställning Tottie under lång

varigt innehafvande af generalkonsul-befattningen förvärf

vat, de vidsträckta personliga förbindelser han egde, blef

vo då ofta väsendtliga medel för befrämjandet af dessa 

hans landsmäns syftemål. 

Men icke ensamt hans förekommande tillmöte&gåen

de i detta hänseende, och hvilket, under loppet af hans 

låno·a bana. ofta ledde till inhemtande af för Sveriges o . 

~j ö försvar gagneliga upplysningar; äfven det sätt, på 

h vilket han i öfrigt uppträdde gentöfver de landsmän, som 

s&lunda togo honom i anspråk, gjorde honom, från des

sas sida, berättigad till aktning och förtroende ; det hela 

ledde till uppfattningen, att det var, icke naken pligt

känsla, utan verkligt deltagande för det gemensamma 

fosterlandet och för dess marin, som utgjorde driffjedern 

till hans beteende. 

I tidiga år utgick Carl Tottie från sin fosterbygd, 

Norrland, der han, på Långvinds bruksegendom, var född 

den 22 Oktober 1781. England blef hans andra fäder

nesland, och redan vid 34 lirs ålder utnämndes han att 

dm· vara svensk- norsk generalkonsul. Denna, för de 

förenad e rikenas handel så vigtiga post innehades af 

honom uneler mera än ett halft århundrade, och veder

mälen frfln statens sida, öfver hans tjen stutöfning under 

denna tid, utgjorde de utnämningar han dervid erhållit 

till kommendör med stora korset af "\V asa-Orden, till 

riddare af Nordstjerne-Orden samt till riddare af S:t 

Olafs-Orden. 

Generalkonsul Tottie a fl ed i London den 17 Juli 

i n n ev ara n do [u· . 

En sorgens minnesdag var länge, för mänget sjömans

hem på svenska flottans hufvudstation, den 3 November 

1801. Denna dag hade kutterbriggen "Husaren", ej långt 

förut utgången från Carlskrona, på segling till N ordsjö n, 

med man och allt, spårlöst försvunnit. 

Bland de hem, som då brötos, var äfven Adolf August 

Christian lifeisters föt·äldrahem: dennes fader, Christian 

Meister, löjtnant vid amiralitetet, hade, ombord å "Hu

saren", med denna gått förlorad ; hans moder var H elena 
Catharina Sheldon. 

Faderlös redan före sin födelse, han föddes den 19 

Juli 1802, var Meisters barndom ingalunda bekymmer

fri. Tillbringande större delen af denna i Carlskrona 

och der fattande håg för sjömansyrket, tillstundade för 

honom emellertid efterhand gynnsammare utsigter att få. 
följa denna håg. 

En obemedlad ställning utestängde icke, på den ti

den, från möjligheten att vinna inträde vid statens sjö

krigsskola; dess lärosalar stod o öppna äfven då, om än 

endast för fii och vid visr:a~ bestämda fall. Ett sådant 

var Meisters, och dettaj i förening med lofvande anlag, 

beredde honom, vid 12 års ålder, inträde som sjökadett 

vid krigs-akademien på Carlberg, hvarifrån han år 1818 

utgick som underlöjtnant vid örlogsflott::m, efter att, un

der mellanliggande åren, deltagit i kadetternas sjö-öf
ningstil.g. 

De få år Meister, som kadett, tillbragt vid Carlber"' 
0 ) 

skulle emellertid icke blifva för honom de enda på det-

ta ställe. Det var icke ensamt med erinringarne från 

de första ungdomsliren detta namn skulle komma att hos 

honom stå införlifvadt, från de .~sa lir, om viikoret för 
hvars glädje skalden säger, 

"Glöm hvad om forntid du, om framtid, vet, 

Dut är all unguoms enkla hemlighet;" 
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Vid minnet af Carlberg kom för honom ytterligare 

att ansluta sig den betydelsefulla hågkomsten af första 

grandandet af eget hem samt det tillfredsställande med

vetandet af nitiskt, aktadt och gynnande arbete som lä

rare , ett arbete, fortsatt under en lång följd af år samt 

afbrutct endast genom doltagande i nästan årligen åter

komm ande sjö-expeditioner. 
Under 20 år af sin kraftigaste mannaålder hade 

Meister, riiknadt från år 1828, sälunda sin hufvudsakli

gaste verksamhet vid krigs-akademien pS. Carlberg, till 

en börj an och under kortare tid som kompani-officer 

samt, sedan och väsondtligast, i egenskap af lärare uti 

sjö-artilleri, talding och skeppsbyggeri, jemte hvilkcn 

sednare befattning han äfven innehade den som kompa

nichef. Skiftevis med denna tjenstgöring hade Meister 

under samma tidsperiod som kommenderad officer seg

lat å korvettorna "Svalan" och ".Jarramas" samt fregat

ten "Göthoborg", deltagit uti fem expeditioner med kanon

jollar i egenskap af divisionschef, år 1840 varit kom

menderad som sekond å briggen "Vänta litet" samt år 

1846 chef på briggen "Nordenskj öld". Som befälhafva

re öfver den sednare utnämndes han till riddare af S:t 

Annm-Ordons 3:e klass samt sednare s&mma år till riddare 

af Svärds-Orden. 
Pöre den sjötjenst nu blifvit nämnd hade Meister, i 

sina yngre officersår, varit anställd 1820 och 21 som vo

lontär-officer, dels å loggorten "Alerte", dels å fregatten 

"Fröja", 1827 som kommenderad officer på korvetten 

"Svalan" samt fem af de mellanliggande åren oafbrutot, 

på svenska handelsfartyg, idkat sjöfart på Medelhafvet, 

södra Amerika och V estindien. 
Premierjötnant 1829, kapten 1844, i sednast nämn

de grad öfverfiyttad till tjenstgöring vid Oarlskrona station 

samt der dels efterhand förestående tygmästare- och 

ekipagemästare-befattningarne, dels chef p8, kasernfregat-

ton 1'af0hapman", erhöll Meister år 1851 befordran till 

kommendörkapten och samma år befLil öfvor fregatten 

".J osefine", med deruneler lydande korvettun "Lagorbjel

ke", pil. sjötS.g åt Öster- och N ordsjön; påföljande året 

öfver artilleri-exercis-skeppet "Fäderneslandet" samt år 

1854, åt Östersjön, S. linieskcppet "Carl XIII", flagg

skepp i detta års eskader. Sistnämnde förtroendeuppdrag 
var hans sista befäl till sjös. 

Inom Örlogsmanna-Sällskapet, af hvilket han sodan 

år 1848 var medlem, och hvilket år 1867 kallade honom 

till hedersledamot, erhöll Meister tvenne på h ~-a~·andra 

följande gånger förtroendet att utses till ordningsman, en 

befattning, som han, från år 1868, under loppet af 6 år, 
oafbrutet innehade. 

Kommendörkapten Meister tillhörde, sedan år 18li6, 

Kong l. .Maj :ts flottas nya reservstat samt afied don 

den 31 Augusti innevarande år i Nettraby, nära Carls
krona. 

Gift år 1832 med M:athilda Kleman, eftorlcfva ho
nom hans maka, en son och en dotter. 

Samvetsgrannt utförande af alla åligganden, sträng 
ordningsfullhet, nit och värma vid allt hvad han företog 

voro hos Meister genomgående drag, icke ensamt uncle:· 

utöfningen af hans tjenstpligter, utan äfven, så väl i hans 

enskildta lif som vid deltagandet i angelägenheterna inom 

det samhälle, han under sednare tiden tillhörde, cch in

om hvilket han, för dessa, ofta togs i anspråk. 

Få namn hafva inom Sveriges landamären under 

sednast: ~rtionden stått så högt som namnet Ericson. 

Men sa mnebar detta namn äfven bur·ot 1 t , , som c e var, 
~f bröderna Nils och .J olm, de båda bergsmansssönerna 

frlin W ermland, detsamma som snille och kraft, storartad 

verksamhet, djup fosterlandskänsla. Annu fortfar, i don 



dao- som är den ene af dessa bröder, dessa arbetets stor-
n ' 

män, att genom alstren af sitt snille gagna sin samtid, 
men den andre af dem, den äldre, Nils Ericson, har nu
mera slutat sin jordiska arbetsdag, lemnande som håg
komster från denna, i arf till fosterlandet, herrliga min
nesvårdar, resta på dess berg, i dess dalar, vid dess sjö
ar och floder. 

Vida omkring i vårt land, och äfven utom detsam
ma, sträcka sig minnena af Nils Ericsons kraftfulla verk
samhet inom det område, som utgjorde föremål för den
samma. Med mycket af hvad i Sverige är utfördt un
der det sista halfva århundradet, för att nyskapa eller 
befordra kommunikationsanstalterna inuti landet, står, i 
mera eller mindre mån, hans namn i förbindelse, så snart 
de arbeten, som utförts, varit af mera omfattande be
skaffenhet. År 1R24 arbets()hef vid Götha kanal, 1830 
öfvermekanikus vid gamla Trollhättekanalen och chef 
för vestra väg- O()h vattenbyggnadsdistriktet, under lop
pet af samma årtionde ledare vid anläggningen af åt
skilliga mindre kanal-leder, utförde Ericson 1838-1844, 
byggnaden af nya Trollhi:ittekanal. Derpå i ordningen 
komma, af hans arLeten, Glussbyggnaden i Stockholm, 
skeppsbrokajen derstädes samt dockorna vid Beckholmen, 
och åren 1849-55 utfördes hans största kanalar bete, den 
storartade Saima kanal i Finland. 

Vid denna tid begynnte, inom Sverige, byggandet 
af jernvägar att öfvergå från önskningarnes och försla
gens område till verklighetens, och så stort var det för
troende Ericson förvärfvat under sin föregående verk
samhet, att han år 1855 erhöll regeringens uppdrag att 
vara chef för statens jernvägsbyggnader, ditkallad äfven 
af allmänna rösten inom landet, och beklädd med snart 
sagdt oinskränkt makt vid ledningen af det, för våra för· 
hållanden, stora nationalföretaget. 

2!) 

Den förre kanalbyggaren blcf nu jernYägsbyggare, och 
utomordentlig var den personliga verksamhet han på sin 
nya plats utvecklade Med ovanligt frau:ståcnde förm~
ga som administratör, förenande de ö~nga egenskaper, 
som fordras för ledare af arbetsfördag 1 stor skala, lyc
kades han, och lyckades väl uti uppfyllandet af s~tt 
svårskötta uppdrag. Med skarp bhck hade han förstatt 
att välja sina biträdande medarbetare, med stor förmå

ga och framgång att leda det hela. 

Den 20 April 1855 sattes det fjrsta spadtaget i jor
den för en svensk stats bana, och den 4 N o vember 18G2 
invigdes festligt af båda statsmakterna vestra sta~banan; 
sällan har någon enskildt man inom vårt land vant förc
mål för s~dan hyllning, som vid sistnämnde tillfälle blef 

öfverste Ericson till del. 

