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Den Franska Hottans oppträdande l Nord· ooh 6ster· 
sjön 1870. 

":Moniteur Universel", regeringens i Bordeaux offici
ella organ, har offentliggjort en serie artiklar af Rene 
och Pont-Sest, öfver franska flottan i N ordsjön och Öster
sjön, h vars väsentligaste innehåll "W eserzeitung" i öf
versättning återgifvit. 

Kriget hade redan några dagar varit förklaradt, in
nan man visste hvilka officerare som hade blifvit bestäm
da att ställas i spetsen för den vigtiga expeditionen till 
Östersjön. Det påstods att marinministern, amiral Rigault 
de Genouilly sjelf önskade taga befälet, och i Oherbourg 
påskyndade man så mycket som möjligt fregatten l'Ocean's 
utrustning, hvilken skulle blifva bans flaggskepp. 

:Flera dagar förgingo i denna ovisshet, då man den 
22 Juli plötsligt erfor att kejsaren hade utnämnt vice
amiral, grefve Bouet-Villaumez till öfverbefälhafvare öf
ver östersjö-eskadern. Marinministern hade måst afstå 
från sin plan, emedan han i händelse af bortresa var på 
det strängaste förpligtigad att nedlägga sin portfölj. Han 
underrättade dä viceamiral Bouet-Villaumez att den, un
der hans befäl ställda flottan, utgjordes af 14 pansarfre
gatter, ett stort antal aviso-ångare samt åtskilliga andra 
för expeditionen lämpliga fartyg. En annan under be
fäl af viceamiral La Ronciere le N oury stäende flotta, 
bestående af stora transport!ingare, kanonbåtar och fly
tande batterier, skulle innan kort tid följa efter, med 
30,000 man landstigningstrupper under general Bourbaki. 
Dagen efter sin utnämning begaf sig viceamiral Bouet
Villaumez till. Cherbourg och hissade sin amiralsflagg på 
"Surveillante", en pansarfregatt, som oaktadt all af sjö
prefekten, viceamiral Roze, utvecklad skyndsamhet, knap-
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past hann klargöras. I Cherbourgs arsenal fattados nä
stan allt, ty marinministern hade sedan nå-gra år, så 
godt som utplundrat densamma för att rikta sina respek
tive födelse- och älsklingsplatser, Brest och 'l'oulon. Icke 
endast vapen och proviant fattades, utan i det ögonblick 
kriget förklarades, fanns ej ens tillräckligt antal man
skap, emedan de matroser af sjöutskrifningen, d. v. s., 
de som när som helst ofördröjligen kunde inkallas, be
funna sig nästan alla p:\t Newfouudlands och Skottlands 
fiskarbankar. Amiral Rigault kände för öfrigt alla svå
righeter, ty bland alla ministrame hade han ensam mod 
att i sittande konselj säga: att han ieke var färdig. Man 
måste åtminstone gifva honom detta erkännande. Emed
lertid påskyndade viceamiral Bonet det oaktadt förbere
delserna till sin afresa med s& pass många af de 14 
pansarfregatterna och avisoångarne, som kunde blifva fär
diga. Den korta tiden sedan hans utnämning hade dock 
tvungit höga vederbörande att fullkomligt ändra siaa 
planer. 

Marinministern fästade kanske ej så mycken vigt vid 
en flotta, h vilken han ej sjelf skulle kommendera, såsom han 
först hade beräknat, elle~· fann han kanske att arsenalen 
ej kunde lemna allt hvad som omedelbart behöfdes? Är 
det sann t, att, tillfölje af prins N a poleons begäran att få 
l{ommendera landstigningstrupperna under general Bour
bal\:i, samt omöjligheten att anförtro honom detta befäl, 
man heslöt . sig för att fullkomligt utdemna detta för 
östersjö-expeditionen så vigtiga element. Är det äncltligen 
sannt, att denna så mycket (}mtalacle landstignings-arme 
endast . bestod af 10,000 man sjöinfanteri? Man måste, 
enligt min mening, besvara hvarje af dessa så allvarsam
ma fr&gor med ja; de följande händelserna hafva tyvärr 
visa.t det tillräckligt tydligt. Emedlertid trodde vico
am~~~J. BC!uet att elen bestämda armeriogen enelast var 
något fördröjd, och i sin ifver att få komma till handling, 
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beslöt han sig för att lemna Cherbour"' med sin eskader D . l 

som befanns vara förminskad till 7 pansarfregatter och 
on avisoångaro. Sannt är likväl att man offentligt för
säkrat honom, det hans flotta med clot snaraste skulle 
förstärkas med G andra pansarfreo·atter 5 avisoånP'are 
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monitorn "Rochambeau" ochrammen "Tam·oau" och marin-
ministorns instruktioner talade om "N ordens kolossala 
flotta", som om den redan varit fullkomligt färdig, samt 
beredd att gripa till offensiven. Så skrifver han den 23 
Juli till sin öfverbefälhafvare: 

"Ni skall först gå till Sundet, hvarifrån '~Thetis" 
sändes till Köpenhamn, seelan drager ni eder tillbaka tiU 
J ah do, för att blockera den preussiska eskadern. Vid 
donna tid skola de andra skeppen sändas efter till eder. 
Ni lomnar contreamiral Dieudonne med en division fram
för J ah de, samt går med den andra in i Östersjön." 

Dessa instruktioner innehöllo äfven till större delen 
falska uppgifter om preussiska flottan under prins Adal
bert, samt slutade med den formliga befallningen, att icke 
angripa någon öppen stad. Allting tycktes således vara 
förutsed t och alla svårigheter öfvervunna; till och med 
omöjligheten att få sjöfolk, som hade bekantskap med 
Nordsjön. En skeppskapren, M. de Champeau sändes 
till Danmark och tack vare hans nit och omdöme, voro 
de danska lotsame beredda att lemna eskadern sin hjelp; 
kustvaktorne på J utiand hade fått instruktioner, h vilka 
de hade lofvat att genom signalering meddela fartygen, 
och Kiöge bugt, söder om Köpenhamn på östra sidan af 
ön Seeland, hade blifvit vald till provianteringsort. Ami~ 
ralen hade erhållit en summa af 200,000 francs såsom 
extra fond fö r möjligen oförutsedda utgifter. Slutligen 
beordrades viceamiral Bouet i dessa instruktioner, att ge
nom Kronstaclt söka öfvervaka Ryssla~1d. Ministern till~ 
lade ytterligare i en annan depesch följande: 
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"I händelse af eventualiteter med Ryssland, har 
medelhafseskadem fått order att begifva sig till Brest, 
för att derifrån "a cheval" kunna uppnå Gibraltar sund 

och N ords j ön." 
Man ser att enligt ministerns order skulle amiral 

Bouet's första operationspunkt blifva .J ahdebugten. Öf
verbefälhafvaren hoppades att han skulle kunna öfverra
ska prins Adalbert uti öppna sjön, samt tvinga honom 
till en strid. I denna öfvertygelse uppgjorde han ome
delbart efter sin afsegling från Oherbourg en plan till 
hastigt anfall, hvilken han meddelade a-lla sina under
befälbafvare. Viceamiral Bouet visste att prins Adalbert 
hade under sitt befäl 3 pansarfregatter och en monitor, 
samt att han sjelf var ombord på "König Wilhelm", ett 
fartyg som i snabbhet och styrka öfverträffade alla i 
franska eskadern, på samma gång som dess sidor vor<J 
så väl bepansrade, att de kunde emotstå nästan hvilken 
kula som helst. 

"König Wilhelm" var byggd i England ; hon är be
styckad med 10 tums kanoner, så att "Rochambeau" var 
den ende, som skulle kunna inlåta sig i någon strid med 
henne. Ännu den 23 Juli var "Rochambeau", som till 
dess hade kostat Frankrike 12 millioner, icke sjöklar. 
Vftra sjöingeniörer hade, utan att kunna tillerkänna hen
ne några af de amerikanska monitoremas goda egenska
per, förklarat henne ega så många fel, att man de sista 
tvenne åren, under förevändning af reparation, sorgfälligt 
dolt henne för allmänhetens blickar. J ag vill tillägga 
att "Rochambean" är det förskräckligaste anfalls- och 
förstörelseverktyg, som kan finnas. 1\fen, såsom jag 
nämnt, kunde amiral Bouet nu icke räkna på hennes 
omedelbara medverkan, och han hade derför uppgjort en 
plan hvars förnämsta ändamål var att oskadliggöra "König 
Wilhelm". Vid ett anfall med ramm beror allt på ma-

-nö,' erskicklighet samt snabbbet i anfallet. Det var sil-
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kdes "Surveillante's'' sporre, som skulle gura upp rälmin
gen med dl't preussiska fartygets j ernmurar. 

Sedan dessa anordningar blifvit gjorda, h>mnade vice
amiral Bouct's eskader Oherbourg den 24 Juli kl. 5 på 
aftonen, under ögonen af hela staelens befolkning, hvil·· 
ken hade samlat sig på varfvet, samt Oasinos terrass för 
att säga dem farväl, önska dem lycklig resa, samt en 
glad återkomst. Avisoångaren "J erome N a pol eon" ?tt
följde flottan till Diinkirchen för att derifrån återvän
da med nyheter om densamma, antingen den hade på
träffat någon tysk eskader, eller endast lyckligt uppnått 
Helgoland. Som man vet är Helgoland en ö på Han
noveranska kusten, 20 a 25 mil från \V esers och El bes 
mynning, samt tillhörig England. I dessa trakter skullo 
don franska eskadern börja sina operationer, och fann i 
den brittiska guvernören, en f. d. öfverste vid ett rege
mente af Krim-armöen, en förekommande man, som med 
fullkomligt iakttagande af alla neutralitetens vilkor, er
bjöd sig att göm allt för att vara nyttig och angenäm 
för våra landsmän. 

Viceamiral Bouet-Villaumez afreste således den 24 
Juli från Oherbourg, försedd med alla de instruktioner, 
som jag h~lr ofvau i korthet omnämnt, samt erhöll i si
sta stund ytterligare en deposch från ministern, i hvilken 
han ånyo lugnades med försäkran om den utlofvade 
lnndstiguingseskaderns snara ankomst. Hans eskader be
stod af flagg·skcppet "Surveillanto", det andra flaggskep
pet "La Gauloise':, med contreamiral Dieudonne om
bord, fregatterna "Guyenno", "Flandre", "Ocean", "The
tis", ".Jeanne d'Arc" och avisaångaren "Oassard". Ut
rustningen af de flesta af dessa skepp ·hade måst ske så 
skyndsamt med tillhjelp af dessa i hast anskaffade ma
troser, så att man icke ens hade tid att anskaffa de för 
lifvet på sjön nödvändiga kläderno. Men artilleriet var 
godt och som befälhafvaren för ögonblicket icke hade 



nftcrot annat mål, än att furfölja och sl?t don fiondtlio·a o . o 
flottan , sit hyste han goda förhoppningar om framg:'lng 
och ilade nu, för att komma ur Kanalen, under full ån
ga mot nordost. Så snart fregatterna lemnat Oherbourgs 
redd formerades slaglinia, och allting p?t deras däck ord
nades för strid. Följande dag don 25 Juli betecknade 
de längs engelska kusten fladdrande ljusen, den franska 
eskaderus passerande, hvarigenom Preussen erhöll kän· 
nedom om sina fiend ers annalkande, då deremot hela 
Frankrike, tack vare tidningarnas försumlighet, icke visste 
något om sin flottas afsogling. Detta är otvifvelaktigt 
orsaken hvarföt· amiral Bouet ingenstädes, hvarken un
der sin färd emot norden, eller under rokognoseeringarne 
i Jahdebugten, samt hngs Hannoveranska kusten, påträf
fade den preussiska flottan. Lotsarne pR.stodo då att 
prins Adalbert passerat Nordsjön, samt flytt in till Kiel, 
men tolken Krätzer menade nrcd rätta att den preussi
ska rrgcringen ej gerna kunnat låta sin eskader inlöpa 
till Kiel, lltminstone så länge den ej var säker att lnm
na räkna på Rysslands stöd. Denna först.a missräkning~ 
som kostade vår eskader en dyrbar tid, var så mycket 
förtretligare som amiral Bouet hade mftst afsegla utan 
de kort öfver danska farvattnen, hvilka blifvit honom 
lofvade, och, som äfven alla fyrar voro släckta

1 
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donna omständighet det nästan omöjligt för honom att 
närma sig kusten Han beslöt således att draga sig till
baka till norden, isynnerhet som han från sina fartygs
chefer erfor, att do flosta skeppens kolförråd var ganska 
ofullständigt och nB.gras till och med otillräckligt. Han 
var således tvungen att skyndsamt uppnB. den proviante
ringsort, som herr de Ohampeau valt och försett. Den 
28 Juli, just som eskadern passerade Skagerac1{ och 
dubblerade Danmarks yttersta udde, kom en högre dansk 
officer ombord till amiral Bouet för att ifrån franska mi
nistern anhålla det han ville inlöpa i Östersjön. En 
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-subseription för de sårade fransmännen inbragte i Dan
mark inom några få dagar en summa af 80,000 francs, 
då deremot för tyskarna på samma tid endast tecknades 
1,800 francs. Vi hade således redan dB. en bundsförvandt, 
som om han blott vågat, var beredd att räcka oss han
don. Oaktadt de redan af oss begångna misstagen, ha
de denna bundsförvaudt varit tillräcklig att gifva händel
sorna en annan riktning. :Med tillhjelp af den i dessa 
trånga och svåra farvatten väl hemmastadda danska ma
rinen, skulle en landstigning hafva blifvit ofantligt under
lättad, och som Danmark kan ställa i fält -40,000 
man, skuHe Preusson således i norden hafva blifvit ho
tadt med en arme på 70,000 man, hvilken hade nödgat 
det, att utom garnisonerna i städerna, som ej kunde 
dragas från de af våra fregatter hotade kusterna, kon
centrera omkring 200,000 man i Hannover och Holstein. 
lVIon för att ern?t detta resultat borde framförallt en land
stigningsarme med det första visa sig. Eskaderns blotta 
upptr~idande var ej tillräckligt att framkalla en folkbe
väpning, och dessutom kunde amiral Bouet, till följe af 
don befallning han erh§.llit att bevaka Jahdebugten, icke 
lyssna till den franske ministerns begäran att inlöpa i 
Östersjön. Han sade detta till herr de Ohampeau och 
telegraferade genast till Paris för erhållande af nya in
struktioner. Knappt var depeschen afgången, förr än 
amiralen erhöll ett telegram fdtn Paris. Utom några 
enskiltheter sände marinministern till amiral Bouet föl
jande befallningar: att han skulle välja sig en säker 
observationspunkt, att han skulle iakttaga fullkomlig neu
tralitet vis a vis Danmark, att han skulle öfvervaka den 
fiendtliga kusten, samt proviantera sina skepp. Han an
såg, att ehuru J ahdebugten var fri, man dock borde hålla 
ansenliga krafter att bevaka densamma. :Man ser h vilka 
befallningar, hvilket onödigt fram- och återgående utan 
något ändamaL Hvar skulle man välja denna observa-
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tionspunkt? I Nordsjön eller Östersjön? liuru i Öster
sjön kunna bevaka den hannoveranska, och i Nordsjön 
den preussiska kusten? Var detta möjligt med 7 skepp? 
:Man glömde i Paris att det är 300 sjömil emellan Jahde 
och Kiel, och att en stor del af donna väg går genom 
sund, som ofta genom stormar göras otillgängliga för sto
ra och djupgående skepp. Man måste verkligen förut
sätta att hos ministern ej fanns n&gra franska kartor li
kasom det på eskadern ej fanns n&gra danska. Emed
lertid väntade amiral Bouet fortfarande på dc instruktio
ner ban begärt från Paris, och kunde icke förklara mi
nisterns tystnad, dfl. bau slutligen såg M. de Cadm·e an
lända ombord på Coligny. 

