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Vid årsskiftet. 

Lika Yisst som vid inträdet af ett nytt år tanken 

riktas framitt emot dc utsigter och förhoppningar det 

nya tidsskiftet innebär, lika naturligt ilar minnet tillbaka 

till don flydda perioden ; och hvarpå skulle väl äfvon ut

sigterna för det nya året stöda sig om icke på erinrin

garna från det förflutna. 
En sådan återblick på det förflutna till stöd för det 

tillkommande kan af dem, som deltaga i vurt sjöförsvars 

öden, riktas emot året 1871 mod mera intresse än det, 

som do näst föregående iiren kunnat framkalla. Om än 

ingenting stort eller ännu särdeles märkbart blifvit gjordt 

för sjöförsvarets förbättring uneler det förflutna året, kan 

dock icke nekas, att såväl nödvändighoten af denna för

bättring blifvit allmännare erkänd, som äfven öfverhufvucl 

taget nationen mod mera intresse omfattat frågan. Det 

har åtminstone talats om saken, och det är dock något. 

Det har till och med talats mycket, och som en naturiig 

följd deraf hafva de mest olika åsigter kommit i dagen. 

Sjöförsvaret är tack skyldigt åt alla, som yttrat sig der

om till och med åt dem, som velat fälla dödsdomen der 

ötvor, ty huru skulle v ~ll sanningen kunna framstil sit 

klart, om den icke hade villfarelsen till kontrast. Sjöför

svaret är tack skyldigt rLt dem, SOm Omhänderhaft dess 

intressen på . ett sådant sätt, att det ådragit sig nationens 

uppmärksamhet, ty äfven om det blifvit bevisadt, och 

än mera framdeles kommer att bevisas, att fel möjligen 

äro begil.ngna i detta hänseend e, så är det ju en bekant 

sak, att intet slikrare sätt tinnes att ådraga sig uppmärk

samhet än det att begå fel, och uppmärksamhet af nationen 
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yar just hvad sjöförsvaret behöfue uppifriin allt nedigenom. 
Till sist är sjöförsvaret skyldigt uppriktig tacksamhet !H 
de män, som med fosterlandets väl till sitt oförvillade mål 
segrande ådagalagt, huru nära detta sammanhänger med 
upprätthållandet af ett sjöförsvar, det m& nu kallas stor 
eller liten flotta, yttre ollor inre kustförsvar. 

'rrots all denna anledning till olikartad tacksamhet, 
h vilken kommor att karakterisera 1871 s!isom ett vigtigt 
år, såg början af detsamma oj särdeles ljus ut för den, som 
med intresse betraktade v!irt sjövapen. Under en tid
punkt d& hvatje post ifriin det fransk-tyska kriget med
förde nya bevis pli huru öfning - det vill här säga 
krigsduglighet - gäller framför allting annat, framför 
öfverlägsenhet i antal, materiel, belägenhet och till och 
med penningar, under denna tidpunkt måste man anse 
det sorgligt, att af flottans tus~·ntals bemanning för till-

fället endast ungefär tvåhundra man åtnjöto öfning. 
"Gunhild" utförde sitt vanliga "dragande kall å ombetes 
vägnar" i Göt6borgs skärgård, och ''Uefle" låg i Havre 
som ett "moraliskt stöci." för de landsmän, hvilka der 
sökte skydd för krigets faror. Att de osäkra politiska 
förhållandena nödvändiggjort den välbehöfliga öfningens 
inskränkning - som gick sii liingt att den till och mCJd 
var ovanlig - är nog möjligt, men sorglig var anblicken 
deraf. 

Så var det stäldt med verksamheten, denna sjömans
duglighetens lifsluft, så för höll det sig med personalen, 
och med materielen såg det ej ljusare ut. "Balder" låg 
och väntade pii sitt öde, man litade på en viss "fläkt" 
för att få den upphöjd till rang, heder och värdighet af 
kontraktsenlig med icke kontraktsonlig ilngkraft. "Loko" 
lofvades färdig på bekostnad af "Balders" duglighet; det 
var ett försök att modernisera myten om huru Balder 
blcf offer för Loke, men tillämpningen lyckades icke, åt
minstone icke den gången. De nya bakladdningskano-
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ncma, hvilka ännu enelast i tidningarnos bcr:ittelsci.' <i1il 

skjutförsöken existerade för dem som dock en gång skulle 
komma att ansvara för deras bmk och vård, bedömdes 
hårclt och med misstroende af personer, vid hvilkas om
dömen man förut haft skäl att fästa sig. 

Då således det närvarande ej er b j öd någon punkt, 
på hvilken blicken med tillfredsställelse kunde lwila, såg 
sig hoppet hänvisadt till framtiden och närmast till den 
instundande riksdagen, af hvilken det ej heller blef svi
ket. De tvenne för sjöförs\'aret vigtigast.e frågor, som 
under fjerde och femte hufvudtitlarnes behandling före
komma, voro propositionen om anslag till Carlskronas 
befästande samt motionen om återförening af de båda 
delar af sjöförsvaret, hvilka trots 1866 års styckning än
nu ansågos möjliga att hoplappas till ett sjövapen. 