Nämnde militärgrad innehade Ericson då, sedan år 
1850 inom flottans mekaniska corps, der han, från att 
vara' löjtnant i armeen, 1830 utnämndes till kapten, 2 år 
derefter befordrats till major samt 1842 till öfverstelöjt
nant. Hans första officersutnämning var till underlöjt
nant vid ingeniörkåren år 1823. Näst derförut hade han 
varit elev vid Götha kanal, vid arbetena hvarå hans 
fader var anställd som föreståndare för bergsprängning. 

Ericson, under loppet af sin bana adlad, friherre, 
riddare, kommendör, och derefter kommendör med stora 
korset, af W asa-Orden, kommendör af S:t O lafs-Orden, 
riddare af Nordstjerne-orden samt af ryska S:t Anme
Ordens 2:a klass, ledamot af W etenskaps-akademien samt 
af landets militärvetenskapliga samfund, hade haft sitt 
första hem vid Långbanshyttan i Gåsboms socken uti 
\Vermland. Der hade hans och hans broders vagga stått; 
der hade deras föräldrar, Olof Ericson och dennes hustru 
Sofia Yngman, på den tiden sin anspråkslösa bostad, 
en plats numera prydd med ett minnesmätke, af lands-
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män rest åt den yngre brodern; don äldre Nils, var der 
födll den 31 Januari 1801. 

Baron Ericson hade under sina sista lefnadsår, se
dan han år 1863 dragit sig tillbaka i det enskildta lifvet, 
till hemvist sin natursköna egendom, Nygård, i närheten 
af Trollhättan; derifrån ännu egnande sig åt arbeten uti 
det fack, inom hvilket han, redan förut, aflagt så mån
get mästareprof. Slutverkot af hans hand var Dalslands 
kanal. 

Knappt hade tvenne år förflutit sedan denna blifvit 
för allmänt begagnande öppnad, då Nils Ericson den 8 
September detta år afled i Stockholm, efter att der, fast 
förgäfves, sökt bot för ett lidande, han under de sista 
månaderna varit underkastad. 

Sedan år 1833 gift med Vendela Wilhelmina v. 
Schwerin, efterlemnar Ericson maka, en dotter och tre 
sör!er. ]\{cd dem delar fosterlandet sorgen öfver hans 
bortgång. Få af dess söner hafva der verkat, der gagnat 
som han. 

Om förminskning i örlogsmarinernas personal - en 
följd af införandet af bepansrade krigsfartyg -
samt de reformer som i detta afseende vidtagits 

i !:lngland. *) 

Bland de omedelbara följderna af den revolution, 
som sjökrigsmaterielen under de sednaste tvenne decen
nierna undergått, hvarunder de gamla ekvallarna utbytts 
emot vallar af jern, är otvifvelaktigt förminskningen i 
den personal som erfordras till bemanning af en materiel 
af ett visst kapitalvärde, en af de mest framstående. 

Under det att materielens anskaffnings- och under
hållskostnad i betydlig mån ökats, har den dertill behöfli

*) Anförande vid [{, Ö. l\t S:ts högtidsdarr d. 15 Nov, 1870. 
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ga personalen, eller hvad man äfven skulle kunna kaiia 
materielens "drifkostnad", betydligt minskats. Dessa 
följder börja vi sa sig allt mer och mer inom de sjö
maktegande länderna, i det att de, för att kunna åstad
komma denna dyrbara materiel utan ökade marinbudge
ter företaoa betydlio·a reduktioner inom r}ersonalens om-) D D 

råde, och hvad som blir on följd deraf - inom förvalt-
ningens. storleken och beskaffenheten af den sjökrigs
m~teriel, som erfordras eller kan åstadkommas, är det 
som bestämmer talrikheten af den personal, som bör un
derhållas och öfvas, ty det ligger lika dålig hushållning 
uti att föda, bekläda och öfva en större personal än den 
materiel, man kan underhålla, kräfver, som att anskaffa 
materiel, hvartill det vore omöjligt att, med landets re
surser, anslcaffa öfvad och duglig bemanning. Detta gäl
ler i det land, der ingen annan mätare far finnas å dess 
sjömakt, än hvad landets trygghet och politiska ställning 
erfordrar, såsom t. ex. England; och det gäller, men i 
ännu högre grad, i de länder, der krafterna som använ
das på sjöförsvaret, icke få blifva beroende på hvad lan
dets försvar verkligen fordrar, utan på hvad landet för
mår att derpå uppoffra. Ett sådant land är Sverige. 

I England är, såsom en naturlig följd af dess geo
grafiska läge, vidsträckta kolonier och ofantliga Landel, 
sjöförsvaret synonymt med dess vara eller icke vara . 
Detta har så rotfästat sig i nationeus tänkesätt, att den 
regering. som satte i fråga, att med detsamma göra nå
gon reduktion, som på minsta sätt förminskade dess sjö
makt eller förringade dennas effektivitet, aldrig skulle lnm
na sitta q var; är sjömakten för svag, för att landet bak
om densamma Rkall kunna känna sig tryggt, så måste 
medel anskaffas till dess förökande, det må kosta hvad 
det vill. Men i detta England företages likväl i denna 
stund de mest storartade reduktioner och förenklingar, 
visserligen till en del vållade deraf, att en mängel sine-



kurer i tidernas hngd uppstatt inom det maskineri, som 
skall förvalta en marinbudgot på 200 millioner riksdaler, 
mon mest derutaf, att man klart insett, att den nutidens 
materiel som för England är tillräcklig, icke fordrar den 
personal, som under den föregående perioden var be
höflig. Det är en redogörelse öfver grunderna för den 

reorganisation som England till följe härutaf företagit, 
som jag här afser att i största korthet afgifva, på sam
ma gång som jag trott en jemförelse, mellan hvad Eng
lands flotta var för 20 a.· sedan och h vad den nu är ämnad 
att blifva, icke böra sakna intresse. 

:E'ör 20 år sedan ansftg man Englands politiska ställ
ning fordra 90 a 100 linioskopp med andra mindre far
tyg i förhållande dertilL Denna flotia behöfde till sin 
bemanning öfver 100,000 man och officerarnos antal har 
intill sista tiden hållits vid en siffra af omkring 3,200, 
deruti inberäknade prester, läkare och proviantförvaltare. 
En utaf typerna för hennes under trävallsperioden kraf
tigaste skepp, tredäckaren "Victoria" representerade en 
nybyggnad af 2.,1 78,000 rdr, "') dess kanoner utslungade 
en jornmassa vägande 5,396 skålp., och dess besättning 
utgjordes af 1,150 man. Ett af nutidens största bredside
krigsskepp såsom t. ex. pansarskeppet "J\Ilinotaur", repre
senterar en nybyggnadskostnad af 8,736,220 rdr, projek
tilerna från hennes 26 kanoner väga 4,300 skålp., men 
besättningen utgör blott 700 man. J emför man dessa 
båda typer med hvarandra, så finner man, att fartyget 
från trävallsperioden kostade ungefär en fjerdedel af h vad 
den nya tidens kostar, under det att besättningen å tre
däckaren var snart sagdt en half gång till så talrik som 
pansarskeppets. Visserligen har, genom de förbättringar 
som m:r Reed infört i pansarskeppsbyggnaden, betydlig 
nedsättning i kostnad under sista åren vunnits med ökad 

*) 1 Pond stel'! in!) tir h~r lH'riilmadl att molsvara l R rclr rmt, 

effektivitet hos fartygen, men kostnaden har dock för in
tet af de största fartygen nedgått under dubbla summan 

af hvad ett sådant fartyg som ''Victoria" har kostat. 

Uti jemförelscn mellan de jornmassor som af hvar
dera fartygets kanoner utslungas, ser man ett annat märk
värdigt resultat af denna samma revolution inom materi
elen. Det var fordom vigten af en bredsidas projektiler 
som man i vanligt tal brukade begagna som mätare pli 
skoppets styrka; detta var så länge projektilen ej hade 
något svårare att genomtränga än oksidan på ett linie
skepp eller de gamla stenmurarue på en fästning, m(·n 
r.1 ed pansarets tillkomst och dettas ökande till dimensio
ner, allt eftersom artilleriet tilltagit i genomträngnings
förm:'iga, har man måst söka sig en annan exponent, och 
denna är projektilens "total-energie" eller lefvande kraft 
vid anslaget emot det föremål, som beskjutes, och som 
Yanligen betecknas i fot-tons. Den engelska 68 W:ga ka
nonen, som var den kraftigaste "Victoria" egde, represen· 
terade 452 fot-tons på ett afstlind af 1,500 alnar från 
mynningen, hvaremot "J\Ilinotaur's" svåraste pjes 9 tums-
12 tons kanonens utgör 2,403; och jemför man, om jag 
s!l. ma säga, total-enorgien hos "Victoria's" båda sidor med 
"J\Ilinotaur's", s& skall man finna att den sednare, i förstörelse
förmilgan hos dess artilleri, motsvarar 4 "Victoria's''· Enligt 
i Portsmouth utförda rön anser man en 68 'll:ig kanon i 
förstörelseförmåga motsvara fem vanliga 32 'it:ga kanoner, 
och utgående derifrån har rn:r Rced i sin bok om Eng
lands "Ironclad ships" anfört, "att en 150 'il:ig utöfvar 
mera förstörelse än 10 st. GS ii :iga, en 330 11':ig lika 
mycken förstörelseförmåga som 7 st. 150 1/:iga och en 
bredsida af 3 st. 330 W':iga kanoner större förstörelse
kraft än en bredsida från 10 1j 2 "'Warriors", den sednare 
bestil.ende af 20 st. 68 'it::iga kanoner i , hvarder.a. Med 

denna beräkning som grund~ kommer m~n till det resuit~t, 
3 



,;om nyss anförts , rörande ''}1inotour's" och "Victoria's" 

relativ~ styrka, och på ett mera åskådligt sätt kan svlir

li()'en öfverlägsenheten hos nutidens artilleri och krigs

skepp visas, än dfL man ådagalägger, att en ".Minotour" 

med endast 26 kanoner såsom nyss nämnts, i artilleri

kraft motsvarar 4 fartyg med 121 kanoner hvardera, 

hvilka för 20 år sedan Yoro de fruktansvärdaste, man då 

kände. Ock dock är ".Minotour" ingalunda engelska flot

tans kraftigaste fartyg, hon är blott hennes, till tontal, 

kostnad och besättningsstyrka, största, men tillhör i öf

l'igt B:e klassens fartyg i afseende å absolut styrka. 