Man vet att denna diplomat bado sig uppdraget att 
med Danmark och de andra nordiska länderna under
handla om en allians, men som denna ej kunde bestäm
mas förr än en expeditionskår anländt, samt Danmark, 
bestämt sig för en beväpning, så anhöll M. de Cadore 
ånyo bos amiralen att han skulle närma sig sundet. 
Amiral Bouet svarade honom, likasom ban svarat ~L de 
S:t Feriol, att det var honom omöjligt. Emedlertid lof
vade ban att ännu i 48 timmar afvakta marinministerns 
svar på den depesch han afsändt, men om denna tid gått 
till ända utan ett sådant, vore han tvungen, att i enlig
het med sina instruktioner, draga sig tillbaka till J ahde. 
M. de Cadore måste nöja sig med detta besked och åter
vända till Köpenhamn. Vid detta tillfälle erfor amiral 
Bouet att preussiska monitorn "Arminius" och skeppet 
"Elisabeth" sökte komma ut ur Stora Belt. Han afsän
de genast "Thetis", "Guyenne", "Jeanne d'Arc" och 
"Cassard" för att uppsöka de fiendtliga skeppen, och 
redan vid detta första närmande insåg amiralen, 
att den franska eskadern var sammansatt på ett sätt, 
som gjorde det omöjligt för densamma att med n!igon 
verklig framgång kunna operera. i dessa trånga och blott 
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för grundgående fartyg tillgängliga farvatten. Innan man 
kunde upphinna "Arminius" hade han redan flytt in i 
en vik på jutbndska kusten, d. v. s. i neutralt vatten, 
och lyckades följande dag i skydd af dimma fortsätta sin 
färd längs kusten, utan att de franska fregatterna kunde 
följa henne. Hon uppnil.dde sålunda N ordsjön och J ah de 
utan att vidare bcmärkas. Hvad "Elisabeth" beträffar, 
så återvände hon till Kiel, hvarifrån hon kommit seelan 
hennes kapten, genom på kusten utsända spejare, erfarit 
de fiendtliga skeppens närhet. 

Den 2 Augusti kom ändtligen l'vi. de Champeau om
bord på "Surveillante" med en depesch från ministern 
till amiral Bouet, h vari denne beordrados att ingli i Öster
sjön. Ehuru denna befallning icke innehöll n&got egent
ligt svar på de begärda instruktionerna, s/i dröjde eska
derns befälhufvare ej lungre att lemna Kattegatt, samt 
visade sig med sina fregatter i Stora Belt. 

Den scdnare, d. v. s. den svåraste och mödosam
maste delen af franska expeditionen skulle nu be
gynna. 

När man passerat Simgerack och Kattegatt, dessa 
båda Danmark och Sverige skiljande innanhaf, finner 
man framför sig tre olika vägar ut i Östersjön; i vester 
Lilla Belt, emellan Jutländska kusten och ön Fyen, 
medlerst Stora Bolt emellan öarne Fyen och Seeland, 
samt slutligen i öster Sundet, som skiljer ön Seeland från 
fasta landet. 

Dessa tre passager gå alla i riktning från norr till 
söder, rakt på preussiska kusten, men de äro ej farbara 
för alla slags fartyg. Lilla Belt är i synnerhet otillgäng
ligt för annat än handelsfartyg af ringa djupgående, sil. 
att endast de båda andra äro öppna för större skepps
fart; Sundet är lättare att besegla än Stora Belt, eme
dan grunden der äro mindre talrika, samt dess kuster 
erbjuda förträffliga tillflyktsorter. För att våga sig dit 
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milsto skeppen dock icke vara af mer än 2-! a 28 fots 
d j upgåonde, ty i denna händelse måste man betjena sig 
af det tredje sundet, Stora Belt, och som fregatten 
"Ocean" drog icke mindr0 än 28 fots vatten måste den 
franska oslmdern taga donna sistnämnda väg. Hela sto
ra Belt är uppfylldt med farliga ref, som endast här och 
der lenma trånga, för vinden öppna sund emellan sig. 
För för::;ta gången skulle nu en af så djupgående fartyg 
bcstilendo eskader söka sig väg clerstäcles. D et lyckades 
e medlertid viceamiral Bouot· Villaumez, tack vare elen 
ytterligaste försigtighet, samt de danska lotsarnas skick
lighet, att lyckligt passera Stora Bolt utan haveri, ehuru 
vissorligen icke utan oro, ty "Ocean" hade för några ögon
blick icke mor än 50 centimeter vatten under sin köl. 
Utgången af detta företag hade ett lyckligt resultat för 
dessa farvattens hydrographi , ty don konstaterade riktig
heten af cle danska kartorna, hvilka ändteligcn anländt, 
ehuru on och annan loclningsuppgift, ej var fullkomligt 
noggrannt bestämd. Efter öfvervinnanclet af denna för
sta svårighet ankom eskadern den 4 Augusti till lVIartal
viken sodan don passerat Kiel och Fehmern. Dorpå 
fortsatte amiralen sin väg, rckognoscorancle den för hans 
operationer bestämda kusten, för att uppsök::t den för de 
utlofvado och väntade trupperna lämpligaste landstignings
platsen, passerade derunder städerna N oustad t, vVismar 
och Rostoelc, samt visade sig, efter att åter hafva provi
anterat i Kiiigebugt, framför Svinemtinde och Colberg. 
Hittills hade det varit godt väder, som underlättade fär
den, ehuru eskadern tillfölje af de släckta fyrarne alltid 
hade måst hålla öppna sjön uneler nätterna, men det 
skulle snart ändra sig och hafvet såväl som hän
delserna vände sig emot oss. I den orubbliga öfverty
gelsen att Danmark när som heldst skulle upphöra att 
vara neutralt, undersökte amiral Bouet följande dagar 
kusten vid Alsii, en punkt som han hoppades kunna be-
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mäktiga sig, och hvarifråu en landstigningskår med stör
sta fördel skulle kunna operera emot Alsen d. v. s. emot 
Schleswigska kusten. Alsö var förträffiigt belägen att 
blifva ett nytt Kamiesh. Den omslutna viken kunde, 
ehuru uppfylld med ref, om den omsorgsfullt befästadcs, 
blifva en god krigshamn och en förträfflig tillflyktsort 
mot alla Proussens sjöstridskrafter. . Amiral Bouet skyn
dade sig att gifva ministern kännedom om denna sin 
plan, men knappt var depeschen afsänd, förr än han den 
7 Augusti erhöll följande meddelande: 

"Min herr Amiral! Allvarsamma händelser hafva 
timat vid våra gränsor. Armeon har haft stora motgån
gar och det är flottans pligt att med ännu större ifvor 
begagna hvarje tillfälle, att göra fienden skada. Under 
det amiral P enhoet dröj er i Che:r-b,:mrg med sin divi si on, 
afseglar amiral Fonriohon i dag till J ah do med don an
dra eskadern. J ag an befaller eder fortfarande att re
spoktm·a de öppna städerna då ju endast mindre opera
tionor äro afsedda, men deremot att med alla de medel, 
som stå eskadern till buds, på det strängaste blockera 
alla tyska handelshamnar. J ag uppehåller mig icke längre 
hurvid; landet litar förtröstansfullt på sin flottas foster 
landskärlek och tillgifvenhet." 

D enna depesch väckte den yttersta förvåning, ty de 
två med afsigt understrukna orden, bto tydligt förstå att 
det numera ej var fr5gan om någon landstigningskilr. 
Marinministern underrättade eskaderchefen på en gång 
om motgångarna, beordrade honom att handla kraftigt , 
omnämnde en ny flotta för Nordsjön med dermedföljan
de öfverbefälhafvareskap, förbjöd cle minsta operationer 
emot öppna städer, men talade hvarken om någon expe
ditionskår, eller afsändandet af några, för blockader och. 
angrepp på fasta platser, lämpliga fartyg. J ag vill ej 
försöka skildra det pinsamma intryck man ombord på 
eskadern erfor, vid underrättelsen om vår armes olyckor;. 
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hvilka visserligen forstorades af de preussiska telegram· 
mon, men som dock från alla håll till sina väsendtligaste 
delar besannades. 

Amiral Bouet förlorade oaktadt dessa sorgliga un
derrättelser icke modet, utan satte skyndsamt ftter kurs 
pli den preussiska kusten, för att undersöka Kiels hamn, 
samt förvissa sig om att ej nftgra större krigsskepp låge 
derstädes. Snart erfor han att blvtt mindre skepp, några 
kanonb&tar samt "Elisabeth" funnos der. Ett annat 
fartyg "Reinhold" låg för ankar litet längre bort vid 
:B'redriksort med befallning, att om så behöfdes, hastigt 
sänkas i den af tre rader träpålningar, flera torpodos, 
samt ett af starka fiskarnät bestående stängsel, väl skyel
dade viken. 

Allt detta var dock så afläg;;:et från Kids hamn, att 
om de franska fartygen äfven öfvervunnit alla dessa hin
der, skulle deras artilleri dock ej hafva nått staden. 

.Man vet att Kiel ligger långt in i en hafsvik, och 
för att komma dit m&ste man, äfven om passagen är fri, 
passera under den svttra elden friin ett längs stranden, 
på 30 meters höjd, anlagt fästningsverk. En preussi.>k 
ångslup som höll vakt vid ingången till viken skyndade 
sig, då de franska fregatterna kom mo i sigte, att inlöpa, 
och man kunde, då man följde den med ögonen, obser
vera att allt tillträde till hamnen utgjordes af en smal, 
endast för små fartyg tillgänglig kanal. En eskader, 
hvilken lik den franska, var ledd af de tappraste och 
skickligaste män, samt bemannad med goda skeppsbesätt
ningar, kunde väl försöka att genombryta en torpedogör
del, samt anfalla det svåraste batteri. En del af farty
gen kunde uppoffras för att öppna för de öfriga; men 
det gifves hinder, mot hvilka mod och de häftigaste an
fall äro ändamålslösa, och ehuru en skriftställare, då 
han vid sin kamin förer ett farJtasi-sjökrig, skall finna det 
högst besynnerligt, att den franska eskadern ej kunde 
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bemäktiga sig Kiels hamn, skall man dock, om man be
traktar fdigan från rent praktisk synpunkt, inse att ami
ral Bouet kunde tveka, att med sina skepp gå in bland 
ref och bankar, der de säkert skulle hafva rakat på grund 
utan att kunna göra nttgon nytta. För att kunna opere
ra emot Kiel och de öfriga kusterna hade man behöft 
kanonslupar och flytande batterier, samt en landstignings
kår att besätta dc forcerade punkterna. Men bristen på 
alla dessa stridsmedel är känd. Sedan eskadern lemnat 
Kiel, seglade den längs kusten, gick rundt om ön Feh
mern, och närmade sig viken vid Neustadt, hvilken på 
hela denna kust var den lämpligaste punkten för en 
landstigning med Hannover till mål. - Efter afslutan
det af denna undersökning satte amiral Bouet kurs mot 
öster, för att nppuii ön Riigen, der han möttes af "Coli
gny", hvars kapten lemnade honom tvenne depeclwr 
friin Paris. Den ena af don (i Augusti beordrade honom 
att ofördröjligen med sin flotta återvända till Frankrike, 
den andra, af den 7, beordrade honom deremot att dröja 
der han var. 

Eskaderchefen, uttröttad af dessa motsägelser och 
dröjsmiU, som förlamade honom, gick nu tillbaka till 
Kiögo bugt, hvarifrån han, full af ifver att fil hand
la, utsunde en kommission, som utan allt frcm
mande inflytande borde undersöka de punkter på kusten, 
hvilka bäst himpade sig för ett anfall. Denna kommission 
1ildades siilunda: Den bestod af amiral Dieudonne, som 
chef, Daharquois, generalstabschef, Lacour, artillcriöfver
ste och tvenne andra genom lottning valda sjöofficerare, 
mrs. do Quilia och Fcrres, befälhafvare på "Guyenne" 
och "Thotis". Den 12 Augusti infunno de sig på "Sur
veillante" och samma afton voro de färdiga att afresa. 
Angåonde de militäriska operationerna och de vigtiga
sto punkterna pli preussiska kusten yttrade de sig så
lunda: 
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(:1\fan maste vid genomläsarrdet af dessa uppgifter 
icke gliimma att de voro uppsatta n ilgra dagar före kata
strofen vid Sedan, af män utan alla politiska fördomar, 
af officerare, hvilka med rätta ansågo den marin hvari 
dc tjenade såsom den mäktigaste och kraftigaste. Vi 
anföra endast den vigtigasto delen af raporten.) 

Afsen. Hafsbotten tillliter ej att nalkas denna punkt 
närmare än 3,000 meters, ett afstånd, som gör hvarje 
strid mot fästningens förstörande eld onyttig. Här kan 
utan landstigningskår ingenting uträttas, isynnerhet som 

-längs hela kusten sannolikt finnas undervattensminor, 
hvilka man omöjligt kan undersöka, eller undanröd
ja förrän eskadern blifvit försedd med dertill nödiga 
medel. 

Dupple-Hoppeln. På kanonskotthåll fullkomligt otill
gänglig for fregatterne. För grundt vatten i viken. 
l\'Ian kan der endast intränga med bepansrade kanon
slupar. 

Eckenförde. Det skulle vara lätt att förstöra de sär
skilta batterierna, men de äro värdelösa och här finnes 
ingen möjlighet att landsätta folk; sa snart fästningsver
ken äro tagne är platsen fullkomligt betydelselös. 

Iiiel. l\'Ian mtisto der använda alla eskaderns kraf
ter. Artilleriets framgilng osäker till följe af dc höga 
fästningarna på stranden och förlusten för de stormande, 
men säker, om batterierna kunna eröfras innan de för
störas. Efter förstöring af fästningarne vid Fredriksort, 
skola de franska skeppen dock ej kunna närma sig pil 
kanonskotthåll till IGels inre hamn till följe af ptilnin
garne, torpedos och de der hopade försvarsmedlcn, utan 
blifva sannolikt tvungna att draga sig tillbaka, utan att 
ens få erfara verkningarne af sitt anfall. 

Neusladt. Öppen försvarslös stad, men med en vik 
der vattnet är så grundt, att de franska fregatterna med 
sina skott ej ens kunna nå dc handelsfartyg, som ankrat 
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pB. något afstllnd från inloppet till ofvanuämude hamn. 
Likså är det längs kusten till Golberg. 

Colberg. En starkare, 1807 bobgrad plats, som kan 
angripas på 2,200 motres afsHind. Innan man inlåter 
sig i en strid vore dock nödigt att företaga en rekogno
scering, för att undersöka om de vid stranden liggande 
byggnaderne, isynnerhet Gasino, ej äro maskerade fllst
ningsverk, i hvilket fall anfallsplanen måste ändras. 

Danzig. Fästningen vid ingången till viken ligger 
inom skotthåll för vårt däcksartilleri1 men på ett afstånd 
af 4,000 metres. Våra batterier kunna således der ej 
göra den ringaste nytta. 

Resultat: Golberg och Danzig äro således de enda 
platser som kunna angripas, och den ringa fördel, som 
kunde vinnas genom dessa båda försök, skulle endast 
vara att franska eskadern finge pröfva sina krafter. För 
att kunna operera med fördel derstädes, bohöfde man 
Limpliga skepp samt hopp om att fienden kunde tvingas 
att sammandraga några trupper på denna dol af kusten. 
Detta verk kunde d~ck icke företagas utan hjelp af en 
lands t i gningsk år. 

Detta, af alla kommissionens medlemmar samman
satta, akt stycke blef don 13 Aug~<1sti förebst för alla 
eskaderns befälhafvare och möttes icke af nilgon invänd
ning, oaktadt amiral Bouet till alla sina officerare ställ
de on begäran att de skulle noggranat studera frågan, 
samt öfvcrtänka hvad ännu med framgång möjligen kun
de försökas. Med ett ord bifallet var allmlint. 

Golberg blef således den plats Inraremot amiral Bouct 
beslöt sig att göra den första demonstrationen, då han 
den 13 Augusti genom en depesch underrättades att 
preussiska flottan lenmat J ahde, samt längs jutska ku
sten försökte att gå ut i Östersjön. Underrättelsen kun
de vara riktig, emedan det var möjligt att prins Adal
bert, likasom amiral Bouet, erhållit unelerrättelse om 

.. 
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amiral Fourichons afsegli ng hån Cherbourg och nu lem
nade J ahde ftir att söka inkomma till Kiel, h vilken 
hamn han ansåg säkrare. Eskaderns befälhufvare tvifla
de intet ögonblick på denna möjlighet. Skyndsamt sam
lade han sina skepp och vände sig mot Stora Belt, 
för att möta de fiendtliga skeppen och tvinga dem till 
strid. Kryssningen längs preussiska kusten blef således 
för några dagar afbruten, men detta var ingen förlorad 
tid, emedan amiralen använde densamma att förklara de 
fiendtliga hamnarue blockerade, samt skickade en fransk 
gesandt till Köpenhamn med en kopia af denna kungö
relse, som borde tryckas i alla danska tidningar. Emed
lertid hade preussiska flottan icke lernnat J ah de ; tv ert
om var den instängd derstädes af amiral Fourichon, som 
redan den 12 Augusi hade anländt med sina 7 pansar
fregatter, men hvars kryssning, till hvilken jag längre 
fram skall återkomma, dock skulle blif\ra ännu svårare 
än östersjöftottans. 

Så snart amiral Bouet öfvertygat sig om att han 
icke behöfdes norrut, vände han sig B.ter mot söder och 
delade sin eskader i två divisioner, för att mod hjelp af 
alla till buds varande medel söka göra blockaden så verk
sam, som möjligt. Den 1G August meddelade han mi
nistern, att amiral Dieudonne med sin division uppehöll 
blolmden från Kiel till Arkona, samt att han sjelf öfver
vakade kusten från Stettin till Mcmel; äfven sökt.e ami
ralen göra ministern uppmärksam på, att till f<iljc af den 
omständigheten, att inom eskadern endast fanns stora, 
djupgående skepp, kunde de små preussiska fartygen när 
som hcldst smyga sig efter kusten, hvilken hade en ut
sträckning af 150 mil, och att blockaden s&ledes var me
ra moralisk, än verklig. Emedlertid misslyckades det för 
"J eröme N a poleon" att taga den preussiska avisaångaren 
"Adler", h,,ilken han dock hade bordt kunna bemäktiga 
sig, då "Adler" endast hade on onda kanon på sitt fördäck ; 

rnon "Adler" l1 r on skarp Emgaro och innan "l'Hermiono'' 
och "Thotis" lyckades afskära henne yägen, hade hon 
redan räddat si"' in i viken öster om o·· n Hidelensee der 

tl ' ' två fiendtliga kanonbåtar, som H\.go till ankars vid grun-
den, skyddade hennes reträtt. Donna jagt haJe ti ll följd 
att man i bugten vid \Vittobugt upptäckte en hel sam
lin;; kanonbfitar. "Jeanne d'Arc'; erhöll befallning att 
stanna der sfisom vakt, och hon faun mer än en gång 
att eskadern utan sm5 , snabba och grundgående fartyg 
ingenting kunde uträtta. Öfvcrbefälhafvaren telegrafera
de till Paris om nödvändigheten häraf, i synnerhet som 
han erhållit underrättelse om att tvenne nya snabba. 
aviso:lngarc utrustades i K iel och Danzig. lVIan kan ef
ter denna förklaring döma till eskaderns sv&ra belägen
het -- en belägenhet som årstiden till och med gj ord.e 
ganska farl ig. 

Fr&n den 23 Augusti blokerade amiral Bouet sil.
lunda de fem vigtigasto hamnarne på kusten, Kiel, Lii.-. 
beck, S tetLin, Stralsund och Riigen och det återstod ho
nom för kryssningar uti öppna sjön endast tvenne fregat
te r., "Survcillante" inberäknad_ Han behöfd.e äfycn ett 
vaktskepp för att kunna proviantAra sina kryssare, ty p& 
reddar der han sk ulle intaga sina kol, vid Langeland i 
Stora Belt, eller Kjöge bugt i Sundet, oroades han ofta 
af snabba fiendtli.ga avisoångaro, hvilka närmarle sig i 
skyeld af kusten, skjöto på de ankrade skeppen, eller 
sökte bringa torpodos under dessas kölar, hvarpå de 
flydde utan någon möj lighet att kunna förföljas. Den 
svåraste följden af dessa anfall var den långsamhet }war
med provianteringen skedde, ty h varje fregatt måste der
under hafva ett vaktskepp till betäckning. Höga veder
börande kände till alla dessa omständigheter, ty amira
len afsände den ena depeschen efter den andra, men ti
den förftöt utan att medföra någon förbättring för eska-
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dern. Till och med de danska lotsame bld\·o nedslag· 
na, ty &rsticlen blef hastigt obehaglig, storm fö ljde pit 
storm, kusten var utan fyrar, utan skyddande vikar, samt 
uppfylld med klippor och grund. Det fall kunde äfven 
inträffa att Danmark under Preussens påtryckning, samt 
till följe af svåra militära olyckor, fann nödigt att indra
ga provianteringsmedlen, och således omöjliggöra hela 
fälttåget. Priserna voro så godt som inga då de flesta 
af de större handelsfartygen voro svenska eller ryska, 
under det do sm& vanligtvis lyckados smyga sig längs 
kusten och komma i säkerhet i neutralt vatten. Amiral 
Bouet meddelade marinministern allt detta, utan bitter
het och utan klagan, men med förhoppning att kun
na lära honom inse det eskadern, slidan den var sam
mansatt, ingen nytta kunde göra. Han sökte göra begrip
ligt l1vilken verklig fara som l&g i denna sammansättning, 
i det han berättade de oförutsedda anfall, för hvilka ban 
sjelf natten till den 30 Augusti varit utsatt. Amiral 
Bouet hade nemligen beslutat närmare undersöka Dan
zigs redd och hade, oaktadt den torpcdugördel som skyd
dade densamma, haft den dj erfhoten att g11 in och ankra 
derstädes. Han hade dock iakttagit sina mot möjliga 
anfall nödiga försigtighetsmått. Icke endast manskapet 
hölls i ordning till strid, utan en liten fmgslup gjorde 
oupphörligt sin rund omkring fartygets ankarplats. Om
kring kL 1 på morgonen närmade sig en kanonslup med 
bastig fart. Det var ett fartyg meu prinsen af Hessen 
ombord, hvilken mot amiral Fourichon gjorde detta be
synnerliga afskräclmingsförsök, som blifvit så olika be
rättaclt. 

Slupen svarade med gevärskott och don p& sin vakt 
varande "Thetis" kapade sin ankarketting, gick till se
gels på 5 minuter, samt förföljde det preussiska skoppet 
ända till inloppet till Danzigs hamn, der det kunde räd
da sig utan svårare hafveri. För andra gången hade nu 
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till följ e af 1r1ston prt snabba avisoångare, en vigtig pris 
undkommit och man kan fatta den nedslagenhet, som 
från denna tid bemäktigade sig blide officerare och man
skap, då de måste uppge hvarje förhoppning om dessa 
glänsande strider, der de skulle kunna få visa sin fo
s terlandskärlek, samt erhlllla on, om äfven fördröjd, er
sättning för sina mödor oeh anstrlingningar. Fr!in Frank
rike orhöllo do ondast underrättelser om nya olyckor, 
under det de dömdes af ödet till en relat.iv overksam het, 
.som förödmjukade dem, och bvarur de ville komma till 
hvilket pris som helst, fiir att m möta fienden. 

Medan amiral Bouet, som vi veta, sökte att i Öster
sjön draga så mycken fördel som möjligt af de bekym
mersamma omständigheterna och sin svåra belägenhet, 
hade viceamiral Fourichon måst företaga en ännu svS.ra
:re krysi:<ning i N ords j öa, längs hannoveranska och schles
wigska kusterna. En blick på äfven den ofullständigaste 
karta öfvor dessa farvatten skall i sanning tillräcldigt 
förklara hvilka svilrighetor för en blokad, som här mö
ter en pansareskador. 

I det inre (l, f dessa farvatten der franska flottan skulle 
operera, öppnade sig Elbe, \Veser och .Tahde, hvilka 
noggrannt &kulle beYabs, natt som dag, i alla väder. 
Amiral Fourichon kund o på dessa fiend,tliga kuster icke 
a·äkna på n?tgon tillflyktsort .. eller proviantstation ; den 
€ngelska ön Helgoland, hvilken för öfrigt till följ e af 
OYäder var nästan otillgänglig, var stängd för honom , och 
han kunde endast i öppna sjön söka förskaffa sig kol. 
och lifsförnödenhete r. Lägges · dertill de i dessa farvat
ten herrskande syd- och nordvostliga stormarne, så fat
tar man lätt huru det skulle vara för elen franska eska
dern att kryssa längs denna af vind och vågor ständigt 
piskade kust, so m är s& farlig, att till och med de der 
.sedan århundraden bosatte innevånarne knappt hafva en 
öppen hamn som tillflyktsort. De hafva fått Hl.ta sig 
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nöja med hvad naturen skänkt dem pil deras hankar och 
i flodmynningarne. Med ett ord, det var den allra ogäst
vänligaste kust, på lwilken en fransk eskader, som 
genom storm lidit svårt haveri till maskiner och maste~, 
hade utsigt att gå till botten med man och allt. D1t 
ankom amiral Fourichon den 9 Augusti, med "Magna-
. ' "H · · '' '10 '' "Atl nte" n1me", "Provence', eromc ·, · ouronne , a , 

"Invincible" "Valeureuse" och "Revanchc", samt aviso-
' ångarue "Decres", "Cosmos", "Chateau Renard" och 

"Renard". 
Utan att förlora ett ögonblick skyndade han längs 

kusten erfor der att den Preussiska eskadern låg bak-' om J ah de, samt delade sin eskader i två divisioner un-
der viceamiralerna Devoux och J aurrcguiherry. Den 
ena af dessa officerare skulle bevaka Elbe-mynningen 
och den andre W eser, h varunder han icke fick lemna den 
fiendtliga flottan ur sigte, en flotta, som han skulle inne
sluta, men likväl ständigt förgäfves utmana till strid. 12 
dagar förflöto på detta sätt under väntan, då kom en 
morgon, under det hela flottan var samlad i öppna sjön, 
en avisoRngare ut ur J ahdebugten, och närmade sig an
karplatsen. Man urskiljde snart en parlamentär- och en 
contre-a miralsflagg. 

På det fiendtliga skeppets begäran att få underhandla, 
svarade chefen med befallning att "Magnanime" skulle 
lägga bi, samt afsände sin generalstabschef, baron Rons
sin och adjutanten Arago. Ombord pK den preussiska 
ångaren emottogos dessa herrar af kaptenen, som under
rättade dem att prinsen af Hessen önskade erhålla en 
audiens hos amiral Fourichon. Han hade, som kaptenen 
sade, ett vigtigt bref från general V ogel von Falkenstein 
att aflemna. Prinsen, som befann sig pli däck, närmade 
sig nu de franska officerarne, och sedan han sagt sig icke 
förstå vårt språk tillräckligt för att uppfatta de emellan 
Ronssin och Arago vexlade orden (?) beslöt man sig för 
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att tala engelska. Baron Roussin svarade på prinsens 
begäran, att han hade erhtUlit fullmakt af eskaderns be
fälhafvare. Det preussiska sändebudet vidhöll dock att 
ej lemna ifrS.u sig depeschen, utan önskade sjelf föra 
den ombord på "Magnanimc'', men de franska officerarne 
ansåga det bäst att afsHl priuse:ns af Hessons besök på 
flaggskeppet, och han mfiste låta sig nöja med att Rous· 
sm öfverlemnade generalens bref. 