Om sliledes alla de 100 linieskcppen som förr ut

gjorde Englands hålverk hade bestått af endast "Victo

ria's•', så skulle E11gland ej behöft mera än 25 "lVIino

tom's" för att uppträda med samma absoluta styrka som 

förr. Men härvid bar E11gland ej stannat; öfverlägscn

heten i nutidens artilleri, i förening med de mindre kost

nader, som genom en mindre personals erforderlighet 

åstadkommes, har gjort att Englaud kan underhålla en 

flotta af 50 till 60 pansarskepp, ty en sådan med tillhö

rande andra mindre fartyg erfordrar ej större bemanning 

än 61,000 man, oeh marinbudgeten kan, oaktadt denna 

tillökning i materielen, likväl succesivt ne-dsättas på 10 

år, från 215,625.,000 rdr som den var 1860-61, till 

173,456,000 rdr som den nu är, eller med 42,000,000 rdr. 

Detta resultat är så mycket vackrare då man 

hesinnar att uuder de 8 åren, som förflöto från 

den tid då dot första pansarfartyget påbörjades 

och till 1867 års slut, en summa af 161,682,000 rdr an

vändes på pansarskepps-byggnader, och att produkten af 

denna kostnad var 2G fartyg färdiga och 11 ofullbordade, 

under det att, om derför byggts "Victorias", samma sum

ma skulle räckt till 76 stycken af hennes klass. Detta 

nf1tiiT ett ojäfaktig"t bevis pl't hvad nutidens krigsfartyg 

kosta jemförda med typerna för 20 år sedan, och att 

d.et icke är på nybyggnadsmedel man kan göra bespa
rmgar. 

Budgetens nedsättning har man kommit till på helt 

andra vägar : det nya engelska amiralitetet från förlidet 

år med m:r Childers i spetsen, har ledt det derhän der

igenom, att man uppgjort ett bestämlit och fullständigt 

system ock derefter med kraft, energi och öfvertygelsc 

ftiretagit sig att sätta det i verket. Häruti tyckes man 

såväl ha lyckats att Förste Lorden kan träda inför par

lamentet icke allenast med den försäkran, att Englands 

stridsflotta aldrig varit öfverlägsnare än nu, ehuru den 

icke nått till större tal än 40 större och 7 mindre pau

sarfartyg af de 50 a 60, h varvid han anser flottan böra 

hållas, utan äfven att genom reorganisation inom perso

nalen, har alstrats den störsa belåtenhet, som är första 

viikoret för att en flotta skall kunna uträtta något, ty 

utan belåtenhet hos personalen finnes ingen duglighet. 

Amiralitetets plan, grundadt pli behofvet som af den 

nya materielen bestämmes, gick hufvudsakligen ut på: 

att genom att koncentrera arbetet ptl några få varf. 
kunna inbespara kostnaderna för de öfri()'a · ' 

ö ) 

att införa bättre arbetsmetoder på de qvarvarande, 

hvarigenom, utan att förminska arbetsprodukteu, man 

likväl kunnat afskeda tusentals arbetare; 

att förenkla förvaltningsmaskineriet, hvarigenom hun
dratals civila funktionärer kunuat indragas; 

att reducera officerarnos antal och bereda de för sjö

vapnet obehöfliga officerare och vederlikar möjlighet att, 

i stället för att qvarstå som en hämmande beståndsdel 

inom vapnet, omfatta andra lefnadsbanor, hvarpå de kun

na verka i det allmänna lifvet, och derigenom större an
vändning erhålles för de qvarstående; samt 

att, genom införande af kompulsariskt afskedstagan- ·: !, 

de inom officerskåren, ständigt hålla denna ung och frisk~-. 



Sålunda har man med afsoend.r a otaLlissementerna, 

stängt varfvena i vVoolwich ·och DepLford samt ämnar 
göra detsamma med Sheerness, sil. fort Chatam lmnnit 

derför ordnas, h varigenom endast varfvena vid Portsmouth, 
Plymouth, Chatam och Pembroke komma att återstå. 

Arbetames antal som lSGG utgjorde 18,618 har minskats 

till l l ,27G. :För dem som ville af de afskedacle arbe

tarne, bPreclcle regeringen tillfälle till kostnadsfri emigra

tion (1i1l Canada, der de itfyen, till ett visst mycket lågt pris, 

erhöllo jnrd. I sjöfiirsvarsplanen ingår att ~rligen bygga 

l ~),000 till 20,000 tons nya krigsfartyg, hvarutaf 12,000 

tons uti pansarfartyg, 7,000 tons i obepansrade. 4,000 
tons häraf är moningen öfvorlB.ta till don allmänna in

dustrien, återstoelen bygges på kronans varf. 25 år be

rt\.knar man i England vara den period, ett pansarfartyg 

kan ega bestånd. 
Då m:r Chilelers inträdde i regeringen fanns uti 

amiralitetet 354 civile embetsmän och 102 skrifvare ko

stande staten 2,348,0(J0 rdr årligen. Antalet reducerades 

till 230 civile embetsmän och 142 skrifvare, kostande en 

summa af 1,746,000 rdr; s?tledes en besparing af600,000 

w1r. I officersgraderna fann han ett antal af 3,156 af 

alla grader, hvarutaf 1,864 v oro i aktiv tjenst, l ,202 på 

hnJf sold. Af dessa behålles å aktiva listan: f>O amira

ler 150 "capt.ains", 200 "commanclcrs'\ GOO löjtnanter, 

265 navigeringsofficerare, 180 maskinisto:fficerare1 100 pre

ster, 47G läkare och 240 proviantförvaltare1 inalles 2,336, 

siiledes en förminskning af 1
/ 4 :del eller 820 officerare. 

Det kompulsariska afskedstagandet skall ega rum vid föl

j:mde åldrar, eller efter en viss tid , uneler hvilken offi

eern ej varit i aktiv tjenst, nem l.: 
Amiraler .... vid 70 års ålder eller om lO årförflutitutan 

användning i 
aktiv tjenst. 

Vjee amiraler . ,. öf> . " 
10 dito. 

: .. · .. ; . ·, . : 

Konter-amiraler vid 60 års ålder eller om 10 år förflutit utan 

"Captains" . . . , 55 
"Oommanders" . 50 

" 
" 
" 

" 
" 

användning 
aktiv tjenst. 

7 dito. 
5 dito . . 

Löjtnanter ... , 46 , , 5 dito. 
,T e m te det att silluncln af k d el ffi · 1 · ~ "' s ·e a e o cerare w ;.e v1dare 
firo underkastade någon tjenstgöring, har det lenmats åt 

dem sjelfva att bestäm ma, antingen att uppbära f' H 

viss summa årligen, eller ock för en gång få emot

taga ett k a pi tal, bestämd t efter samma grunder som in

om lifförsäkrings-anstalterna: hvilkot sednare utbetalas nr 

"the Consolidated fund'', hvaremot den aflöning, som der

igenom icke kommer den afskedade till godo, fr!in ma

rinbudgeten ingår till samma fond siLsom en slags premie. 

På detta sätt har det beredts de afskeclade tillfälle, att 

antingen lefva på sin lön, som efter de olika gradern~ 
Yexlar mellan 3,750 rdr, som den utgör för löjtnanten oeh 

10,500 rdr som elen belöper sig till för amiralen, eller 

ock, med det kapital som de utfti, kasta sig in på ett nytt 

lefn_adsyrke eller i industriella företag. M:r Chilelers yttra

de 1 parlamentet då han i förening med budgeten föredro.o
d l " "Do . J ]l " 

0 

enna p an. a mm a {O eger och Jag emottogo styrelsen 

öfver marinen, uppsatte vi för oss trenne grundsatser, hvil

ka vi icke för ett ögonblick upphört att hafva för ögonen: 

Den första var att göra allt i vår makt för att 

föröka marinens styrka. Detta bör utgöra det för
sta syftemålet hos hvem det vara må, som sättes i 
spetsen för amiralitetet, och när vi betrakta hvad Yi 
. d ' 
1 en vägen gjort, då vi förökat värdet hos det mensk-

liga arbetet, då vi gifvit flottan förökad öfning och 

då vi förbättrat varfvena, så kunna vi med förtJ·~ende 
vända oss till parlamentet och till allmänheten med den 

frågan: huruvida marinen i våra händer har varit utsatt 
för någon fartt ·~ 



"-Det andra syftemålet vi baf,•a haft i sigte är spar-
8arnhet i utgifterna; i detta afseende har jag visat att, 
jemfördt med de tvenne nästföregående åren, vi hafva 
åstadkommit en reduktion uppgående till 32 millio
ner rdr. 

"Slutligen har vår tredje uppgift varit den, att göra 
alla tillfreclsstälda. Det är tydligt att så länge man har 

ett stort antal bland befälet, som sakna sysselsättning, 
kan man icke förvänta att de skola vara nöjda med sin 
ställning. De ' mått och steg, som vi tagit, hoppas jag 
doek ä1' .. .. af natur att kunna återföra belåtenheten hos 
dem. - E{[elflivitet, elwnomi O\~h belåtenhet, se der de för
nämsta grundpelarne för vårt program! .J ag har förida
rat för underhuset, huru vi tänka nå detta resultat, och 
jag när den öf,,ertygelsen, att underhuset skall gilla våra 
sträfvanden !'~ 

Sådana äro följderna i England af den karaktärs
förändring krigsflottorna under de sista 20 åren under
gått. }'artygens antal har minskats med två femtedelar 
under det att deras sammanlagda relativa styrka ökats 
mångdubbelt. Antalet manskap som öfvas har äfven
ledes redueerats med två femtedelar. V arfvenas antal 
har minskats och arbetames numerärer nedsatts till två 
tredjedelar utan att arbetsprodukten blifvit minskad. 
Officerarnos antal har minskats med en fjerdedel, budge
ten har reducerats med en femtedel, allt har reducerats 
och dock finnas endast en tanke om följderna häraf: 
Englands flotta är i ett bättre skick och öfverlägsnare än 
under någon :föregående period l 

Om de rnrdelar som nyare tiders nppftnnnlngar be· 
reda för kustförsvaret samt den nytta vl deraf 

borde kunna draga. 
(Anliiranrlc i [{. Ö. M. S:t d, 15 Fehr. 1870 af katll. F. W. v. Otler.) 

D et är en sats, som man sysselsatt sig med att le
da i bevis i England: "att sednare tiders uppfinningar, 
med af.seende å krigsmateriels konstruktion och handte
rande, lemna åt försvaret öfvervägandc fördelar mot hvad 
de lemna åt anfallet, och att detta skulle gälla vid !'låväl 
försvaret till lands som vid kustförsvar". 