General von Falkensteins s1u-ifve1so var på tyska, 
och som eskaderns tolk befann sig ombord på fregatten 
"Heroine", hvilken var utsänd pEt en kryssning, för att 
bevaka Elbe-mynningen, så fordrade Ronssin att depeschen 
skulle öfversättas på e;1gelska. Kaptenen på den preus
siska ångaren er b j öd sig att göra denna öfversättni11g, 
oc11 prinsen af Hessen meJdelade uneler tiden amiral Fon·· 
richons generalstabschef, att general von Falkenstein i 
denna skrif1·else begärde det franska flottans befälhafvare 
ville förbinda sig, att i öppna sjön icke uppbringa en
skildt egendom. Sedan prinsen, som hade fått befallning 
derom af sitt öfverbefäl, med bestämdhet bifogat att 
eskadern kanske icke kände t.ill den preussiska armeens 
seger och ställning i Frankrike, och det låg i den fran· 
ska öfverbefälhafvarens intresse, att bifalla general von 
Falkensteins bcgänin, dB. ett afslag endast skulle fram
kalla repressalier, d. v. s. förhöjd betalning af krigsom
kostnaderno, så svarade Ronssin honom: "det ~lr icke 
vår sak att ändra ni:\got af la2;en; blokador och upp
bringande af handelsfartyg antogs i 1866 års fördrag och 
P rensse n hade sjelf undertecknat detsamma". Sedan ge
neral Falkensteins bref blifvit öfversatt på engelskt>. för
de dc franska officerarne det ombord på "Magnanime", 
och under det amiral Fourichou tog kännedom om dess 
innehåll, begagnade prinsen af Hessen och de preussiska 
officerarne tiden medan de uppehöllo sig miclt i eskadern. 
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l l 11 l [t,Hlle:> stiLllu:lll0" till ankars, samt att taga ,;li m1el om ur · 
:räkna skeppens l•anoner. . 

Amiral Fourichans svar hit icke llinge Ytlnta pCt srg; 
detta slutade naturligtvi s med ett afslag, samt en befldl
n!ng till den preussiska Cmgaren, att s<l snart som möj
liot draga sig tillbaka. Kaptonen bt ej säga sig detta t:å gånger utan begaf sig genast på Y~tg; mon, i stället 
för att vllnda sig emot .hhdus r odd, utförde han ett slags 

L d l L' låtsad manöver, som lät honom pa ssera större o en at 
de franska skeppen. Dc denna handolse följande dagat'·· 
na användes af eskadern för utt linuu mera. skitrpa Llu 
kaden , samt att oaflfttligt fcrfi!lja de handelsfartyg, som 
nattotid fursukto smy:.;a sig ut i'l'Cm · El be och Vv eser. 
IcLe ett enda undbnn krys::!a rne. 

SB,dant var amiral Fourichnus svar pii prinsens af 
Hessen framställan. O l y ck 11gtvi;; bl of Yädret allt sämre
Sturm följde på stnrm och sk oppL·ns proviantering, som 
enda st kunde ske modd st L[itar i öpj en sjö, förs vå rades 
mycket. Flottans större f<trtyg fortfuru att kraftigt stri
d-~ emot elernenterna, men kol oeh proviantfartyg infun
llO sig mor neh mer orogolbuudot, ty de måste flora da
gar vam mrd:or segel innau do kunde uppnå eskadern, 
oeh fi)rluston nf nf,gra l!land uem yar ganska b lnnbn r. 
;J a mora llrst:den framskred, dc·sto s\·årare blofvo. 
sionnr.nw och Hoitan l;ebun sig sw1rt utan kol, smnt 

1: on g:mslm kriti sk bcl ;ig·vnhd. .tuuir:<l J1'ouricb.ou 
fortsatte det oaktadt ibärui gt si u hyss E in g till den 12 
September, men denn n, dag Leslöt hau sig, tillfölje af 
fullkomlig saknad af underrättelser från Frankrike, samt 
af kolbrist, a:tt återvända till Cherbourg, dit han anlän
de omlJorcl på jakten "Hirondollo", som redan i flera 
dagar ·sökt honom. Befälhafvaren på tlcnua ångare un-
derrättade honom om den kejserliga regeringens st(n·tan
de samt hans utnämnande till marinminister. I det ban 
s-~ledes, till tloss han kunde sända vidare order, le11made 
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sm eskader under sin controamirals befäl, skyndatie han 
till Paris, sedan han låtit amiral Bouet veta, att han ha
de lenmat Nordsjön, och att möjligen den preussiska 
flottan kunde begagna sig af denna omständighet för att 
lemna J ahde och inlöpa i Östersjön. 

Om Sveriges sjöfärsvar 
af 

Sjöofficer. 

( Cr Nordisk Tidsk·rift för Sept. - Okt. !R70) 

Det nu pågående kriget emellan tvenne af Europas 
stormagter, med dess för den ena olyckliga och oväntade 
resultat, har ledt hvar och en af de öfriga magtema att 
vidtaga utomordentliga åtgärder för sitt försvar. 

För N orden är detta så mycket vigtig are, som ett 
af dess land, Danmark, befinner sig i en nära och obe
haglig boröring med den för ögonblicket mägtigaste af 
do båda krigförande magterna, hvars tillvext i styrka 
och tilltagande lust att u tureda sig på det mest betänk
liga sätt botar dess grannars sjelfbestånd. Sveriges lyck
liga bob genhet torde ej utgöra ett tillräckligt skydd för 
anfall, om dess stamförvandt och granne mistat sin sjelf
stänclighet. 

D essa förhållanden tyckas ha gjort sig mer och mer 
klara för Sveriges folk, så att den ännu för kort tid se
dan hysta, och man och man emellan uttalade, åsigten 
"att Sverige nog ej mer komme i krig" - en åsigt så 
besynnerlig, att den en ej förtj ente nämnas, om den ej 
utgjorde ett sorgligt 1evis på en mängd föga reflekterau
de personers lätthet att invagga sig i bedrägliga illu:>iu-



ner - börjat träda i bakgrunden för den vida förnufti
gare fr&gan: Hur skall Sverige försvara sig i ett krig 
emot niigon af sina mägtiga grannar? 

Med bortseende tills vidare ifrån sådana icke strate
giska förbiillanden, som oförmåga att i pekuniärt hänse
ende göra några uppoffringar o. d., skola vi tillåta oss 
framställa några åsigter rörande Sveriges sjöförsvar, hvil
ket vi våga anse åtminstone lika vigtigt för landets sä
kerhet som landtförsvarct, ehuru det genom en fortsatt 
försummelse å ena eller b:'lda statsmakternas sida kom
mit i det skick, att stora förändringar behöfvas i nästan 
alla dess delar. 

Härvid måste noga fasthållas., att om man mod nå
got slags försvarsmedel lwn blifva i stiind att förhindra 
en fiende frfm att beträda landets område eller åtmin
stone ifrån att der få fast fot, detta fi)rsvarsmedol i och 
för sig är vida fullständigare och är mer motsvarande 
försvarets ändamål, än om försvaret skall inskränkas till 
att inom landets gränser afvakta fiendens anfall och möj
ligen, i lyckligaste fall, förjaga bonom derifr&n, sedan 
större eller mindre delar af landet blifvit ödelagde och 
fienden kunnat, :'ltminstone delvis, tillgodogöra sig det af 
honom beträdda landets materiella tillgångar. Det land, 
som har vidsträckta landg,·änser, m[tste derföre alltid sulw 

att i möjligaste rnåtto förstärk8. dessas försvarskraft, och 
samtlige E uropas fastlandsstatm· gifva in tyg om de ofant
liga uppoffringar man för detta ändamål underkastat sig. 
Det land åter, som till sin gl'äns har hafvet, kan visser
ligen till en del söka samma ändam&l genom kustbefäst
ningar, men m&ste förnämligast tänka sig dess vinnande 
genom ett, efter dess kustors beskaffenhet och öfriga ma
ritima förb ållanden lämpadt, sjöforswr: både derföre att 
detta sednare har mångsidigare användbarhet och derfö
re att det relativt är mindre kostsamt, än om hela den 
gräns, som vetter mot hafvet, skulle med andra konstla -
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de medel göras ointaglig, så att den icke orbjödc någon 

lätt sårbar punkt. I detta h~ge befinna sig till hufvud
saldig del alla tre de skandinaviska länderna. Ehuru 
deras sjöförsvar genom inbördes samverkan kunde väsent
ligt underhittas, kräfver dock hvartdera landets egendom
liga beskaffonbot ett med afseende härpå särskildt för 
hvartdera afpassadt sjöförsvar. Först sedan detta blifvit 
för hvartdera riket fullt utrcdt, kan frågan om rikenas 
inbördes samverkan i detta hänseende med framgång 
upptagas till besvarande. Vi inskränka oss i donna upp
sats så mycket hellre till frl'l gan om Sveriges sjöförsvar, 
som vi i afseende på .rJorges och Danmarks sjöförsvar ej 
för närvarande hafva tillgång till nödiga materialier. 

Sverige har endast p?t några mil., och i sin oländi
gaste och fattigaste trakt, on landgräns emot ett främ
mande rike. En fiencltlig armes framträngande i donna 
trakt är genom landets egen beskaffenhet sit fö rsvåradt, 
att ett hufvudanfall pft denna \"äg är högst osannolikt. 
Skulle, det oaktadt, on fi ende försöka att genom Norr-· 
land intränga i Sverige, så komme han att vara sft län
ge på vägen, att svenska anneen finge tid att samlas, 
och kunde välja det ställe, der den helst ville afvakta 
den anryckande fienden , för att tillintetgöra honom, an
tingen under det han ännu vore stadd på marsch, eller 
då han vore som mest försvagad genom derunder gjorda 
ansträngningar. Sverige är således tillsammans med 
Norge i strategiskt afseende att betrakta såsom en ö, 
och såsom en ö bör det följaktligen försvaras. Öfver sjön 
är det som Sverige har att frukta det svåraste anfallet, 
antingen detta kommor söder- eller österifrån. 

Det är dock ingalunda någon lätt sak, att föra öf
ver vattnet en så betydlig arme mod all dess troBs, som 
erfordras för ett infall i Sverige. Fienden måste först 
hafva nitgorlunda visshet om, att i ro fä utföra den sär
deles kinkiga och svåra manöver. som kallas landstig-



ning, och vara försäkrad om, att förbindelsen 1ued hans 
eget land kan utan afbrott och fullständigt underh&llas. 
Kriu·shistorien llirer, huru stora företag af detta slag, till 
fölid af en eller annan oberälmacl orsak, misslyckats, t. ex. 
fö 1~ Frankrike och för Spanien. De allierade vestmak
terna lyckades visserligen under sista kriget emot Ryss
land utfiira on utmärkt vacker landstigning i Svarta Haf
vet. ~Ic'n utom det, att ingen fiende fanns, som försökte 
hindra landstigningen, så äro Svara Hafvets kuster in
galunda lika Sveriges. En landstigning med en betyd: 
ligare styrka på n:"tgon af Sveriges kuster erbjuder 1 

sjelfva verket sil stora svårigheter, att det torde Yara 
dessa, som, tillika med politiska orsaker, hittills förehlll1-
mit något dylikt, i vida högre grad än fruktan för vårt 
mer än luftigt svaga försvarssystem . 

De öar och skär, som i ett band af flera mils bredd 
omgifva större delen af Sveriges kuster, äro landets bä
sta naturliga försvar och i sEt fall förtjenta af varma tack
sfigelser från hvarjo svensk man, oaktaclt den mängd af 
sjöolyckor, hvarför de, stundom orättvist, fått bära skul
den. Likasom det i hvarje strid på land är ett stort 
taktiskt fel, att ej draga all möjlig fördel af terrängen, 
så vore det äfve n ett stort fel i strategiskt hä.nseende att 
ej vid Sveriges försvar draga någon nytta af den dess 
kuster omgifvande skärgården~ hvarigonom en fiende nöd~ 

vändigt måste passera för att komma oss på lifvet. Det
ta fel finnes i hög grad hos det s. k. Central-försvaret, 
åtminstone sildant det i allmänhet af militärer uppfattas. 
Det använder nemligen ej tillräcklig kraft för att med 
framgång motsätta sig en fiende genast vid hans första 
anryckande, och förutsätter sålunda sin egen vanmakt så
som ifrån början gifven. Detta system rubbar vidare 
folkets sjelftillit genom att vänja det vid tanken på en 
reträtt såsom från krigets början oundgängligen nödvän
dig, samt nedslår sålunda dess mod och förlamar dess 

kraft. Systemets stlil'sta ±'ei är dock dd, att J et låte1· 
fienden i relativ ro verkställa sin landstigning, genom att 
ej med stor kraft uppträda emot honom genast från bör
jan, och sedan lemnar för stor del af l::m(let i hans våld , 
hvarest han i lugn kan ordna sig och sli, småningom dra
ga till sig sina förstärkningar, allt under det det occupe
racle landets innevånare ej äro att påräkna för försvaret. 
Antagom, t. ex., att Stockholrn af brist pft befästningar 
intagits eller blifvit utrymdt, sedan n:geringen, banken, 
trupperna m. m. blifvi't förflyttade till Carlsborg, samt 
att fienden i stället för att fo rtsätta marchen långt in i 
landet helt lugn, sysselsLltter sig med att inrätta sig der
städes och anlägga jordverk till dess försvar, samt endast 
utsträcker sin verksamhet så långt nmdt omkring Stock
bulm, som han utan stor splittring af sina krafter kan 
göra. Då får den svenska hären, sedan den beslutit sig 
för att lemna Carlsborgs,~ Hitom oss hoppas det, ointag
tiga murar, den föga afundsvtirda uppgiften att företaga 
en belägring af sitt eget lands hufvudstad, som en stark 
fiende säkert under ticlen gjort så ointaglig som möjligt, 
under det han ständigt öfver hafvet förses mod lifsmedel 
ammunition och nya försvarskrafter. Ett dylikt företags 
utgång kan l litteligen af lwar och en förutsos! 