Visserligen hafva de sednaste tilldragelserna i Pmnk
rike, med afseende å öfvervigtons relativa värde, hvad 
landförsvaret angår, måhända rubbat öfvertygelsen hos 
en och annan af dem som i frågan uttalat sig *), men 
man behöfver väl endast eftersinna, att t. ex. hvad tven
ne mot hvarandra opererande arm(;er beträffa, den som, 
inom sina förskansade linier får emottaga ett anfall, för 
20 år sedan hade den anryckande fienden inom skotthåll 
först på 300 alnars afstånd, kau nu använda geväret på 
l ,000 a l ;200 alnar, och då han nu kan sk j ut a 6 till 8 
skott i minuten, kunde han då skjuta blott 2 skott, för 
att finna att, absofut taget, satsen liln·itl måste vara rik
tig. Och hvad kustförsvaret angfLr så torde den vara 

*) 60 darrar !'öre slaffel vid Wörth förk lu r:11le en talare inför Unit:<l 

SPrv, lnst. i London sin öfver-typ,clse vara, alt "under det dl' Il) a vapn t• ll 

F,ifva ett åt anf allet lemna de tre åt jörsM.ret ocL som slöd der!'<\!',• an

förde han en fransysk aukloritt't, som harle förklarat, att Il enom de nytt 

skjuh•apnens anviindande, icke allenast "del lilla B,•lt;i r n ,.OI'e i slnnd ull 

förs,•ara sit; emot drL stora Frankrike" men ännu mera - han hade ny

li~en sett ett arbete af en framslående fransysk ingeniör-offi r:er, som ville 

Ilevisa "alt Frankrike med 100,000 m~n kunde förhindra <'Il invasion nf 

en härsmakt s~dan som den PreuSS<'Il kunde fö ra i f,;ll, or:h att de fran

ska skattdraGande \·äl lwndr fdt;a, hvarföo·t•, uoidt•r siirlane omslilndip, · 

bct,r, de skulle biira hördan af alt h:Hl" <'Il hA o· ii l'll balf million pii 

ht' l)\.111 . 
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fullt ut lika giltig. Man känner icke allenast, genom 
kriget i Östersjön 1854-55 och i Amerika 1861-64, 
med hvilken fördel sjöminor, då ännu i sin spädaste barn
dom beo-ao-nades utan äfven hvilket sannolikt icke ovä-, o b , 

sendtligt inflytande detta vapen utöfvade med afseende il. 
den franska flottans overksamhet i Öster- och Nordsjön 
förliden sommar; och att sjögående minfartyg skola kom
ma att spela en stor role gentemot en landstignings-flotta 
som tänker hemsöka ett främmande lands kuster det tor
de väl icke kunna motsägas af någon som följt med det
ta vapens utveckling i frommande land; inflytandet beror 
endast på tidpunkten, dil. uppfinningarue komma till mera 
praktisk utvPckling. Man vet vidare att smil abepans
rade kanonbåtar konstrueras, som, med 84 fots längd och 
med 9 knops hastighet, föra artilleri som genomskjuter 
10 tums. pansar, hvilka, inne på grundt vatten, sjelfva 
kunna bestämma sitt afstånd från en anryckande fiende 
och sålunda kunna göra dess såväl landstigningsflotta, 
som densamrna e.skorterande pansarflotta, högst svåra af
bräck. Vidare känna vi från sjöslaget vid Lissa hu!'u 
"Ferdinand Max", visserligen försedd med sporre eller 
pansarllräcka, men dock icke hvad man i ordets egentli
ga bemärkelse kallar en "ram", med en enda stöt sänkte 
den präktiga "B-6 d'Italia" till bafvets djup på ujgra fil. 
111inuter. Hvad en verklig "ram", den mii vara med 
eller utan artilleri väl bepansrad och snabbgiiende, skall 
::;prida för en panik, oreda och förstörelse inom en trans
portflotta, det behöfver man icke ens orda om. Frans
männen hafva af detta slags fartyg flera, och ehuru man 
vid dem troligen bar öfrigt att önska -så väl med afse
ende a bepansring som snabbgående, måste de dock gent 
emot en lanclstiguingsflotta anses sasom fruktansvärda, i 
förhil.llande till deras kostnad. England bygger äfven dy
lika hvaribland en, "Hotspur'', f. n. är underkastad för
;,ök. Alla dessa olika uppfinningar verka onekligen hvar 
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i sin riktning att åt ku8tförsvaret gifva öf\·ervägande för
delar, och frågan borde endast vara, huru det land som 
vill och behö(ver begagna sig af ett kustförsvar skall bil
ligast och ändamålsenligast tillegna sig dem. 

D essa bevis för den i England diskuterade satsr.n, 
får väl således anses, med afseende å såväl land· som 
kustför;;var, vara fullt sann, och huru förfärligt man Lin 

tycker det vara, att det menskliga snillet och förnuftet 
skall finna en tillfredsstä1lelse uti att göra det till sin 
uppgift, att mer och mer påhitta och fullkomna maskiner 
som endast äro ämnade för den ena menniskan att för
göra den andra med, ligger det dock niigot lugnande 
deruti att: "det stärker försmret gent emot anfallet" 
och mijj Jiggör det för ett fredligt och idogt folk, att, med 
relativ t ringa kostnader, söka bevara sin sjolfstiindighet 
och frihet. För den meusldiga Liregirigheten skall det 
alurig blifva någon gräns, och derföre skall aldrig någon 
nation, aldrig något land, dess tendenser må Yara aldrig 
så fredliga och riktade endast åt inre förkofran , känna 
sig lugnt och fredadt, s& länge icke den anfallne har s:1 
starka försvarsvapen att sätta emot den anfallande, att 
äregirigheten emot dem skall finna sin undergiing. En
dast genom det menskliga snillets förrn liga att kanna 
frambringa krigsmaskiner, s& lämpade för försvaret att, 
medan allt möjligt skydd lemnas lit den försvarande, de 
kunna utveckla all den förstöre lse, som, i ju stijrre och 
förfärligare dimensioner den kan spridas, ger y:'jJdsYer
karne, de anfallande, sin förtjonta lön. Endast på den
na väg är det, som man kan hoppas, att närmas det mål, 
hvilket med den tafla vi ha för ögonen i Frankrike, man 
kan kalla för civilisationens seger, dii tvisterna, nationer
na eller dynastierna emellan, ej längre skola afgöras med 
eld och svärd, utan inför fredens tribunaler. Ifrån den
na synpunkt kan man ju således endast med glädje helsn. 
hvarje ny nppfinniug som gilr i of\·an antydda rig-tniug: 



och man helsar den ttnnu mera välkommen, om dess 

tendens är: Skydd åt de försvarande, men döden lika 

säker, åt den anfallande. 
I denna riktning fi·amgii de uppfinnangRr som bragts 

till verldens känn edom af kaptenen vid Ediub. artilleri

milis A. Moncreiff, och då dessa i vårt land till ganska rin

ga del omtalats, ännu mindre tillämpats, och de alla äro 

företrädesvis egnade till kustförsvarets stärkande, så torde 

en redogörelse derför här vara af intresse. 

Sverige hn icke vilja i lugn förtröstan på sin fred

liga politik, ?tr från år alltjemt undanskjuta reorganisation 

af sjöförsvaret, ty lika litet som en arme-organisation, 

den mil. vara huru förträfHig or.h huru väl utförd som 

helst, aldrig skdle blifva tillfyllestgörande för att skyd

da de förenade konungarikena Sveriges och N origes in

tegritet derest vi låge gränsor vid gränsar med en eröf

ringslystou stormakt, lika litet kan detta sko om vi till 

denna stormakt lomna aLsolut frihot å sjön, aLsolut fri

het att vid våra stränder utföra hvilka landstigningar, h vil

ka våldsbragder de önska, och absolut fi-ih et att oanta

stade föra sina förnödenheter öfver hafvet, ty dertill for

dras äfven flytande försvar. Sveriges regering och folk må

ste derföre äfvcn för sitt sjöförsvar, nu eller aldriq1 be

stämma sig för en sådan sjöförsvarsplan1 som, hvilande 

pil. grundvalen af fäderne slandets sanna intresse och icke 

på obestyrkta teorier, hvilka af erfarenheten aldrig be

sannade, endast leda till experimenter med underhaltiga 

vapen, och medtaga de medel vi behöfva använda på 

bättre sätt - i sig inneh B.ller åtminstone ett bemödande 

att få lemna hvarje tum af vårt, af fientliga härmassor 

ännu aldrig inkräktade, land, ostyckadt i arf åt efterkom

mande. Och då de Moncreiffska uppfinningarue enligt 

mitt förmenande, icke oväscndtligt skola inverka vid he

stämmandet af den materiel vi, enligt en sådan plan1 skola 

:fi.nwt för Oi'iS vara den lämpligaste. så hn,r jag- sökt ntt 

J., 
'"l. f ") 

ur de källor som stått mig till buds hemta alla tjenliga 

upplysningar om desamma. 

Hvar det kommer i fråga att placera kanoner det 

må vara ombord i fartyg, i en fästning, inom en jordskans
1 

eller å fältet, är det tvenne omståndigheter som noga 

måste tagas i öfvervägande: den ena att kunna uppställa 

kanonen så att dess eld kan utöfva den bästa verkan 
1 

den andra: s111 att det erhålles framför varande skvdd 

för såväl kanon som betjening. Under nuvarande f·ör

hållanden stå dessa tvenne vilkor i direkt motsats mot 

hvarandra, ty hvad man vinner i skydd, det förlorar man 

i effektivitet och vice versa. Det rörliga tornet med till

räckligt tjockt pansar för att emotstå de kraftigaste pro

jektiler har hittills visat sig vara den fördelaktigaste 

batteri-konstruktionen, eller dPn, der b f~cla de ofvar: an

förda viikoren kunna au::;es vara Läst afvtlgda. Men med 

den nu brukliga pansaren tillhöra de rPdan en förfluten 

tid - de genomskjutas af 12 och 18 tons kanoner och 

man har redan i England anställt lyckliga profskjutnin

gar med en 36 tons kanon. Emot den sednaste nutidens 

kanoner skulle det sliledes erfordras sådana dimensioner 

å genom konst an bringade bröstvärn, dc må nu vara af 

jord, sten, trä eller j ern, att om embrasyrcr och portar 

skola kunna skyddas, så inskränkes möjligheten att så

väl sidorikta kanonen som att erhålla tillräcklig svnvidd 
1 

. 1 

oc 1 tvärtom, om de sednare befordras, så blir bröstvär-

net så mycket svagare der skyddet bäst bchöfves, nem

Iigen ~id kanon~n. . Det är dessa svårigheter kapton 

:Moncre1ff företag1t s1g att lösa genom att praktiskt be~ 
svara trenne frågor. 

l:o. Kunna kanoner förses med sådana lavetter att 

man med dem kan undvara konstgjorda bröstvärn ? 

2:o. Kunna kanoner i dylika lavetter uppställas 1 

fö rdelaktiga positioner oeh ombord i fartyg? 
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3:o. Kunna sålunda uppställda pjeser med tillräck

lig noggrannhet riktas och handteras "? 

D en {ör.~to fråyon har han löst på så sätt, att kano

nen i ddgifqmde 13ttillning skjuter öfver bank, men vid 

viskning och laddning står i skydd under den nivå som 

naturen gifvit -- antingen den fasta marken eller hafvets 

yta. D en som är vm:.d vid handterandet af skeppskano

ncr, och ej binner till grunderna för Moncreiffska 

systemet, förvånar sig att någon vill tänka på att, med 

den hastighet hvarmcd man vill betjena artilleri , kunna 

förflytta nu brukliga 18 och 25, ja 30 tons kanoner friln 

den ena af ofvannämnde ställningar till den andra- mnn 

han blir ännu mera förvånad då han först gör sig reda 

för de grunder hvarpå systemet ln·ilar. 

I en kelhet påminner det något om Columbus och 

Uone t och det j)å lll inner om den som bl d öfverfallen af 
bD ' . 

tvenne motsUinclnre, men befriade sig fr:1n dem bilda der-

igenom att han tog den ene och med honom slog elen 

andre. 
Sft gör kapten l\Ioncreiff. Rekylen som hos svilraro 

pjeser redan i sig sjclf är tillräcklig att ha att kämpa 

med pEt en slät plan, denna begagmn- han icke allenast 

för att föra ned dPn tunga pjesen uti sin grop, utan äf

ven till lJCrkulE·s-arbctet att lyfta upp don igen seelon 

den blifvit laddad. Han kallar förutan några enkla me

kaniska inrättningar uteslutande naturlagarne till sin 

l1jelp. Nugot sinnrikare kan knappast tänkas: att fi·i

göra sig frfm en olägenhet som ju svårare artilleriet blir, 

förekommer i allt allmrligare form och genom att använ

da den till ersättande af en kraft, som annars icke skulle 

kunna anskaffas annorlunda än förm edelst ånga, lösa hela 

sin uppgift. Uppfinnaren säger sjelf: "Det är svårt att 

fullshimligt kunna fatta don radikala förändring, som det 

nya systemet bragt å bane i afseon de å batteriers an

brincv :mdc~ utan att vcrkl ibo-en fiirsöka dess anväw1aml e. .., 

Intill närvarande tid har utstakamkt rrf batterier, och 

systomerna efter hvilka de blifvit byggda, till största dc

len varit grundade på vilkor som äro nn försvunna. P å. 
uessa vilkor, enkla som de voro, hafva likväl berott alla 

ingeniör-officerares befästningsplaner från V au ban och 

nedåt, och de hafva gifvit form till dessa milnga beviser och 

väl uttänkta planer för flankering, karaktt:ristiska för den 

moderna fortifikationen. En sluttande vall, ett genom

stucket bröstvärn, kanoner förhinclratle i deras rörelse 

och sidoriktn ing. - Se der de förhållanden, som blifvit 

bortsopade genom det nya systemet." 

l\'loncroiffs system för fasta Lattrrier kan i få ord 

beskrifvas på så sätt, att rekylen blir hiimmad genom en 

motvigt, hvars häfarm blir större ju längre kanonen re

kylerar, och denna kraft, som rekylen gifvit åt motvig

ten, bt'gagnas sedan för att åter upplyfta kanonen. Upp· 

finnaren beskrifver elen på följ ande sätt: "Den del af 

lavetten, hvilken benämnes "elevatorn" kan helt och 

hållet anses och benämnas såsom häfarm. Denna häf

arm har axeln till sjelfva kanonlavetten applicerau så

som kraft oeh tyngdpunkten af den a elevatorn anbrin

gade motvigt såsom last, under det att stödpunkten för

blifver rörlig emellan de bada. 

"När kanonen är i eldgifvande ställning faller stöd

punkton på hvilkon häfstången hvilar nästan öfverens 

med lasten, eller tyngdpunkten af motvigten, och när den 

affyras rör sig elevatorn å plattformen pu ett sätt, så att 

stödpunkten flyttar sig från lavetten närmare åt kraften , 

eller med andra ord, den afiägsnar sig ifrån motvigten 

och närmar sig kanonen. 

"När kanonen affyras gilr lavett-axeln bakå t beskrif

vande den platta delen af en cycloiu. Den rekylerar 

fullkomligt fritt och det finnes ingen frestning på någon 

del af hela lavettaget, ty motvigten börjar sin rörelse 

med mycket liten hastighet. Allt eftersom rekylen emel-



lertid fortgår förändras förhållandet komplett, ty det rör
liga stödet kommer närmare kanonen (kraften), ökande 
lastons afståncl från stödet för hvarje tum den rekylerar. 
Sålunda, motståndet, minst vid början, ökas i ett tillta
gande förhållande allteftersom kanonen sjunker ned i sin 
l1åla eller batteri, och vid slutet af rekylen gripes ele

vatorn af en sjelfverkande stoppare, hvilken endast be
höfver lossas: för att kanonen, nu förvandlad till last, 
med motvigten såsom kraft skall bringas upp tillbaka i 
eldgifnings-ställningen. '' 

Denna sorts lavettage, som nu i stor skala tillverkas 
i England, konstrueras olika med afseonde å det djup 
hvartill kanonen bör rekylera. En stor del af det arbete 
som l 8G9 nedlades på lavett-tillverkning vid "Royal 
Oarriage Pactory i 'Voolwich användes på förfärdiganclet 
af 7 tons 7 tums kanonlavetter enligt 1\Ioncreiffska syste
met, men cleRsa lavottor voro ej så omtyckta, 
höjdskillnaden för kanonen i oldgifnings- och laddnings 
ställning var enelast 3 fot 6 tum, och detta ansågs väl 
litet. Lavetten till 9 tums 12 tons kanonerna konstrue
ras derföre att nedstiga 6 fot, hvarjemte manskapet, då 
kanonen står i laddningsställning, är skyddadt af lavet
tens motvigt, som då fyller en del af det öppna rummet 
öfvor folkets hufvuden och tillåter laddningen att ske 
under densamma. 

Inflytandet af denna kapten :Moncreiffs uppfinning å 
såväl artilleri- som ingeniör-vetenskaperna skall bli obe
rälmeligt. Han har gjort det möjligt att handtara de tyng
sta pjosor med don största lätthet endast med tillhjelp 
af .naturlagame, och, såsom vid besvarandet af den an
dra af de af honom uppställda friigorna längre fram 
skall visas, han begagnar sig af annan mark än nuva
rande ingeniörer, samt har afskaffat alla slags konst
gjorda vallar. Han yttrar om sitt system: 
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"DA jag på hösten 1866 på krigsmiHiRterns begäran 
besökte vV oolwich, fanns det absolut icke något annat 
sätt att finna skydd emot det moderna artilleriets eld än 
medelst jernvallar. Komiteor, tillsatta för att undersöka 

fri\gan, hade uttalat sin åsigt att detta material var det 
enda som var dugligt, och silväl militärers, som allmän
hetens opinion, instämde i denna. åsigt. 

"Beredelser gjordes för att utföra deras förslager, 
och m/inga af kustbefästningarile i England, som nu kom
ma att utföras efter mitt system, skulle vid denna tiden, 
(Juli 1870) om icke detta alternativ funnits att begagna, 
varit byggda med lika dyrbara bröstvärn som våra krigs
fartyg. 

"Det var ämnadt, och hade utan tvifvel varit högst 
ändamålsenligt, att använda pansartorn i stor skala för 
våra befästningar. 27 stycken sådane voro tillämnade 
på en gång, h Yardera för två kanoner. J ernkassematter 
och jernsköldar, hade blifvit nödväneliga för nästan hvar
enda kanon. 

"Det är nu troligt att inga jerntorn skola behöfvas, 
och en föreställning om de besparingar som skola upp
stå genom obehöfligheten endast af dessa, kan man lätt 
göra sig, när jag nämner, att ett torn med dess tillhörig
hetor, kanoner och lavetter oberäknade, kostar minst 

20,000 L. st. (3GO,OOO rdr rmt). 
"Framtida fästningsverk komma att uppföras för en 

bril.kdel af den kostnad som måst vidkännas derest icke 
det nya systemet funnits, och det i dem uppställda ar
tilleri kommer att ega mycket större offensiv kraft till 
följe af den fria sidoriktningen. 

"Det kommer dessutom nu att blifva möjligt att an
lägga försvarsverk i positioner hvarest kostnaden och an
dra svårigheter förut endast föranledt fiendtliga fartyg 
att dit rikta sin eld; några m pjeser kunna nu begagnas 
nfven mot ett pansarfartyg, hvaremot förut kostnaden 



och svårigheten att gifva dem tillrackligt skydd, skulle 
motverkat ideen att begagna vanliga kanoner emot det 
tunga fartygs-artilleriet. 

"Ett Yäl anlagdt 1\foncreiff-batteri ar lika osll.rbart 
emot en 600 'll':ig som emot en fältkanon, och torde sna
rare kunna skadas af några få lät.ta kanoner än motsva
rande antal svåra pjeser - i korthet: en revolution har 
egt rum i kustförsvaret." 

Den ide som lägges till grund för lavettkonstruktio
nen för landbatterier, eller hvari motvigt användes för 
att kontrollera kanonens rörelser, låter naturligtvis icke 
använda sig ombord i fartyg, der rörelsen hos sjelfva far
tyget skulle vålla en ständig förändring af häfsHingens 
liingd, och oberäkneliga svårigheter sannolikt derutaf 
uppstå. Men kapten lVfoncreiff har derfjrc icke afstatt 
från sitt hopp att kunna med naturkrafternas tillhjelp 
anskaffa en lavett äfven för sjögående fartyg, och han 
anser detta hafva lyckats i konstruktionen af sin Hydro
Pneumalislra laDetl. 

De grunder hvarpå denna h vilar äro lika enkla som 
de, hvilka utmärka hans molvigls-lavelf. Uppfinnaren sä
ger sjelf att när han efter flera års arbete kom till lös
ning af sitt problem äfven för fartyg, ,-ar det med en 
känsla af öfverraskning att den kunnat ligga förborgad 
för honom så länge! Han säger: 

"När omständigheternas kraf framhåller nödvändig
heten att komma till något visst resultat, och på sam
rna gång påpekar mäktiga naturlagar hvilka ligga obe
gagnade, såsom medel att komma till reda dCI·mcd, är 
uppfinnarens problem Öftast löst, och när, såsom i före
varande fall, det endast fordras någon enkel tillämpning, 
som är sjelfklar så fort den ådragit sig tanken, så blir 
behofvet snart fylldt. 

"Elasticiteten hos luften utgör den bästa fjeder som 
kan påhittas, och för att kunna använda den till emot-
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tagande af svRra artilleripjesers rekyl, fordras blott att 
kunna applicera den nätt, billigt och säkert; svårigheten 
af packning, läckning och justering stod i vägen derför. 
Till slut likasom W att tänkte på sin särskilda konden
sor, så uppstod hos mig ideen att begagna ett särskildt 
kärl för min luftfjeder, och att handtera lavetten med 
hydraulisk kraft. Sii fort denna idee kom i mitt hufvud, 
tillsammans med de öfriga inrättningarne, som dertill be
höfdes, kände jag mig lika säker om framgling, som om 
vidden af de fördelar hvilka derifr!in stodo att härleda 
och följaktligen började jag arbeta på tillämpningen. Dc 
olika sätt på hvilka jag har användt uppfinningen ega 
många intresseväckande drag, och mo.tsvara till en märk
värdig grad de lutfela fordringarne. Den är på en gång 
billig och duglig, och verkliga försök hafva mera än mot
svarat förut fattade förhoppningar. Den är lämplig 
för fartyg af olika karaktär och eger mångsidig til
lämpning. 