Centralförsvaret för utsätter lifven mollankomst af 
Sveriges allierade; men de sis ca årens politiska tilldra
gelser lm vi:oat, att en sådan mellankomst, om dermed 
menas annat än tomma ord, är en chimer, lika osanno
lik, som hoppet att vi aldrig skola få krig. N u mer än 
någonsin torde det vara visst att hylla den engelska 
satsen: "Hel p yorself and God will hel p you," isynner
het som det ej licler något tvifvel, att ju Sverige och 
Norge med dess 6 millioner innevånare böra med enig
het och fast sammanhållande kunna försvara sitt obero
ende, ja, i behofvets stund kunna verksamt bidraga att 
värna Danmark mot oröfrigsförsök. 
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Eudast under förutsättning att Sveriges vigtigasto 
kuststäder Stockholm, Oarlskrona, Göteborg o. s. v. ej falla 
i fiendens händer, kan Oarlsborg vara af stor vigt såsom 
ccntral-depot och samlingsplats för den arme, som skall 
tåga till någon af dessa orters undsättning, i händelse en 
fiende ~rtktaclt all ansträngning lyckats få fast fot någor
städes på kusten och derifrån ryckt an mot niigon af 
dessa städer. 

II. 

Vi skola nu försöka att vis:1 huru ett gränsförsvar, 
här sjö{örsoar, kan så ordnas, att en fiende ej utan större 
uppoffringar, än den deremot svarande vinsten, eröfrandot 
af någon del af Sverige, kan f11 fast fot i landet eller utföra 
någon varaktig landstigning Sveriges östkust utgör fr&n 
Ölands södra udde till Alanels haf en sträcka af omkring 30 
sv. mil, samt från samma haf till Hernösand erlllära likal&ng 
sträcka. Från Hernösand upp till Ha paranda är omkring 
40 sv. mil. Af orsaker, som redan framhållits, torde en 
landstigning mod bet dligare stridskrafter norr om Hernö
sand ej vara att befara, och i alla fall måste det anses 
som ett ganska gynnsamt resultat af kustförsvaret, om 
fienden deraf tvingas att söka sin landstigningspunkt så 
långt norr ut. 

På Sveriges södra kust finnes från Ölands söura 
udde till skånska vallen en kuststräcka af 12 svenska 
mil, som kan hotas med landstigning. Sjelfva Skåne är 
söderifrån, kanske med undantag af Ystad, genom otill
gängligbeten af sin kust fredadt för allvarsamma lancl
stigningsforsök. Som nu enelast är fräga om dylika, -
d. v. s. landsättande af en betydlig arme, - men ej om 
den mindre skada n&gra fartyg kunna göra genom att 
hastigt kasta i land sitt landstigningsfolk för att lika 
hastigt &ter inskeppa det, s& antages ej , att bäde östm 
och vestr·a kusterna på en gång hotas af anfall. D et är 
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sftledes i afseende pft positionernf!.s intagande en ut
sträckning af 70 mil, som milsto gifvas åt sjöförsvaret, 
hvarjemte detta måste kunna förflytta sig öfver en längd 
af omkring 80 svenska mil, för att hinna från ena än
dan af sitt område till den andra. Detta kan väl synas 
betydligt, men beträffande de ställen, positioner kunna 
komma att intagas, sil inskränkes den H\nga sträckan till 
knappast mer än en tredjedel deraf, derigenom att sit 
långa sträckor finnas inom detta omrilde, som genom un
dervattens-skär och grund äro alldeles otillgängliga. Der
emot erbjuda sig många andra ställen, såsom t. ex. de 
djupa farlederna, som föra frän sjön till kusten emellan 
öarne, sjelfmant till anfallspunkter, hvilka det är i hög 
grad sannolikt att en fiende skulle välja. Beträffande 
det l&nga afståndet frän den ena ändpunkten af området 
till elen andra, s& bidrger den stora rörlighet man kan 
gifva det vapen, som här skall agera, att i hög grad 
minska olägenheterna häraf. Halfva detta afstånds till
ryggaläggande på omkring 24 timmar kan lätt uppnlis, 
och torde vara allt hvad som kan behöfvas. 

På grund af föregiiende krigs erfarenhet har man 
gjort det pliståendet, att en s. k. "skärgärdsflotta" nöd
vändigt fordrade, att en annan, elen "stora flottan," be
herrskade det utanför varande bafvet, för att skärgftrds
flottan skulle kunna vinna nilgon säkerhet i sina opera
tioner. Så länge denna flotta äfven behöfde kunna pas
sera detta haf för att komma de pft andra sidan derom 
liggande provinserna till hjelp, egcle nämnda påstående 
god grund, men med mistningen af dessa provinser upp
hörde äfven nödvändigheten af att detta vapen skall 
understödjas af en hufvudsakligen på öppna sjön manöv
rerande flotta. 

Likaledes har man uppställt den satsen, att skärgårds
vapnets vigtigasto ändam&l vore att agera p& landtarme
ens flanker och underhålla dess förbindelse med sina de-



poter sjiiledos, i händelse denna förbindelse landvtlgen 
vore afbruten. Äfven detta påstående, och den deraf 
följande benämningen af "armeens flotta," haJe sin grund 
i. då vmande förhållanden, hvilka gjorde, att svenska 
anneen p?t den då för tiden vanligaste krigsskådeplatsen, 
i Finland, oftast var uppställd p& en fr?tn norr till söder 
giionde lini0, stödjande sin högra flygol på skärgiirden 
och på det deri ngerande skärgårdsvapnet. P& grund af 
den i dessa krig yunna erfarenhet om nyttan af att haf
va ett flytande artilleri på de inuti landet belägna vat
tendrag, emot hvilka armeon behöfde röra sig, har man 
äfven antagit, att nutidens skärgårdsfartyg nödvändigt må
ste kunna passera Göta kanal med dess slussar och vat
tendrag, och på grund häraf ställt sådana fordringar på 
konstruktörerna, att fartygets i öfrigt vigtigasto egemka
per måst stå tillbaka. Att ett flytande artilleri p& dessa 
vattendrag är nödvän<ligt, isynnerhet med antagande af 
Centralförsvaret, vilja vi visst icke bestrida. Men då 
detta artilleri enelast behöfver ega groft lancltartilleris 
egenskaper af skjutning piL långa afstiLnd med stor träff
säkerhet, men ingalunda den vigtiga egenskapen att kun
na genomskjuta en pansarsida, sa är svart att inse, hvar
för ej dertill kan användas hvilka pjeser som helst, som 
kunna ställas p& en mindre ltngbats däck, och hvilka 
alltid finnas att tillg&. Ännu svarare är det att inse, 
hvarför fartyg böra förses med pansar, som ej äro ämna
de till att uppträda hvarken emot parmanenta befästnin
gar eller andra pansarfartyg. I betraktande af denna 
omständighet fiLr man kanske hoppas, att hädanefter in
ga fartyg, som äro bestämda att föra pansar, till sina 
dimensioner underkastas den fordran, att kunna gå ige
nom Göta kanal, isynnerhet sedan en dyrköpt erfarenhet 
visat otjenligheten af den pansarbåt, "Sköld," som, hittills 
ensam i sitt slag, derför varit afsedd. 
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I n[irvarande ögonblick är ett väl ordnadt sjöförs,·ar 
att anse såsom svenska armeens avantgarde, hvilket det 
tillkommer att i första hand upptaga stridon; och ej förr 
än detta är tillintctgjordt, eller armeen samlad å den af 
fienden hotade punkten, bör den afgöranJe striden till 
lands komma att utkämpas. 

Vi skola n n, ehuru i största allmän het, redogöra för 
de olika slags fartyg, hvaraf ett siLdant sjövapen bör be
stil.,, samt tillse, huruvida detta verkligen medfö r en större 
kostnad, än Sverige väl skulle kunna bära. De fordrin
gar man m&ste uppställa på fartyg, hufvudsakligen äm
nade att strida i Sveriges skärgårdar, torde kunna sam- . 
manfattas i följande: 
l:o ). Fartygen måste vara tillräckligt grundgilende för att 

kunna röra sig pil de inre farlederna längs kusten 
(högst 8 fot), och så små, som öfriga omständig
heter me<lgifva. 

2:o). Do miLste kunna göra on fart af minst 9 knop, eller 
11

/ 2 sv. landmil i timman. 
3:o). D o miLste vara så utrustade, att hvarje fartyg ut

gör ett helt för sig, som under en kortare tid - 10 
a H dagar - kan undvara kol-, ammunitions- och 
öfriga tl'ansportfartyg, - lwilka likväl m&ste finnas 
för att gif1•a de olika afdolningarne ollor cskadrarne 
en grad af sjelfständighet, som ej erfordras för ett 
enkelt fartyg. 

4:o). Slutligen, och framför allt, miLste hvarje fartygföra 
en tillräc!tlig svår kanon, för att dermed kunna ge
nomskjuta de sviLraste nu existerande pansarsidor. 
Man har äfven ansett siLsom vigtigt, att artilleriet, 

äfven piL så smiL fartyg, som de här föreslagna, borde 
vara skyddadt af pansar. Vi anse dock detta vara af 
mindre vigt. Skail ett fartyg kunna bära tillräckligt 
pansar att skydda en kanon, sa kan man ej gifva det sa 
smiL dimensioner, som vi anse nödvändiga för dessa far-
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tyg. Ej heller kan ett lika antal fartyg byggas för en 
·.f IJ.a och vi tro att det är bättre sätta emot g1 ,-en sumr , ' 

fi enden t. ex. G oskydC:ade kanoner, än 2 skyddade, 
· bet som deras skydd i alla fall blir högst prolsynner 
blematiskt *) 

Då torde vara vida säkrare att bafva dem i så stort 
antal att om också en eller annan blir skjuten i sank, 
man likväl har ett öfverhlgsot antal kanoner att sätta i 
eldlinien. 

När härtill kommer såsom nödvändigt bihang ett 
antal fartyg afsedela för användandet af minor, hvilka 
hädanefter torde komma att spela en allt vigtigare rol 
vid kuststrid, samt de nyss ptlpokade trossfar~ygen, _så 
hafva vi nämnt hvad vi anse vigtigast för Svenges SJÖ-

försvar. 
Detta bör dock oj uteslutande bestå af dylika min-

dre fartyg. Ett inskränkt antal större, bepansrade f~r
tyg är nödvändigt af följande skäl: För det förs~a tvm
gas fienden derigenom att använda pansarfariY:7 t11l blo
kerandet af Sveriges vidsträckta kust, hvilket nödvän
digt måste splittra hans styrka och försämra hans ställ
ning. Vidare behöfvas de för att i enstaka fall kunna 
uppträda emot mindre blokad-eskadrar, i ändamål att, 
om äfven för kort tid, bereda tillträde till någon blokerad 
hamn. Ytterligare äro sådana fartyg erforderliga för att 
kunna uppträda i förening mecl Norges och möjligen äf
ven någon annan allierad makts pansarfartyg. I sjelfva 
striden slutligen skola de agera tillsammans med de 
mindre opansrade fartygen samt der draga en stor del 
af fiendens eld till sig, utgöra, liksom bastionerna i fäst
ningslinierna, samlings- och stödjepunkter för de mindre 

*) Man är för narvarande i England sysselsatt med till vrrkande ar 
en kanon vägande 35 tons (omkring 77,000 skålp.), hvilkcn antages 
komrna att kunna genomskjuta en pansarsida af 15 tum jcrn. 

fartygen, och genom sin större förmi'tga att hålla sjön, 
vara i stånd att förfölja fienden då han blifvit tilluaka
slagen eller besegrad, på det inga af stridens fördelar 
mit gå förlorade. 

Våra nuvarande monitorer kunna naturligtvis med 
fördel användas till sådan tjenst, sedan deras svaga torn 
blifvit förstärkta, och sedan do försetts mod tidsonligt ar· 
tilleri i stället för de för ändamålet odugliga, slätborrade 
pjoser, som genom en landsmans ädelmod blifvit oss 
skänkte eller blifvit med stöd af samme mans stora auk
toritet och under opinionens påtryckning här i landet 
gjutna i fullkomlig strid med do grundsatser, som gjort 
sig gällande hos alla europeiska nationer oeh sent omsider 
äfven i Amerika. Monitorerna hafva dock tvenne stora 
fel, nemligen bristande fart och oförmåga att med nå
gon framgång användas såsom "rammar", det sista felet 
en ovilkorlig följd af det första. Detta gör, att för fram
tiden det ej torde böra byggas några dylika af den nu 
antagna modellen, äfven om monitorsprincipen i hufvtl.d
saken fastbålles såsom den billigaste och för fartyg, som 
ej under längre tid behöfva hålla sjön, den i många hän
seenden lämpligaste. Denna princip utesluter ej heller 
möjligheten att gifva fartygen stark fart och förmåga att 
k unna användas såsom rammar. 

Utom dessa två slag af fartyg erfordras ännu ett 
tredje slag, hvilket, i olikhet med de båda öfriga, har 
sin vigtigasto användning i fredstid. Dessa fartyg utgö-
ras afsegel- eller ångfartyg beräknade på navigering till 

aflägsnare farvatten. De skola långt från Sverige upp
träda till svenska handelns skydd, och så länge Sverige 
har några på dessa farvatten seglande kofferdifartyg, tor
de det ej kunna undvara nil.gra få fartyg, som derstädos 
upprätthålla den respekt för svenska flaggan, som annars 
så lätt af ociviliserade folkslag åsidosättes, samt öfver-

11 
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vaka konsulernas uppfyllande af sina skyldigheter emot 
kofferdikaptenorne *). De äro derjomte alldeles ound
gängliga för att under freden underhålla. tillräckligt an
tal .~jiidugligt befäl och manslwp för bemanmng af de egent
ligen stridande fartygen under krigstid. Denna fordran 
på befäls och manskaps sjöduglighet är så vigtig, att den 
ej nog kan framhållas och detta gäller i lika hög grad 
för alla fartyg, vare sig de skola hufvudsakligast uppträ
da på öppna sjön eller i shlrg§.rden. Af dylika större 
fartyg, som nu omnämnts, finnes för närvarande ett för 
don närmaste framtiden tillräckligt antal, sli att inga dy

lika torde så snart behöfvas. 