"I ett mäktigt maritimt land sådant som England, 
måste allt, som är egnadt att öka flottans styrka, af fos
terländska sinnen, betraktas såsom varande af framstå
ende vigt. Vi förlita oss kanske mera nu än någonsin 
förut på vårt raska sjöfolk, och flottan är i sanning mera 
än den någonsin har varit förut, både vårt lfvard och 
vår slröld. 

"Om jag derfore kan gifva åt flottan en uppfinning, 
.som räcker ett långt stycke på väg för att minska de 
två största svårigheterna, hvilka nu vidlåda bestycknin
gen å fartyg, skall jag känna medvetandet af att hafva: 
gjort gagn åt mitt land;" · · 1 

• 

Och han fortsätter: · · .: · 1 • i 

"De två hnfvudsakligaste 'svårighet~ma,· ~o~ i ·när
varande stund äro värst att ofv~rvinna< ho,s krig,sfartyg; 
äro, den ena förening med föl's~ars-, den. ahdra med 
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anfalls-dugligheten. Den förra är af allvarsftlu natur, ty 
den består icke me:r och icke mindre än i svårigheten 
och kostnaden, att gifva &t fartygen tillräcklig bärighet, 
för att kunna föra den pansar-beklädnad, som nu erfordras 
tillsammans med bränsle, kanoner och ammunition till 
ett krigsfartyg. Den andra svårigheten är att lmu
na handtera det enorma artilleri som nu måste begag
nas å fartyg; - den första hoppas jag kunn~ redu
cera i högst betydlig mlin, den sednare fullkomhgt un
danrödja. 

''För att beskrifva det nya systemet i sii fii ord som 
möjligt, är att observera, att det grundar sig p~ det för
enade användandet af hydraulisk och pneumatisk kraft. 
Låt oss taga siisom ett exempel on 12 tons- 9 tums ka
non: Denne är uppställd pit en plattform 12 fot i längd, 
således fvra fot kortare än en vanlig la vett-kursör, den 
rör sig o~~kring en midtel-svängbult, tillsammans med en 
mindre cirkelrund del af fartygets öfre däck, genom hvil
ken kanonen stiger upp, kastande tillbaka de sjclfverkan
de luckor som tillsluta den horizontela porten i detta däck. 
När kanonen affyras, nedstiger den till följe af rekylen 
under däck igen, om nödigt, till och med under vatten
ytan. Rekylkraften förloras icke utan magasineras, och 
kanonen upplyftes igen efter laddningen till eldgifnings
ställning, under fullständig kontroll medelst det simpla 
vridandet på en kran, och lavetten justeras för rullning 
och olika använda krutladdningar med fullkomligaste nog
grannhet förmedelst ''tryck"-mätare. 

"Sjelfva lavetten som är af enklaste konstruktion, 
är icke förenad med, utan blott hvilande på ett tvärstyc
ke pä den i cylindern arbetande pistonen, och dc hydra
ulis-ka. inrättningarne finnas anbringade i fartygets MI
skepp -fria frlin verkan -af fi>endtlig eld. Laddningen kan 
äfven verkställas medelst hydraulisk kraft, ·så att minsk-

·ning· ·i lnenniskoluaft vid handterandet är förenad med 
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godt utrymme för den nödiga botjoningen och med den 
minsta möjliga fara från beskjutning." 

Detta system har nästan alla tornsystemets förde
lar, men ganska få af dess olägenheter. Kanonen, der 
den står med mynningen tätt öfvrr däcket, har samma 
&tällning som inuti tornet, men han behöfver icke den 
tunga, dyrbara och sv~Lrhandtorliga jernvallen omkring 
sig till skydd för lavett och folk, ty dessa befinna sig 
under däck, kanonen kan gifvas fullständigare både sido
-riktning och elevation, och arbetar med lika mycken 
frihet som i tornet. Vigten af ett torn kan beräknas 
till 4,200 centner (175 tons); Moncreiff beräknar vigten 
af den materiel som erfordras till uppställande af en 25 
tons kanon efter hans systom till 396 centner (16 1/ 2 tons) 
lemnande frihet åt konstruktören att använda den inbe
sparade tyngden (3,804 centner), antingen till att ännu 
bättre bepansra fartyget, eller ock minska dess dimen
sioner i förhållande till den mindre tyngd det skall 
bära. 

Den andra friigan : "Ii unna 1.-anoner i dylika lavetter 

uppställas i fördelairtiga positioner i land och ombord d far

tyg?" är hvad det sednare beträffar ännu icke praktiskt 
besvaradt, men icke allenast uppfinnaren sjelf, utan äfven 
framstående engelska sj ö-officerare och ingeniörer, bland 
h vilka sednare mii nämnas Sir William Armstrong 
och l\f:r Rendel, hysa härom intet tvifvel. De kanon
båtar, hvaraf 11 stycken i England f. n. äro under bygg
nad af 80 fots längd, 25 fots bredd och 6 fots djupgå
ende försedda med tvillingsskrufvar och tvenne maskiner 
om 28 hästars kraft, samt ämnade att föra en 9 tums 
12 tons kanon, hvilken medelst ånga kan lyftas upp och 
ned mellan däck och liålskepp, anses af nyss nämnda 
ingeniörer komma att vinna genom anbringandet å delJl 
af MollCreiffska 'lavetter:., men att någf)t försök dermed 



bllfvit gjonlt har jag ännu icke sport, dock torJe det eJ 

länge lilta vänta på sig. 
Hvad deremot uppställandet af kanoner i Moncreiff

ska motvigts-lavetter beträffar, är detta redan, sedan nå
gon tid tillbaka, ett fulländadt faktum. Vid Cliffs End, 
Isle of Wight är ett Moncreiff batteri anlagdt fur 20 st. 
tunga kanoner, om hvars styrka uppfinnaren anser att 
"med afseende å den derför utvalda marken, intet kust
batteri i :BJngland, h vad det än må ha kostat, kan, af nå
gon kompetent och opartisk domare, anses starkare än det
ta." Dess kostnad är jemförelsevis ganska ringa. 

Kapten JY!oncreiff anser sitt system bäst kunna mot
svara forch'ingarne då följande vilkor uppmärksammas vid 
valet af mark för hans batterier: 

l:o. Att kanonerna spridas sli, att de icke draga 
till sig fiendtliga fartygs konvergerande eld, och sil att de 
icke under strid få utsigten skymd genom krutröken från 
hvarandras kanoner. 

2:o. Att alla fördelar, som naturen erbjuder, be
gagnas i afseende å mark, så att kanonens verkliga po
sition må så mycket som möjligt maskeras. 

3:o. Att kanonerna så uppställas, .att lwar och en 
kan begagna, i vidsträcktaste måtto, fördelen af den stora 
sidoriktning som systemet erbjuder, antingen elden skall 
användas emot annalkande fartyg, eller för att beherrska 
marken framför öfriga kanoner. 

4:o. Att batterierna dragas väl tillbaka, så att far
tyg icke kunna komma dem för nära, och sil att den säk
rare elden ftån deras kanoner, uppställda i fasta ställ
ningar, verkar till deras fördel. 

5:o. Att afseende fästas på ett säkert skydd för be
sättningen, och att den om möjligt äfven skyddas för 
kas te l d. 

6:o. , Att uppmärksamhet fästas vid hvad sorts ma
terit;Lsom b.egagnas tiU sjelfva krönet vid eldlinien, hvars 
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lutning bör bestämmas, beroende af det materiel som 
användts. 

Att här redogöra för huru uppfinnaren anser dessa 
vilkor i öfrigt bäst motsvaras, vore allt för vidlyftigt de
stornera som det endast i andra. hand torde komma in
om detta sällskaps ändamål. Det torde vara nog att 
nämna att han anser sitt systom icke kunna med fördel 
användas för redan anlagda. verk, och att med afseende 
å regeln att: medel-sidoafvikningen hos en kula till hö·· 
ger eller till ven.~ter om en vertikal linia förhilller sig så
som distansen, under det att medelfelet ö{ver eller under 
en hori.~ontal linia tilltager i förhållande till distansen, 
sannolikheten att träffa ett :Moncreiff- eller ett vanli()'t 
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batteri, står i samma förhållande till hvarandra, som san-
nolikheten för en skarpskytt att träffa en skott-taila . då 
don ligger flat pil marken och då den är upprest. 

Sättet h varpil den tredje frågan besvarats n !funna så

lunda uppställda pjeser med tillräclfli_q noggrannhet riktas och 
handleras ?" är icke det minst sinnrika, då man · betrak
tar att kanonbetjeningen icke visar sig öfver marken. För 
kustbatterier synes det vara fullkomlighet. Det beskrif
vos af kapton Moncreiff på följande sätt: 

"En lång bas uppmätes inom positionen, och hela 
loppet framföre uppritas pil ett kort, med uppdragne ra
dier, för olika gradtal, friln båda 1indpunkterna af basen. 
H varje batteri är försed t med ett sådant kort som tilli
ka har sin egen position utmärkt. Räta linier, utdrag
na från denna punkt i kortet, öfverensstämma med en 
graderad skala, efter hvilken kanonen kan riktas, medan 
ännu laddningen pågilr. Pil samma gilng utvisa koncen
triska linier, uppdragna med batteriets ställe som medel
punkt, den elevation som behöfs för ett visst afstånd från 
pjesen, och denna elevation erhåller kanonen medan don 
ännu stftr nere. 



"Förmedelst elektrisk telegraf vid bvarje kanon, fås 
vinklarue emellan baslinien och riktlinien hån hvardera 
ändpunkten till föremålet som skall beskjutas. De~sa 
vinklar igenfinnas i kortet, och föremålets ställe blir der
igenom bekant, såväl elevation som sidoriktning återfinnas 
äfvenledes å kortet, och om föremålet rör sig, lägges ka
nonen blott så mycket mera åt detta håll, som fullt motsva
rar tidsförloppet mellan det ögonblick basvinklame sig
nalerats och kanonen kommer upp i eldställning, bvar· 
efter, förmedelst ett prismatiskt sigte, ögonblicket afvaktas 
då föremålet passerar skottlinien " 

Dessa äro i korthet de uppfinningar som utan tvif· 
vel förr eller sednare skola komma att ådraga sig stor 
uppmärksamhet, och, i miin allt eftersom de blifva full
ständigt pröfvade, framkalla en revolution inom allt hvad 
till kustförsvar hörer; men kapten Moncreiff tänker icke 
stanna blott vid dessa - han håller på att uppgöra plan 
för en fartygs-konstruktion, som, om än icke ny i sig 
sjelf, bör komma att göra hans nu omnämnda uppfinnin
gar ännu värderikare. 