Det är silledes dessa trenne väsentligt olika fartygs
certer som vi anse nödvändiga för Sveriges sjöförsvar. 

' . 
Vi skola nu tillse, hvilka utgifter för detsammas reahse-
rande kunna vara nödvändiga, dervid på förhand anmär
kande,· att alla sådana förslagsberäkningar ej kunna vara. 
annat än approximativt riktiga. De här nedan upp
gifna beloppen äro dock snarare för högt än för Higt till

tagna. 
De redan befintliga s. k. kanon-ångslupm·no äro bygg

da för att föra en bestyckning vägande omkring 190 
centner, och deras maskiner äro af 60 hästkrafters styr
ka. Do nu föreslagna fartygen böra hafva en maskin 
af omkring 80 hästkrafter och en kanon vägande om
krin"' 500 centner. De komma derigenom att deplacera 
omk;ing 800 centner mera. Denna tillökning kan vin
nas genom att deras längd ökas med något öfver 10 fot, 
hvilkot ger de nu föreslagna fartygen en längd af om
kring 110 fot, en bredd af 22 fot och ett djupgående af 
något öfver 7 fot. Dessa fartyg äro således fullt lämp-

*) Arven under kri[lslirl iiro dessa far!y{l af stor nytta {lenom den 

skada de kunna ulöfva på fi(·ndcns handel, !\Jan vet huru mycl1et l det

ta fall ulriitladcs af "Sumlrr" m. fl . undl'r amerikanska kriffcl. 
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liga för do uppgifna ändamalen. Det är likvisst möjligt 
att bygga vida mindre fartyg i ändamål att föra en dy
lik pjes, samt försedda med ångmaskin, hvilket bevisas 
genom de af Mr Farci11 i Frankrike förlidet år konstru
erade mindre Rngslupar. Dessa kostade då 30,000 frcs 
och ansågos kunna göras ändå billigare. De nu före
slagna fartygen kunna göras för ett pris af omkring 70,000 
rdr, <lheräknadt kostnaden för kanonen . 

Antages då, att Sverige beböfver GO st. sådana far
tyg, så erfordras härför ett kapital af 4,200,000 rdr. Om 
ytterligare antages att äfven 2:ne större pansarfartyg bö
ra under den närmaste framtiden byggas, till ett värde 
af l million stycket, samt att en fullständig min
utrustning till ett värde af l million anskaffas, så blir 
totalsumman för det här föreslagna vapnets anskaffande 
omkring 8 millioner. 

Till trossfartyg är häri intet inbegripet, emedan de 
nu befintliga fartygen torde dertill under freden kunna 
användas, och den enskilda ångbatsfl.otta, som gör regn
liera tu,rer på Sveriges kuster, under ett krig alltid fin
nes att tillgå och äF dertill fullt användbar. 

Ej heller är kostnaden för artilleriet tagen i betrak
tande, emedan denna kostnad i hvarje händelse är allde
les nödvändig och äfven med bibehållande af nuvarande 
system oj kan undvikas. Hvarje kanon af föreslageu 
vigt, naturligtvis reffiad, kan i Sverige sannolikt gjutas 
för en summa af 30,000 rdr, hvilket gör 3 millioner för 
100 st. Om man kunde hoppas på att Sverige under 
ännu några år kunde undvika att få krig, hvilket i an
seende till det behof af lugn, som under närmaste tiden 
efter nu pågående stora krig torde i hela Europa göra 
sig gällande, är tänkbart, så skulle inom 4 år, med en 
kostnad af 2 millioner om året, Sverige vara i besittning 
af ett sjöförsvar, som gjorde dess väpnade neutralitet til 
en aktningsbjudande verklighet, i stället för en endas 



på pnpp01·ot osisterande fras. Dil nuvarande anslag till 

G:te hufvudtitcln utgör nära 5 millioner, och derpå san
nolikt genom en omorganisering af administrationen m. m. 

/wn besparas l million, sEL behöfver denna hufvudtitel 
endast ökas med l million om året under 4 år, utom 

hvad som kan beviljas till anskaffande af artilleri, och 

detta pris torde väl ej få anses för högt för Sveriges till

gångar i förhållande till den relati\'a trygghet, som der

igenom kan vinnas. 

III. 

Af största Yigt för ett sjöförsvar är, att det eger ett 
s. k. marinetaMissement, hvarest fartygen kunna underhål 
las under den tid de ej äro utrustade, samt repareras 
och uybyggas, och hvarest de under krigstid kunna in

löpa för att finna ett säkert skydd. 
Sverige eger redan ett större dylikt i Carlskrona och 

ett mindre i Stocliholm. På förstnämnda ställe finnas alla 

do anläggningar, s?Lsom dockor, upphalningsbäddar, repa
rationsverkstäder och förrådshus af alla slag, som för än

damålet erfordras, hvilka alla äro i det skick, att dervid 

ej mycket behöfver göras. Både Stockholms och Carls
kronas etablissementer hafva så goda strategiska belägen
heter, som kunna önskas, för att tjena som stödjepunkter 

för sjöförsvarets operationer, och båda erfordra tidsenliga 
befästningar för att kunna uppfylla det vigtiga ändamå

let att i krigstid utgöra ett säkert skydd för fartygen, 

hvarest de kunna inlöpa för att reparera under striden 

lidna skador och iståndsättas att ånyo med full krigselng
het kunna uppträda. - De i Carlsh·ona befintliga an
läggningarne äro 'dock vida större än de som finnas i 
Stockholm, och derjemte har Carlskrona det företrädet 

att kunna lätt befästas från landsidan och att oga en 

hamn, som sällan är stängd af is. På sednare tiden har 

visserligen mycket talats om svårigheten att på ett full 
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betryggande sätt befästa Carlskrona frtln sjösidan. Der

vid torde dock oj tillräckligt afseende fästas på använ

dande i stor skala af försänkningar, hinder och minor. 

Amerikanska kriget, så lärorikt i afseende på maritimt 

försvar, har äfven visat, att platser kunnat härigenom 

försvaras, hvilka erbjudit långt större svårigheter än 
Carlskrona. Det är ej heller sannolikt, att ett hufvud
anfall kommer att riktas emot en ort så beläo·en som 

" Carlskrona, hvadan dess befästande ej behöfver afse att 
deraf göra ett N ordens Gibraltar. D01·emut erfordras 

ovilkorligen, att det tillräckligt skyddas för en hastig 

öfverrumpling af fientliga pansarfartyg, och det torde va

ra härför som dess befästning hufvudsakligen bör afsos. 

Detta ämne är för öfrigt så väl afhaucllrtclt uti ett kri3·s
ministerns anförande till riksdagen, att ej dorom torde 
vara mera att säga här. 

Stock!wlms befästande är af så stor vigt för hela lan
det att det är att hoppas, att det svenska folkets repro
sentanter icke skola dröja att dorom draga en nödig för
sorg utan mycket påpekande. 

IV. 

I det föregående hafva vi sökt redogöra för hufvad
grunderna för den materiel, hvarmed det svenska sjöför
svaret bör vara försedt för att kunna värdi"t och verk-

o 
samt motsvara sin vigtiga uppgift. J\Ion sjöförsvarets 
materiel må vara huru fulländad och 1mru väl afpassad 
efter landets ogendomliga beskaffenhet som helst- utan 

män, som förstå att kraftigt bogagna den, skola aldrig 

resultaterna kunna motsvara dervid fästade förhoppningar 
En tillräcklig och, framför allt, till sin beskaffenhet (ull

god personal måste finnas för att tillg-odogöra materielen. 

D etta är visst af sig sjelft påtagligt, men sjövapnets 

egondomliga beskaffenhet att i jemförolse med landtior
svaret fordra så mycket större kostnads nedläggande på 
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materielen kan dock leda till förderfEga misstag derige
nom att allt förmycken vigt lägges vid materielen, på. 
bek~stnad af personalens utbildning. Då kan det in
träffa sasom i närvarande ögon blick för Frankrike, att 
man 'eger kanske den bästa materiel i verlden, utan att 
i behofvets stund hafva någon nytta deraf. Detta kan 
aldrig i lika hög grad inträffa vid landtförsvaret, emed~n 
man ofta på kort tid kan göra en väl beväpnad man t1ll 
soldat, men ingalunda till sjöman. Det är kanske nödigt 
att till belysande af detta nämna några förhållanden vid 
franska marinen. Före krigets början gjordes i Sjömini
sterns departement stora besparingar, hvilka pågått allt 
sedan 1807. Sjöministern, som nödgades röra sig med 
mindre anslag, än nödigt var, och det oaktadt ville upp
drifva franska flottan till den högsta möjliga punkt, bestäm
de sig för, att för alla disponibla medel bygga pansarfartyg 
af de certer, som ansågos nödiga, och verkställde· bespa
ringarue genom att ständigt minska antalet utevarande 
fartyg, så att slutligen i Kanalen funnos endast tre ut
rustade pansarfartyg och i Medelhafvet ett äfvenledes 
ringa antal. Officerame gingo i massa vid stationerna 
utan användning, manskapet från "l'inscription maritime" 
inkallados endast till mönstringarne, och till besättningar 
på de få utevarande fartygen användes folk, som förhyrts 
för flerårig tjenst. Do nybyggda fartygen utrustades det 
ena efter det andra, ofta af samma chef, befäl och be
sättning, och afrustades så snart chefen efter slutade för
sök rapporterade sig klar att gå till sjös, samt upplades 
med bibehållande ombord af alla sina tillbehör. Det är 
klart att härigenom materielen hölls i ett utmärkt skick; 
också eger franska flottan några af de starkaste strids
fartyg, som någonsin blifv·it bygda. Men då kriget ut
bröt, förklarade sjöministern sanningsenligt, att "han åt
minstone ej var färdig.;' Frankrike egde då oj dugliga 
bosättningar till fjordodelen af sina pansarfartyg, och de, 
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som hitsändes för blockaden, voro sannolikt endast i stiind 
att hjelpa sig fram med sina maskiner, utan att besLitt
ningarne hvarkon kunde sköta seglen, eller ens excerco
ra do svåra kanoner, som utgöra dessa fartygs artilleri. 
Ej heller kunde amiralerna vara i stånd att bedöma si
na fartygs kapacitet och rätta användande i taktiskt hän
seende, en insigt som ej kan förvärfvas utan i stora 
eskadrar, då frågan är om nutidens pansarfartyg. Dessa 
äro sannolikt orsakerna till det obetydliga, som med des
sa mägtiga hjelpmedel uträttats under innevarande krig. 
Samma fiirhållande, nomligan brist på skicklighot hos 
befäl och besättningar, förorsakade Italienarne förlusten 
af slaget vid Lizza, och ett motsatt förhållande skänkte 
danskarue segern vid Helgoland) oaktadt Österrikamos 
obestridda tapperhet. 

Hvad nu särskildt angår den personal, som är bc
höflig för det svensfra sjöförsvaret, erfordras tydligen, dels 
att den är till antalet tillräcklig för bomannandet och 
skötandet af de fartyg, som enligt vår mening böra till
höra detsamma, dels att den är tillfyllest duglig och öf
vad för de dermed afseelda ändamålen och med afseonde 
htlrpå lämpligt organiserad. 

Beträffande det första torde det redan nu befintliga 
antalet kunna anses fullt tillräckligt. Af do mindre, 
opansrade skilrgårdsfartygon behöfver, med afseende der
på att smärre landstigningar ofta kunna af dess bosätt
ningar erfordras m. m. , hvart och ett en besättning af 
omkring 50 man; GO dylika fartyg tillsammans allt' å 
3,000 man. De sex större pansarfartygen erfordra sam
manlagdt 600 man, och de återstående fartygen tillsam
mans 1,200. Lägges härtill 25 procent såsom reserv, så 
erfordrar hela sjöförsvaret 6,000 man, hvilket icke ovä
sentligt undorstiger den närvarande styrkan. 

Vidkommande derefter denna personals utbildning 
till full duglighet och dess organisation, kan icke nog 
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framhållas, att lwarje försvar med användande af farlyg1 

vare sig på öppna sjön eller i skärg?t.rden, oundgängligt 
fordrar hvad man kallat sjömannasirap hos den dervid an
vända pm·sonelen. Vid ett sjöförsvar sådant som det här 
föreslagna är denna egenskap icke mindre oundgänglig 
än eljest. Tvärtom skulle man med fog kunna påstå, 
att för ett land som måste hushålla med sina tillgångar 
det är af relativt större vigt, att den åstadkomna mate
rielen blir väl använd, samt att just genom personalens 
utmärkta beskaffenhet ersättes hvad möjligen kan felas 
i yttre tillgångar. Det är också påtagligt, att en sådan 
flotta som den här föreslagna förutsätter så väl ett icke 
ringa antal personer med utbildade befälsegenskaper som 
äfven att dc flitaliga besät.tningame skola med full till
färsigt följa sitt befäl till och med i strid emot skenbart 
ojemförligt öfv.crlägsne motståndare. Under denna för
utsättning skall detta sjövapen kunna blifva oöfvervin
nerligt; utan densamma förblir all annan omkostnad fa
fäng. Det torde här också förtjena anmärkas, att de 
skandinaviska folken i förmåga att vinna sjömansduglig
hot ieke stå rfter för något annat folk i verldon, kansko 
stå främst bland dom alla. ]I,Hl, vi begagna oss af och 
fullkomna donna vilr naturliga öfverlägsenhet! 

Dil oundgängli~heton af sådant "sjömannaskap'; 1'ör 
skärg?mlsförsvarct blifvit bestridd och denn a term af 
icke-sjiimän stundom nästan tyckes blifva ansedd som en 
slags humbug, h varmed männon af yrket vilja bedraga 
utanför stående, må det tillfttas att här i korthet ut_ 
veckla hvad dermed förstås, på det att äfven den icke 
sakkunnige må kunna begripa betydelsen deraf. 

Härvid torde dock icke behöfva nämnas de olika arbeten 
som fordras af sjömännen, och hvilkas utförande sam
manfattas uneler benämningen sjömansrlu.?lighef, emedan 
det vore att onödigt ingå i detaljer, hvilka icke kunna 
vara af intresse för don utom yrkc..t stående. Här torde 

.. 
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blott böra framhållas de personliga egonskaper som 
hos en god sjöman äro erforderliga för att verkställa 
dessa arbeten. 

En god sjöman måste vara till sitt lynne lugn och 
kallblodig, äfvcn under utförande af arbeten som fordra 
största skyndsamhet. Med de honom omgifvande farorna 
måste han vara så förtrogen, att han instinktlikt och 
utan tankeansträngning vet att undvika dem. Den ma
tros, som under natten och i hård sjö arbetar i tacklin
gen måste kunna fullgöra sitt arbete utan att behöfva 
tänka på att hålla sig fast. Han måste ega förmåga af 
srwbb uppfattning af en gifvon ordre, ty då han t. ex. 
nattotid kallas upp ur sömnen för att utföra något arbete 
till väders, milsto han kasta på sig kläder och vara uppe 
i tacklingen inom den tid som vanligen bestås åt on 
mcnniska för att hinna utträda ur sömnens dvala och 
blifva fullt vaken. Han måste i anseende till de många 
oväntade omständigheter, som sjölifvet erbjuder, ega en 
viss uppfinningsförmåga, att med för handen varande me
del reda sig ur hvilka svårigheter som helst. Han må
ste äfvon ega de fysiska egenskaperna af stor vighet och 
lättrörlighet. Han mftste slutligen hafva den obegränsa
de tillit till sitt befäl, att han äfven under lif.sfara utan 
betänkande utför de ordres, som gifvas honom, emedan 
ett motsatt förhållande lmnke kunde medföra allas fara. 
Sammanfattningen af dessa egenskaper utgör i korthet 
det, hvilket bör bibringas manskapet ombord på ett ör
logsfartyg, ja på hvarje fartyg, stort eller litet, segel
eller ångfartyg. Befälet måste~ utom nämnda egenskaper, 
som det naturligtvis måste ega för att kunna bibringa 
dem lit manskapet, äfven hafva den hastiga uppfattning 
af situationen, och det ögonblickliga tillgripande af det 
riktigaste sättet att undvika en öfverhängande fara, som 
man brukar kalla "sjömannabliclf," "öga" o. s. v. Dessa 
egenskaper äro ock sådana, att dc under en strid måste 
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blifva af afgörande betydelse, ehvad den skall utkämpas 

med stora eller små fartyg, p& öppna sjön eller i skär

g&rd. De kunna endast förvärfvas genom ldnga seglingar 

pR aflägsna farvatten , emedan endast skärgårdssegling i 

vB-ra farvatten under fredstid sällan eller aldrig erbjuder 

några tillfällen till deras uppöfning. De dertill använda 

fartygen röra sig nästan enelast med ånga, vanligen blott om 

dagen och uti kända farleder, hvarest få eller inga svå

riglwter visa sig. Att under fredstid, endast för öfning 

och med smärre fartyg uppsöka dylika vore att onödigt 

utsätta sig för säkra missöden. Bättre är då att företaga 

de l&nga sjöresorna, hvarunder svlirigheterna af sig sjelf 

framställa sig och öfning vinnes i deras öfvervinnande 

eller undvikande. Man har föregifvit, sasom ett af skä

len för bildandet af "skärgårds-artilleriet", att dess office

rare borde under fredstiden genom ständig vistelse nti 

skärgarden blifva sa hemmastadda der, att de under 

mörker och tjocka skulle kunna navigera utan begagnan

de af lots. Detta påstaende har dock gjorts af mP.d sa

ken alldeles obekanta personer, ty sjömän veta väl, hur 

orimlig en dylik fordran är. Lika lätt som det är, att 

vid full dager, med begagnande af ånga och vägledd af 

ett godt sjökort, sakta söka sig in till en okänd ankar

plats, lika svårt är detta att utföra i tjocka eller under 

en mörk natt, äfven om farvattnet är väl bekant. Ingen 

lots, han må nu i 20 år hafva befarit ett enda farvatten, 

åtager sig lotsning under saclana omständigheter, om 

farvattnet erbjuder verkliga svårigheter och ej lifsfara är 

för handen. Ett för alla påtagligt bevis härför är, att 

de privata ångbatar, som göra regnliera turer på Sveri

ges kuster, alltid under dylika omständigheter nödgas 

ligga stilla; och dock finnas ibland deras kaptenor per

soner med så stor kännedom om skärgården, som 20 års 

erfarenhet kan bibringa. Skulle deremot under ett krig 

nöden fordra, att ett fartyg tager sig fram under sådana 

..... 
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omständigheter, så är dess chef fullt berättigad att löpa 

den nödvändiga risken, och han lär då undslippa tillvi

telse för dumdristighet och öfvcrdrifven djcrfhet, äfven 

om han misslyckas. Hans hjelpmedel under sådana 

omständigheter, lodet, sjökortet och kompassen äro af 

elen beskaffenhet, att deras rätta bruk kännes af hvarje 

sjöman. Ofta erbjuder en enda resa öfver Nordsjön 

till England flera tillfällen till utbildande af de för 

sjömannen nödiga egenskaper, än en hol sommars skär

giirds-expcdition. Af detta skäl; äfvcnsom af ett annat 

för hvilket straxt skall redogöras, torde hvarken office~ 
rare eller manskap böra användas till tjenstgöring på 

skärgårdsfartygen, {örr än de under ett visst antal år 
gjort längre sjöexpedition er. 

Af öfvervägande vigt för skärgårdsoskadern dr det 

tcJ!ilislw elementet, hvarmed menas olika positioners in

tagande uti olika terräng, samt undersökande af de for

meringar uneler marche, som hastigt medgifva bildandet. 

af linier m, m. Derunder hör äfven öfning i fält-befäst

ningars uförande, kartritning O·. d. Dessa öfningar kun

n~ dock ej företagas utan med niigorlunda rörliga, redan 

S.Jömansöfvade besättningar. Skall nu den korta tid af 

5 a 6 månader, som utan riskerande af besättningarnes; 

holsa kan i våra farvatten iirligen användas, upptagas 

Mde till besättningarnos utbildande till sj ö män och till 

ofvannämnde ofningar, så få de sednare otvifvelaktigt stå 
tillbaka. 

Ännu mycket mer skulle kunna vara att säga i 
detta ämne; det anförda torde dock göra tillfyllest att 

ä~ven för den u~om yrk~t stående åskådliggöra nödvän-

digheten af. en fullständig och likartad sjömannabildning 

hos besättnmgarne å alla fartyg, som skola tillhöra sjö-
försvaret. · 

På grund häraf bör också hela sjöförsvaret utgö-ra en 
corps, uneler en styrelse och mod en administration. 
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Det är icke rimligt, att Sverige skulle behöfva en 
särskild corps endast för de fartyg, hvilkas huf
vudsakliga uppgift är att under fredstid underhålla det 
sjömansskap hos befäl och besättningar, hvarförutan in
gen strid på sjön kan med framgång företagas, vare sig 
scenen är skärgårelen eller öppna sjön. Ej heller är det 
möjligt uppdraga en bestämd gränslinie emellan de egen
skaper, som erfordras för do olika fartygens skötande 
och användande. lusigten om nödvändigheten af sjö· 
mansskap äfven hos besättningarna på skärgårds-artille
riets fartyg har redan på :len korta tid, Sverige haft on 
flotta i tvenne upplagor, gjort sig gällande hos detta. 
vapens officerare, hvilka oftast i sin person förena all 
den sjömanna-cluglighot, som finnes på de af dem förda 
fartyg. 

Så länge nästan alla detta vapens officerare utgöres 
såsom nu, af personer med sjömannauppfostran, är bri
sten på dugligt manskap märkbar endast för dem sjelfva, 
men det är svårt att se huru det skall gå, då inom vap
uet uppstår en yngre generation som ej blifvit uppfo
strade till r;jömän. Sedan dessutom elen minister, som 
förde styrelsen då flottans delning företogs, nu till större 
delen afgått, sil. torde ett återkommande förslag till sam
manslagning möta vida mindre svil.righeter än då det 
sist framställdes. N uvarande sjöministorns å sigter an
gil.ende sjövapnet kan man visserligen ej känna, men 
följande åsigter angående fortifikationens officerares öf
ning torde visa att han, uti ett ämne der ban onekligen 
har största auktoritet, ej anser nil.gon delning af arbetet 
fördelaktig för officerarnos utbildning: 

"I samma mån som de äldre officerarne vinna vana och 
tillgångarue kunna medgifva, att ett större antal man
skap till öfningarne kommenderas, kunna äfven dessa 
göras mera omfattande och bättre uppfylla det ena af 

.... 
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de dermed !lsyftade ändamll.len, som iir allas fullständiga 
öfning i olika arbetens utförande" *) 

I hopp att snart elen tid kommer, då äfven inom 
flottan "allas fullständiga ofning i oli!ra arbetens utförande" 

anses va!·a ett af öfningarnes ändamål, sluta vi nu denna 
lilla uppsats, bvars uppgift endast är att visa äfven utom 
yrket stående personer, hvad Sverige har rätt att vänta 
af sitt sjöförsvar, om detta väl ordnas. 

I anledning af den anmärkning, som ofta framstäl
les emot lwarje förslag till förbättring af vårt sjöförsvar, 
att nämligen detta icke tjonar till nflgot, enär en rilwre 

fiende alltid skall kunna åstadkomma rlet samma som vi 
och blifva i stånd att utveckla åtminstone en qvantitativ 
öfverlägsenhet, som här blir afgörande, mil. dock några 
ord tilläggas. Det här föreslagna skärgil.rdsvapnet är 
genom sin beskaffenhet och vil.ra kusters natur så starkt 
att det icke behöfver frukta någon motståndare, som icke 
deremot kan uppställa en öfverlägsen flotta af samma 

slag. Det är dock icke sannolikt, att någon af våra far·· 
liga grannar skall pil. förband utrusta sig dermed, eme
dan det föreslagna skärgårdsvapnet uteslutande har en 
för Sverige lämpad defensiv karakter. Först med sär
skildt afseende på Sveriges eröfring kunde en dylik 
flotta blifva för dem nödvändig. Med afseende på an
dra ändamål vore de derpil. använda penningarneför dem 
bortkastade. Skulle åter i anledning af ett krig med 
Sverige en dylik flotta af dem byggas och utrustas, vore 
det alltid för oss af omätlig vigt att vinna den tid, som 
dertill åtginge, bvarförinnan något anfall på oss ej kun
de med framgåm;· företagas . Äfven sedan en dylik 
flotta, den ende värdige motståndaren till det föreslagna 

*) "Chefens för Fortifikationen rapport om 1869 års öfningat·" ur 

Krigs-Vetenskaps Akadt•mi!'ns handlinffat· och tidskrirt, h ii ilet för d. 31 
l'tlaj 181'9. 
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svenska skärgårdsvapnct, b1ifvit af fiend"n åstadkommen 
hade vi framför honom icke allenast företrädet af en 
större erfarenbet i vapnets användande och större kän
nedom af våra skärgårdar, utan också det otroligt stora 
företrädet af fast stöd på egna kuster, hvaremot on fien
de, om ban blefve slagen, endast hade hafvet till re
trättpunkt, d. ä. ett ställe, der de i fråga varande farty
gen, om de nödgades der en längre tid uppehålla sig, 
vore utsatta för faror af alla slag. 

Måtte vi derföre snart och lira{ligt gripa oss an med 
en så fullständig utveckling af vårt sjöförsvar, som en 
klok omsorg om vårt lanels sjelfständighet och välf'ard på
kallar och våra tillgångar medgifva! 

&varjehanda. 

Ungefärliga kostnaden i England {ör en kanon uppställd 
uti batterier af olika konstruktion och byggnadssätt, (hela 
kostnaden för batteriet, må vara att det är ett fartyg, 
en fästning eller ett jorclverk, är fördelad på det antal 
kanoner batteriet består af). 

1:o. Befästningar utaf kost- Kostnad per kanon. 
sammasto slag såsom; L. sterling. l I\dr H1~t. 
"Horse-Sand Fort" med 10 st. 

25-ton kanoner, 24 st. Hl-ton 
kanoner, och 25 st. 12-ton 

kanoner . 
"Spit Bank Fort" med 4 st. 25-ton 

kanoner, 9 st. 18-ton kanoner 
och 6 st. 7 -ton kanoner . 

8,890 160,020 

10,900 196,200 
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Kostnad per kanon. 

"Portland Brealnvaler" med l 4 st. L. sterling. R dr Rmt. 

18-ton kanoner och 16 st. 12-ton 
kanoner 9,500 171.000 

2:o. Befästningar, med gra-
nit kasematter och jorn-sköldar 
såsom: 

"Gilkiclrer Ballery" mocl5 st. 25-ton 
kanoner, 17 st. 18-ton kanoner 
och 5 st. 12-ton kanoner 3,700 66,600 

"Garrison Point Baltery" med 36 
st. 12-ton kanoner. 4,200 75,600 

"Bovisand Battery" med 14 st. 
18-ton och 9 st. 12-ton kanonor 

3:o. Jorclverk, utan jorn
sköldar (användandet af jornsköl
dar skulle öka priset pr kanon 
med omkring 1,300 L. sterling) 
s!l.som: 

"Southsea Battery" mod l st. 25-ton, 
22 st. 12-ton och 9 st. 7 -ton 
kanoner 

"Soulh lloolc Battery" med 5 st. 
12-ton och 15 st. 7 -ton kanoner 

"Warden Point Battery'' med 4 st. 
12-ton och 4 st. 7 -ton konaner 

4:o. Krigsfartyg~ abepansra
de eller lätt bepansrade, såsom: 

"Staunch" kanonångbåt, med 1 st. 
12-tons kanon 

"Inconstant" o bepansrad fregatt med 
16 st. 12-ton kanoner .. 

3,800 68,400 

1,270 22,860 

2,290 41,220 

1,600 28,800 

6,000 108,000 

13,000 234.000 
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"Caledonia" pansal'fregatt med 4 1
/ 2 

tums pansar, förande 8 st. G
ton kanoner, 6 st. 110-pundiga 
och 12 st. 68-pundiga 

''Royal Sovereign", tornfnrtyg med 
5 1

/ 2 tums pansar och 5 st. 12-
ton kanoner . 

5:o. Krigsfartyg mod tjock 
bepansring såsom: 
"Sultan" med 9 till 6 tums pansar 

ock 12 st. 18-ton kanoner . 
"Deoastation" tornfartyg, med 12 

till 10 tums pansar och 4 st. 
25-ton kanoner . 

"Glatton" tornfartyg med 12till10 
tums pansar och 2 st. 25-ton 
kanoner 

Kostnad per kanon. 

~, ,-s;,~~-:r --,~.~~-~~ 

11,500 207,000 

40,000 720,000 

31,000 558,000 

69,000 1,242,000 

84,300 1,517,400 

United Servie Journal. 