Den af m:r Ruthven för några år sedan byggda ka
nonbåten "'W aterwit.ch" som framdrifves af vattenstrålar, 
hvilka, medelst en i fartygets midt anbragt turbin, ut
tvingas genom rör å hvardera sidan, är troligen för alla 
här bekant. Efter samma princip tänker kapten l\1on
creiff konstruera sitt fartyg. Men han gör några vigtiga 
förändringar. Fartyget afdelas medelst flera vattentäta 
skott, af hvilka nl\gra erhålla anordningar, hvarigenom 
de efter behag kunna sättas i förbindelse med vattnet 
n tom fartyget. Vattnet som användes för fartygets fram
drifvande, skall kunna tagas antingen direkte från sjön 
eller frlln dessa afdebingar, och på detta sätt tänker han 
kunna så anordna, att då fartyget går i strid, sänker hon 
sig sjelf på några få minuter, genom att fylla med vat
ten efter behag flera eller färre af -dessa afdelningar, än-

d:a ned till vattenytan, och med lika hustighet kunna 
dessa afdelningar åter tömmas, och fartyget höjas till sitt 
för fart bästa läge, medelst stängande af de ventiler1 som 
mata drifpumpame, så att vattnet i stället rusar från de 
vattenfyllda afdelningarne. 

"Dut blir en egendomlig syn", säger kapten :M:on
creiff "för en vRidgästare uti en hamn1 att se några få 
af dessa fartyg störta sig in, och i stridsställning sänka 
sig sjelfva nästan ur sigte, öppnande eld fi·ån dolda ka
noner invid vattenytan, under det de sjelfva icke erbju
da någon annan anfallsfront än skymten af en på afst&nd 
belägen ljusgrå punkt. Och skulle ett sådant fartyg af 
skott eller mina få en eller ett par af sina afdelningar 
fyllda med vatten, så är det tydligt att samma maskin 
som kan utpumpa flera sådana vattenfyllda afdelningar 
på fyra miuuter1 också kan förhindra ett fartyg från att 
sjunka." 

Det lär väl icke lida tvifvel att om dessa ideer, som 
af kapten :M:oncreiff framkastats, och till en del äro för· 
verkligade, till en del med stor sannolikhet om framgång 
under tillämpning, och till en del under utarbetning, alla 
en gång blifva verklighet1 de uti sig skola innebära just 
hvad Sverige behöfver för ett goclt kustförsvar. Af de 
egentliga stridsfartyg vi kunna anse oss ega, äro moni
torerna erkända att hafva för svaga torn. Skyddet å så
väl däck som sidor är för ringa 1 och systernot för torn· 
vridningen, redan under Amerikanska kriget funnet bri;;t
fälligt, måste anses vara det Coles'ska betydligt under
lägset. :Monitorerna egande en fart af högst 6 1

/ 2 kno-p 
torde derföre få anses föga stridsdugliga mot snabbg!l.~ 
ende fartyg med tungt artilleri. De s. k. pansarbittame 
lämpliga till intet annat än försvaret af stängsel- eller min
Iinior i ett sund der fienden maste komma rätt framför 
deras eldfront, besitta visserligen stor passiv motstånds
förmåg-a så långt den 17 v.-tum tjocka pansarbeklädlla-
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den räcker, men dess artilleri-förmåga är ringa, då kano
nen måste riktas medelst fartygets propeller, eller mod an
dra ord dess skott blifva flyktskott, så snart fartyget ej längre 
kan röra sig stadigt framåt,. De hafva så ringa maskin
kraft att det iiorde vara tvifvelaktigt huruvida de kunna 
nå en fart af 5 knop, och de kunna knappast våga sig 
öfver en öppen fjärd, der de, om deras kolförråd och 
ammunition är i betydligare mån åtgången, troligen, i 
sjö skola mötas af en "Oaptains" öde. Alla dessa olä
genheter, om man undantager den ringa farten, torde, 
genom användandet af den 1\!Ioncreiffska lavetten, kunna 
undanrödjas, då fartygen utan särdeles stora kostnader 
böra kunna göras ganska starka och användbara, om 
pansaret i tornen begagnas till förstärkande af däck och 
sidor. 

Men ett kustförsvar, om man dermed vill förstå bvad 
detta namn verkligen innebär, ett flytande försvar !war
helst å kusten der en fiende hotar, beböfver äfven andra 
certers fartyg än dem vi nu ega, äfven om de, genom on 
sådan förändring, blifva mera ändamålsenli()"a · vi behöfva b l 

förutom snabbgående korvetter, så nödiga för inöfvande 
af sjömanskap och för tjenstgöring såsom kunskapare, 
samt minfartyg, äfven en eller ett par rammar jemte ka
nonb&tar. Intet sorts fartyg är mera ognadt att injaga 
skräck hos en fiende i synnerhet om han åtföljes af en 
större .transportflotta, .som ej kan försvara sig sjelf, än en 
ram, och kan man undvara en tung tornbyggnad för den 
svåra kanonen som rammen bör föra, genom användande 
af den Moncreiffska lavetten, bör detta fartyg kunna göras 
nära nog osårbart. De nya kanonbåtarue hafva af kom
petente domare hlifvit förklarade lämpade för samma 
lavett. Dessa båtar äro beräknade att kosta med artille
ri 108,000 rdr rmt, de göra 8 a 9 knops fart, äro sjödug
liga, kunna :r;i;l~ta sina 9 tums 12- tons kanoner i h vilken 
direktion som helst, och de kunna intränga på hvilka af 

> 

'· 

våra inlandsfarvatten, snart sagdt de behaga. Pansarbå
tarna som nu byggas beräknas kosta utan artilleri 270,000 
rdr rmt. 

20 af kanonMtarne representera således ungefärligen 
samma summa som 7 af pansarbåtarne, eller 21

/ 4 millio
ner, och om det erbjöds en sjöofficer att välja emellan en 
sådan kanonbB.t och en af de nya pansarbåtarne, då det vore 
fråga att gå emot en fiende, är det ej troligt att valet blefve 
svårt, i det han föredroge den, som med mesta säkerhet 
kunde röra sig och sköta sin tunga kanon. 

Dessa nya uppfinningar, som jag här nu redogjort 
för, böra alla komma försvaret till del i större mån än 
anfallet. Den beskrifna materielen är föga lämpad såsom 
es/;orl åt en landstigningsflotta, men den är lämpad just 
emot en sådan. Må vi derföre hoppas att af desamma 
dragas alla de fördelar som erfarenheten från uppfinna
rens land, utan nB.got Pget experimenterande, kan lemna 
oss! Då om icke förr torde de organor tystna, som icke 
kunna anvisa annan plats åt rikets sjöförsvar än "att 

slrydda Stoc/;lwlms skärgård, spärra inloppet till lllälaren och 

hindra en fiendtlig landstigning uti Södertörn och den närmare 

hufvudstaden belägna delen af Roslagen"1 ty dertill torde 
hvarken Hotta eller särskildt konstruerade dyrbara fartyg 
be höfvas ; då om icke förr skola vi hoppas, att än en 
gång få nära hoppet, att, om än icke blifva Sveriges 
"svärd" duck vara dess "sköld", hvarholst det kan falla 
en fiende in att landstiga eller brandskatta, och d~cm satsen 
ej mera inför landet uttalas att "sjä{örsvarets ändamäl är att 

lem n a ett lwaftigt bistånd åt landtarmen vid försvaret af vissa 

vigtiga inlopp och !IU$lsträclwr." 



Uvartill skola vi då använda vår H otta~ 

Denna fråga literfinnes uti en artikel i l:a häftet af 
krigsvetenskaps-akademiens tidskrift för innevarande ftr, 
hvari författar-en, så länge han sysselsätter sig med för

svaret till lands, pil, ett enligt vår tanke särdeles för
tjeustfullt S<itt, söker ådagalägga att svenska folk et både 
bör och kan försvara sia-·, meu då han aifver si er ut på o o o 
sjön, för att äfven der leda fö rsvarets riktning, då går 
han ifrån oss, då kunna vi ej längre dela hans åsigter, 
ty de skulle enligt vårt bod(immande leda till det resultat 
som det just är författarens mening att vederhgga, nt'm

ligon att vi - utan att tillgodogöra oss de fördelar JJa
turon med afseende å geografiskt läge gifvit - icl>e kunna 
försvara oss, och det är af detta skäl vi vilja försöka att 
framh&lla de punkter hvari författaron och vi äro af 
olika mening. 

Dit författaren redogjort för hufvudgrunderna af elen 
till lanels bchöfliga styrkans tl.stadkommande, samt huru 
förs\·arskrafterna borde användas, och bohöfliga vapen 
anskaffas, tyckes han likasom helt oväntadt blifva upp
märksam pli att stridskrafterna till sjös ej kommit med 
i beräkningen, och gör sig vid denna upptäckt holt na
turligt don frågan: "H vartill skola vi då använda vår 
flotta?'~ men vid det brydsamma sökandet efter ett svar 
finnor han intet annat än det: "att s!rydda Slocklwlms slrär

giird, spärra inloppet till lJiälaren, hindra en (iendllig land

stignin.q uti Södertörn och den närmast Sloclrlwlm belägna 

delen af Rus/agen", samt slisom ett önskningsmlil "att denna 
verksamhet möjligen bör utsträckas till Gefle och Söder
köping". Förf. tillägger visserligen att den äfven skulle 
"skydda inloppet till Clll'istiania och söka förhindra en 
verksam blokad af de förenade rikenas kuster" men 

' r~i.ttar sig sjolf straxt derefter med de orden: "Den som 

vill betäclra allt, {tlrlomr allt" och utergru· till sin första 
plan yttrande: ''kan soenslw flottan {örs vm·a Stuclrhulms 

slrärgllrd sel ä1· del n/Il hvnd man n{ densamma lwn be

gäran. 

Anser verkligen förf., ~om sjclf synes uppskatta 
värdet af alla de svårigheter skärg&rclarnos "oräkneliga 
öar och skär" föranleda en anfallande, och hvilka dess
utom genom befästningar, minor och stängsel kunna 
mångdubblas, för sannolikt, att en fion (lc skulle mot dom 
rikta sitt hufvudanfall? - Som vi omöjligen kunna tro 
att detta är förhållandet sii friiga vi: kan det då vara 
skäl att der innestänga alla landets stridskrafter till sjös 
oeh derigenom lemna fienden ostörd vid valet af den 
punkt på vår kust, hvarest hrm kan finna beqvämast att 
landstiga? På detta måste vi svara obctingadt Nej! ty 
Sverige kan, utan att det i nB.gon mtln inkräktas ptL dc 
medel som måste användus för armeens hållande i tids
enligt skick, endast med de medel som femte hufvud
titeln på sednare liren f:'ttt disponera, om de rätt am·än
das, underhålla åt sig ett flytande försvar så beskaffadt, 
att det är dugligt att uppträda vid hvilken del af d.r 
kust som helst, der en l aud~tigning hotar, och är detta 
sannt, så torde väl ingen vilja påyrka att allt skall 
samlas der föga sannolikhet finnes att någon skall kom
ma; Så fega kunna vi väl ej vara! 

D en fiende som kommer i afsigt att eröfra landet 
måste medföra en bet:ydlig arme, denna arme kan svftrligen 
tran8porteras på sjelfva stridsfartygen, utan en särskil d 
transportflotta måste dertill användas, lwilken skulle komma 
att utgöra dess i dubbelt afseende mest sårbara del, ty den 
innehölle hela den för eröfringen bohöfliga vapenmakten, 
och ett enda skott, en enda mina, skulle genast förflytta 
det fartyg, som deraf träffades, utom skadlighetens område. 
Sknlle således fienden ämna vända sig mot Stockholms 
skärg:'\.rd , måste han först der med sina stridsfartyg- för-
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säkra stg om en hamn för denna tra.nsportftotta. DL_ 

synes oss nlista.n outförbart, ifall skärgårdens terräng blifvit 
~å använd som förf. föreslår, d. v. s. inloppen försvarade 
af befästningar, minor och stängsel, ty nutidens krigs
fartyg, om de tillhöra den stijrre certen, itro så djupgå
ende, svårmanövrerliga och kostbara, att dc illa läm
pa sig för ett anfall der otillgängliga farleder, uppfyllda 
af s:hiil naturliga som konstgjorda hinder, måste passeras, 
och tillhöra de åter en mindre cert sR kunna Yi ju möta 
dem med samma vapen, och, om än underhi.gsna till antal, 
dock, med fiirde larne af egen terräng och der anbringade 
hinder, lntt förhindra allt vigtigare framträngande. Intet 
gif1'er derföre :mlodning till don fiirmodan att n:'lgon an
gripare går just dit der snaran är lagd, utan han väljer 
under sådana omständigheter den hamn der han lättast 
kan försvara sig, och der han icke löper någon fara att 
fR sin transportlinie afskuren. En sådan punkt er
bjuder förf. uti sin plan, då han inskränker försvaret 
till en ringa del af kusten, och förstör Östersjöns fiirnäm
sta hamn Carlskrona. Dit skulle utan tvifvel derest l 

den åsigten finge göra sig gällande som förf. vill sprida, 
en fiende vända sig. 

Ett oförsvarad t Carlskrona, erbjuder, genom sin oför
likneliga hamn och dennas läge till stor del utom skott
hR-U för några land batterier, åt en anfallande så stora för
delar, att man ej gerna kan, utan att undorskatta hans 
omdöme, föreställa sig, att icke han dit skulle rikta sin 
kosa, då han, för att der vinna fast fot, endast behöfver 
medföra i första transporten 12,000 man. Med denna styrka 
kan en fiende på en vecka, understödd af nB.gra grund
gående fartyg, uppkasta och bestycka förskansningar åt 
landsidan, tillräckligt starka för att, under bofästandet af 
Hvita krogs ställningarne, skydda sig emot öfverrurnpling, 
och företages denna lilla krigsöfning i början af somma
ren, så kan han under do månader Östersjön ännu lir 
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segelbar hinna så långt i fullbordandet af pl::tts~~s be:ii
stanclc förråelers ditförande m. m., att platsen orver vm
torisen1 icke af oss kan atertagas, ty m positioner äro af 
naturen så gynnade för försvaret. Sedan sjelfv~ pl~ts_on 
blifvit af inkräktaren gjord ointaglig, kan han JU d1tfora 
förr~tder och trupper till den mängd som han för sina pla
nors förverkligande anser bohöfliga, vare sig dessa planer 
äro landets fullständiga eller delvis underkufvandP, eller att 
han endast åsyftar, genom att tYinga oss till underhållan
det af rustade trupper i större massor, så småningom ut
matta landet, och pK detta sätt, utan att ens lossa ett 
skott lägga Sverige så fullständigt vid sina fötter som 
kan blifva möjligt. Utan öfverclrift är det således vår 
mening att don plan förf. förordar för Sveriges sjöför
svar, skall ofelbart lemna det öppet för en mäktig fien
de, att, genom Carlskronas intagande blott såsom en van
lig exercisöfning för ett l:mdt- och sjöförsYar gemen
samt, diktera hvilka bestämmelser som helst för hela 
Sverige. 

Skulle åter, som vi i det längsta hoppas, Carlskronas 
strategiska värde af nationen erkännas, och, som en följd 
deraf, platsen befästas, så skall ju derigenom den enda 
hamn å Sveriges fastland, der en fiende kan utan sviirds
slaO' erh:'llla en ointaglig position, för honom g& förlorad, 
ocl~ landets försvar derigenom betydligt stärkas, ty ge
nom att v&ra stridsfartyg, hvilka antagligen komma att 
bestå af pansarbrytande monitorer, och mindre fartyg eL 
lPl' flytande lavetter och minfartyg~ erhålla en silkor hamn, 
hvarifrån de åt ena eller andra hS.llet kunna operera i 
fiendens flank, och afskära hans transporter, som ju förf. 
sjolf medger måste tagas öfver hafvet, blifver deras upp
trädande under ett försvarskrig både kraftigare och tryg
gare än om alla våra fartyg, såsom förf. föreslår, inne
slötas inom Stockholms skärgård, för att derifrån, genom 
samlade utfall skydda Sveriges östra kust från blokering, 



och Inrartill skulle väl detta dessutom tjena om flottan 
vore till blott fiir försvaret af denna skärgård, ty särde
les stor tillförsel österifrån kunde man väl svårligen vänta. 

Vi kunna ej tänka pil att i samlad styrka erbjuda 
fienden batalj ute pli hafvet, men hvad vi kunna, förut
satt att vår sjökrigsmateriel ordnas efter landets natur
liga behof och någon viss plan, är att i spridd ordning, 
om man så får kalla det, i närheten af våra kuster eller 
i hafsbanden af våra skärQ:årdar anfalla honom dil han ~ ' ' , 
belastad med en talrik och svårmanövrerlig transportflot-
ta, kommer för att landstiga, samt derigenom försvitra 
och, om ej omintetgöra, ittminstone fördröja, hans land
stigning, intill dess vår arme hinner samlas, då, enligt 
förf.:s löfte, denna skall ·vara stark nog att kasta fienden 
i sjön. 

Med anledning af hvad sålunda blifvit yttradt anse . . ' 
VI att VId anskaffandet af sjöförsvarets materiel, det ej ute-
slutande biir byggas på den grunden, att dess ändarnål vid 
fäderneslandets försvar skall vara, att ensamt skydda Stock
holms skärgitrd med angränsande delar, utan på ett kraftigt 
kustförsvar, d. v. s. sjöduglighet såväl till personal som 
materiel för att möjliggöra förflyttandet dit vi mest hotas, 
bepansradt till en deL med rörliga torn, men äfven bestå
ende af andra smärre, billigare fartyg, der bestyckningen 
är hufvudsak och skottskyddet bisak, hvarigenorn det 
största antal rörliga kanoner kan erhållas för minsta 
kostnaden. Blifver vårt sjöförsvar ordnadt efter sådana 
gruncer, är dess uppgift vid flirsvaret gifven, och ingen 
skall då, med tanken på bevarandet af Sverige sjelf.<>tän
digt~ kunna göra sig den frågan: "llvartill slwla vi dit an
vända .vdr flotta?'' 
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Sammandrag af Kongl. Brer, Förordningar, General
order m. m., utgångne från Kongl. Sjöförsvars

departementet. 

(Kong l. Bre f.) 

Den 23 December 1B70. Föreskrifter rörande öf
verlP-mnande till kronan af marinregementets rustkamrar 
och inlösen af dervarande inventarier m. m. 

Den 29. Lotsfördelningschef, som af en eller an
nan anledning erhålll'r tj enstiedig het, skall, för den tid 
utöfYer tvenne månader af samma kalendor[Lr tjenstlcdig
heten varar, afstå en fjerdedel af innehafvande lön. 

(Generalorder.) 

Den 12 Okt. 1870. Majoren vidskurgurds-artilleriet och 
riddaren C. Th. Ulner be01;dras att tillsvidare tjenst
göra sB.som chef för skärgårds-artilleriets skolor för un
derbefäl och manskap i stället för majoren m. m. C. P. 
Virgin. 

S. d. Formulär till förhållningsbok för skärglirds
arti.lleriets trupper fastställes. 

Den 14. Skärgårdseskadern skall, efter dess om
kring den 25 dennes väntade återkomst till stationen, af 
rustas och afmönstras med undantag af 2 kanonångslupar, 
hvilka skola afmönstras, bibehållande uppbörderna ombord. 
Endera af eller båda dessa kanonångslupar mrt, frfin och 
med den 26 dennes, begagnas för de båtsmanstranspor
ter, som innevarande höst för stationens behof ifråga
komma. 

Den 15. Kommendör-kaptenen vid Kongl. Maj:ts 
flottas nya reservstat och riddaren K. L. N att och Dag 
entledigas, på grund af sjukdoms-förhinder, från sin be-
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fattning såsom lodamot i korniten fur utarbetande af för
slag till ny lotsförordning. 

Den 22. Ändringsmodell till lifrern för skärsgårds

artilleriets blitsmän fastställes. 

Den 26. Monitorn ",Tohn Ericson" skall klargöras 

och förses med 14 dagars proviant, men för öfrigt fnlla 

förråd. Monitorn "Thordöns" befäl och besättning skola 

öfverfl yttas till "J o h n Ericson", som derefter af går till 
Stockholrn för att derstädes afrustas och uppläggas. 

Don 16 November. Korvetten "Balder" skall in

lägga på varfvet och afmönstras bibehållande uppbör

derna om bord. 
Den 22. Monitorn "J olm Ericsons" besättning skall 

tran sporteras till Oarlskrona med korvetten "Gefle". 

Förändringar inom Sjöförsvarets kårer och stater. 

Utnämninga r. 

D. 23 Dec. 1870. Vid lwngl. flultan: Till kapten, löjtnan

ten O. Möllor; till löjtnant, underlöjtnanten O. E. Smith. 
Den 14 Februari 1871. Vid J(ongl. JIJaj:ts Fiolfas nya 

reservslat: Till kapten, premierlöjtnanten H. Annerstedt. 
S. d. Vid /rungl slrärgårdsartiller·iet: Till kapten, 

löjtnanten A. T. H. Klintberg; till löjtnant i kåren, un
derlöjtnanten G. H. you Oelsing. 

Durl4'all. 

Kaptenlöjtnanten vid Kongl. Maj:ts flottas nya reserv
stat, ridd. af Svärds-Orden Fredrik Leonhard Pettersen 
den 6 Februari. 

Premierlöjtnanten vid Kongl. Maj:ts flottas nya re
servstat, J o han Primus Friberg den 27 J an. 