*) KanoRångbätarnc cflct· "Stanch's" mönster, hvarar 11 st. vid flrcls 
hörjan voro under arbd~ (se förteckningen å nästa sida) komma nu alt 
föra 18-ton i stället ftir 12 ton kanonrr och beräknas enligt uppgift ft·ån. 
EnglatHl komma att kosta unffef. 6700 L. stet·ling = 120,600 Hdr Hmt 
Tvenne af dessa som nyliffl'" satts i sjbn, "Comct" och "Blazer", ffiot·de 
'·id profresan 8i knop orh haf1•a hvardcra en brsältninff af 25 man. 

Rcd:s anmärkning. 
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Sammandrag af Eongl. Bref, Förordningar, General· 
order m. m., utgångne från Kongl. Sjöförsvars

departementet. 

(Kong l. Bref.) 

Den 3 Februari. Kommendören vid flottan och 
ridd. F. F. Thomson förororduas att förrätta general
mönstring med båtsmansha.llet inom 1:a distriktet. 

Den 14. Löjtnanten vid flottan O. A. Puke tillde
las ett stipendium af L. 125 för tredje året af hans 
tjenstgöring i kongl. storbritannisk örlogstjenst. 

Den 23. Ångfartyget "Valkyrian" skall förändras 
till transport-fartyg. 

(Generalorder.) 

Don 8 Mars. Med ändring af generalordern den: 3 
Oktober 1866 angående lysningsämnen förbjudna till be
gagnande å kronans fartyg, har Kongl. Maj:t, på till
styrkan af :Förvaltningen af Sjö-ärendena, i nåder 
tillåtit: 

att a svenska örlogsfartyg' försedda med signallan
ternor, inrättade att upplysa medelst fotogen, fotogen
olja till så ringa mängd som för signalering erfordras, 
må för sådant ändamal ombord förvaras och begagnas, 
under strängt iakttagande deraf: 

l:o. att nämnda olja med färsigtighet handhufves; 
2:o. att densamma användes endast till signalering; 
3:o. att den magasineras å plats under vattonlinien 

för att vara i skydd för fiendens eld, samt att samma 
plats är så aflägsen som möjligt från maskin- och eld
rum, på det att dess upphettning matte förekommas; 

Ll:o. att fotogenolja förvaras i bleckcisterner af högst 
on half kubikfots rymd, samt 
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5:o. att all tappning från ett kiLrl till ett annat, 
äfvensom lampornas fyllande sker å öfra däck, och, så 
vidt möjligt är, vid dagsljus. 

Don 10. Monitorn "John Ericsson" skall rustas i 
Stockholm, för att vara klar att gå till sjös omkring don 
l nästkommande Juni. 

Dess besättningslista upptager: 
Chef: Kommendörkaptenen af 2:a kl. och ridd. A. 

F. Rahmn . l. 
Socond: Kapton J. A. O. M:eister l. 
Medkommenderade officerare 3. 
Läkare . l. 
Underbefäl och ö fri g bosättning 7 4. 

Summa 80. 
S. d. Bosättningslistorna för nedannämnda vid 

Oarlskrona station till rustning anbefallda fartyg upp
taga: 

för korvetton "Balder" chef: KommendörkaptenPil af 
2:a kl. O. Lagerberg; seeond: Kaptenen och ridd. P . 
~V. von Otter; kommenderade och navigations-officerare 
5; civile 3; underbefäl och öfrig besättning 201 ; sum
ma 211. 

för korvetten "Nurrl•uping": Uh of: Kommendör-kap
tonen af 2:a kl. och riddaren S. A. O. Lagerberg; se
kond: kapten O. af Troile: kommendcrn.do och na1riga
tions-fficcrare '7; civile 3; unde1·befu1 och öfrig besättning 
2!)2 ; summa 304. 

för korvetten "Josl'phinen: Obof: Kommendör-kapto
non af 2:a kl. och ridd. friherre O. G. von Ottor; sekond: 
Kapten G. 111. af Klercker; kommenderade och naviga
tions-officerare 7; civile 3; underbefäl och öfrig besätt
ning 292; summa 304. 

för korvetten "af Ch(lpm.(ln": Chef: Kommondör
kaptenen uf 2:a kl. och riddaren J . H. Anlwrlwma ; 
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sekond: Kaptenen och ridd. G. af Trolle; kommendera
rade officerare: Löjtnanterna A. P. Lilliehöök, J. D. 
Barclay (navigations-officer), L. M. Törngren, F. W .. 
Lenurnan samt underlöjtnanten friherre C. O, S. Posse; 
kadett-officerare och lärare· från sjökrigsskolan 2; kadet
ter och elever 33, civile 3; underbefäl och öfrig besätt
ning 206;- summa 251. 

för korvetten "Thor": Chef: Kommendör-kaptenen af 
2:a kl. och ridd. N. A. Fischerström; sekond: Kapteu 
P. G. H. Starck; kommenderade officerare 2; civile 2; 
underbefäl o.ch öfrig besättning 115; summa 121. 

for briggen "Nordenslrjöld"; Chef: Kaptenen m. m. A. 
F. Lind af Hageby; kommenderade officerare 4; läkare 
l; undorbefäl och öfrig besättning 90; summa 96. 

för kanonbliten "In.qegerd" : Chef: Kapten E. G. 
N ordenfolk; kommenderad officer l; underbefäl och ö fri g 
besättning 30; summa 32. 

S. d. skeppsgossebriggarna "Snappopp\ "Skirner'' och 
"af Wirsen" skola rustas för att användas till 4 månaders 
öfningar för skeppsgossar. Såsom chef kommenderas il. 
hvardera briggen en subaltern-officer och till befälhafva
re öfver alla 3 briggarna är kommendörkaptenen af l:a 
kl. och ridd. A. J. Rosengren utsodd. 

S. d. De i år vid skärgårds-artilleriets station i 
Stockholm till rustning anbefallda fartyg skola utgöra en 
eskader fördelad uti 3 afdelningar af hvilka hvardera 
anses lika med en bataljon kanonjollar. 

Besättningslistan för denna eskader upptager: 

ångslupen "fia re" : Eskaderchef: Öfverstelöjtnanten 
och ridd. friherre B. O. Stackelberg l; fartygschef och 
adjutant: Kaptenen och ridd. A. F. Klintberg l; under
befäl och manskap 17; summa 19. 
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f:a A(delningen: 

Chefsfartyget "Brynhilda": Afdelningschef: Majoren 
och ridd. O. F. Kreuger 1; fartygschef och adjutant: 
Officer l; läkare l; underbefäl och manskap 20; sum
ma 23. 

Pansarbåten "Sfröld": Chef: Kaptenen frih. C. G. 
Oxenstierna l; kommenderad officer l ; underbefäl och 
manskap 38; summa 40. 

Pansarbåten "Garmer": Chef: Kaptenen och riddaren 
grefve A. T. Oronhjelm l; kommenderad officer l; un
derbefäl och manskap 22; summa 24. 

Kanonångslupen "Svensfrsund': Chef: Kapten B. C. 
Mun ck l; kommenderad officer l ; underbefäl och man
skap 29; summa 31. 

2 :a A(delningen: 

Chefsfartyget" Brynolf": Afdelningschef: Majoren och 
ridd. F. L. Andersson l; föröfrigt lika med besättnings
listan för "Brynhilda"; summa 23. 

Kanonångslupen "Motala·': Chef: Kaptenen och ridd. 
J. F. Thorssell l; kommenderad officer l; underbefäl 
och manskap 38; summa 40. 

Kanonångslupen "Carlsund": Chef: Kaptenen och 
ridd. W. J. Schyberg l; för öfrigt lika med "Motala"; 
stmuna 40. 

Kanonil.ngslupen "Al(!tild": Chef: Kaptenen och ridd, 
J. C. Christierson l; föröfrigt lika med ".Motala"; sum
ma 40. 

3:e A(delningen : 

Chefsfartyget "Ingeborg": Afdelningschef: Majoren 
och ridd. C. P. Virgin l; föröfrigt lika med besättnings 
listan för "Brynhilda"; summa 23. 

Kanonångslupen "Aslög": Chef: Kaptenen och ridd-
A. Molander l; föröfrigt lika med ":Motala"; surn,
ma 40. 
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Kanon8.ngslupen "Astrid": Chef: Kapten P. E. Arrhe
nius l; föröfrigt lika mod "Motala"; summa 40. 

Kanonångslupen "Sigrid": Chef: Kapten O. H. 
Smedborg 1; föröfrigt lika med "Motala"; summa 40. 

Summa summarum för eskadern 423. 
Do under nybyggnad varande pansarbåtarna "Gerda", 

"Hildur" och ''Fenris" skola, sedan de blifvit öfvertagne af 
kronan och derefter hunnit klargöras för expeditionen, 
förenas med skärgårds-eskadern. Till chefer å dessa far
tyg äro utsedda: 

å "Gerda": Kaptenen och ridd. O. C. Engström; 
ii "llildur": Kapten A. L. Broberg; 
å "Fenri.~": Kapten G. Lagercrantz; 

hvarjemte å hvardera af dessa pansarbåtar beordras en 
medkommend officer. Öfrig besättningslista för dem kom
mer att framdeles utfärdas. 

S. d. I och för utförande af skjutöfningar med 
korprals- och rekrytafdelningarna vid skärgårds-artilleriets 
exercisskola skola nedannämnda fartyg utgå på expedi
tion i Stockholms skärgård nemligen: 

Chefsfartyget "Ingeborg"; 2 kanonångslupar hvilka af 
stationsbefälhafvaren utses; l bombkanonslup; 1 land
stignings-lmnonslup jemte behöfligt antal små fartyg. 

Dessa fartyg skola bilda en afdelning, som an
ses lika med en bataljon kanonjollar, och för hvilka 
chefen för stationens skolor skall vara afdelningschef. 
Denna afdelning skall inmönstras den 22 nästkommande 
Maj och afmönstras den 20 derpå följande Juni, öfrig 
besättningslista utfärdas af stationsbefälhafvaren, under 
hvilkens order afdelningschefer under expeditionstiden 
kommer att stR. 

Derjemte må en kanonångslup under 7 dagar i vår 
och 7 dagar i höst efter det skärgårdseskadern blifvit af 
mönstrad, användas i och för iniärandet af den känno
.l ~~, A~ l , ,+\ .. ,rlof<>.<lPn angränsande vatten och farleder, 
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som gällande reglemente för stationens skolor bestämmer 
såsom viikor för underofficers befordran vid skärgårds
artilleriet. 

S. d. Till anställande af öfningar med minors 
utläggande och hemtagande samt sjöminemateriels hand
terande i allmänhet skola: Siwnerten "Amfion" - ut
rustad såsom logementsfartyg - ångslupen "Thyra" 
samt ett erforderligt antal prRmar och båtar, utsändas 
pR en högst 3 mRnaders expedition dels i trakten af 
W ax h olm dels till Brandalsund och dess grannskap. 

Dessa fartyg skola bilda en särskild exercisafdelning, 
som anses lika med en bataljon kanonjollar, och för 
hvilken öfverstelöjtnanten och riddaren m. m. A. V. 
Zethelius skall vara afdelningschef, öfrig besättningslista 
utfärdas af stationsbefälhafvaren, som jemväl eger be
stämma in- och afmönstringsdagar m. m. 

S. d. För innevarande års expeditioner skall den 
främsta bombkanon å hvar och en af skärgårds-artilleriels 
med bombkonaner bestyckade kanonRngslupar utbytas 
mot en 24 'it:ig kanon. 

Den 11. Kommendör-kaptenen af 2:a kl. och ridd. 
Erik Odelstierna skall, frRn och med den l nästkom
mande Juni och under öfverstelöjtnant friherre B. O. 
Stackelberg's sjökommendering, bestrida chefsbefattnin
gen i sjöförsvars-departementets kommando-expedition. 

Den 14. Ynglingarne B. O. C. 1\'Iunck, G. Adler
sparre, G. J. F. Fleetwood, K. vV. Hök, G. W. Smer
ling, P. E. Skytte, C. J. F. Ljunggren och S. G. West
man tillåtas att såsom extra kadetter på egen kost åt
följa de sju förstnämnda korvetten "af Chapman" och 
den sistnämnda korvetten "Norrköping" på dessa fartygs 
nu förestRende öfningståg. 

Den 16. Underlöjtnanten vid skärgårdsartilleriet H. 
G. Ekwurzel beviljas sex (6) månaders in- och utrikes 
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tjenstledighet, rälmad fril.n och med den l nästkomman

de April. 
S. d. Löjtnanten vid kongl. flottan L. Palander be

viljas 2 m&nader tjenstledighet fril.n den l nästkomman
de April för att sil.som Befälhufvare föra pastånfartyget 

"Pol hem". 
Den 17. Å hvarje hädanefter utgil.ende flottans far

tyg hvars besättningslista upptager 3 eller flera med

kommenderade officerare, bör fartygschefen åt sig utse 
en officer till adjutant. 

Den 18. Med ändring af generalordern af den 11 
sistl. Februari i hvad densamma rörer kanonbliten "In

gegerd" skola 
Kanonbåten "Ingegerd" och lastbriggen "Gladan" 

utrustas för att omkring den l nästkommande Maj kun

na utgll. pil. 5 månaders vetenstaplig expedition till ark

tiska farvatten. 
Besättningslistorna upptaga: för "Ingegerd": Chef: 

Kaptenen och riddaren frih. F. W. von Ottor; med
kommenderad officer l; läkare l; underbefäl och man

skap 27; summa 30. 
För "Gladan": Chef: Kapten P. M. von Krusen

stierna l; medkommenderad officer l; underbefäl och 
manskap 23; summa 25. 

Båda fartygen ställas under befäl af den äldste far
tygschefen, kaptenen och riddaren F. \V. von Ottor. 

S. d. Kaptenen vid flottan, grefve O. C. Cronstedt 

skall kommenderas såsom sekond il. till rustning anbe
fallda korvetten "Balder", i stället för till chef il. kanon
båten "Ingegerd" utnämnde kaptenen m. m. frih. F. W. 
von Ottor. 

Kapten E. G. Nordenfalk skall vara chef il. kanon

båten "Gunhild", när detta fartyg efter dess ll.terkomst 

till Carlskrona och afmönstring d01·städes, ånya klargöras 
för ny expedition i sommar. 

-