Af dessa båda angelägenheter var obestridligen den 
förra den för sjöförsvaret vigtigas te. Den blef det åtmin
stone under gången af dess behandling. Det visade sig 
att frKgan icke gällde ett anslag af en större eller min
dre penningesumma nu eller ett annat år, utan att det 
hette m~ eller alcl1·ig, och detta icke blott om Carlskro
nas befästande utan om dess existens såsom fosterlandets 
egendom, eller dess prisgifvandc åt h vem helst som icke 
var blind nog att förbise värdet af allt h vad naturen der 
danat, samt hvad konsten grundlagt och kan fullborda. 
Det var Carlskronas vam eller icke vara det gällde, och 
i och med detsamma var det äfven vå1·t sjö(ö1·svars vara 

eller icke vara. Detta djerfva påstående - djerft der
före att då det först framkastades, det endast med vigten 
af sin egen sanning lades i vågskålen gentemot sparsam
hetsanda, lokalintressen och till och med försök att väc
ka misstroende emot propositionen - förblef likväl ove
derlagt, och följer här längre fram i originaluttryck Då 
äfven många af de emot propositionen framstäida skäl 
kunna vara lärorika, och då dessutom de segrande skälen 
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vtll förtjena att upprepas för att ihågkommas och begrun
das, torde en öfverblick af riksdagens behandling af 
donna frågn. oj yam utan intresse för läsame af ';Tid
skrift i Sjö1räsendet". 

Att anföra alla yttranden i sin helhet skulle vara 
allt för långt och dessutom öfverftödigt, §å de finnas i 
tryck tillgängliga; att utesluta några af dem vore deremot 
otillbörligt. 

Öfverläggningen i andra kammaren bö1~jades af 
H en• Acllerspcwre med ett skriftligt anförande, hvar

ur hufvadsakligast framgick: att han insåg till fullo för
dolarne af en beftistad örlogsstation, men ansåg att redan 
påbörjade befästningsarbeten på annat håll först borde 
fullföljas. Att han icke var "utan någon :;;akkännedom", 
men förmenade, att man i våra dagar oj kom långt med 
don föreslagna summan. Att det för honom var ofattligt 
huru detta ctoLlissement skulle "kunna befästas, eller i 
någon mån nöjaktigt skyddas, med en summa, som är 
mindre än halfva kostnaden för en pansarfregatt". Att 
behofvot af förnyad grundlig undersökning syntes honom 
sålunda oafvisligt. Att han ansett sig böra i protokollet 
förvara don varning han haft äran uttala. 

He1•r Tjen~lnncl förenade sig med Herr Adlersparre 
Herr Jan Ancle~·sson yttrade derefter: att han med 

beredvillighet tillstyrkt anslag till fjerde hufvudtiteln för
ut, och tigande beviljat till Carlsborg och Waxholm till
sammans 2,037,000 rdr. Att summan af dessa förut be
viljade och det nu bPgärda (3,750,000) skulle säkert stiga 
till 10 å 15 millioner innan slut, och anhöll han, det 
do öfriga ville förena sig mod honom och yrka afslag. 

Hen· Hö1·n(elclt betviftade icke att Carlskrona bor
do befästas. Men då stora summor rotlan förut blifvit 
bifallne. och kanske ytterligare komme att bifallas, kunde 
man hafva sbil att draga sig för det af utskottet till
styrkta anslaget. Hade dessutom hört tvifvel framkastas 

l 
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och påståenden göras af män af facket, att den ifråga
varande planen icke vore ändamålsenlig. Trodde att be
loppet af beviljade summor öfversteg 9 millioner, kunde 
följaktligen oj finna "att kammaren handlat njuggt". 
Yrkade "derföre" afslag till utskottets hemställan. 

J[e?'r Palancler: "Om ocksft icke den förste talarens 
yttrande för mig varit öfverraskando, sft har det dock så 
mycket mera varit smärtande. Detvar icke öfverraskan· 
do derför, att ick~ något numera kan öfvorraska mig, 
men det verkade smärtande af det skälet, att don öfvor
tygelse, talaren förfäktade, kan för fäderneslandet blifva 
olycksbringande. 

För min del ber jag atl få uttala den åsigten, att 
ingen fråga1 som afser vårt försvar, här blifvit behand
lad, hvilken varit af så utomordentlig vigt som just denna . 
Här gäller nemligen först och främst, huruvida man -
för att begagna ett uttryck, som p B. förmiddagen yttrades 
af en talare på Östgötabänken -- skall lemna den 
fiende, vi möjligen kunna få, tillfälle att i södra 
Sverige bereda sig ett Gibntltar, d. v. s. en ointaglig· 
och alltid hotande utfallsport emot vårt land; här gäller 
det vidare, om Sverige skall kunna erhålla ett sjöförsvar 
eller icke. Ty säga h vad man vill - i -samma ögon
blick dödsdomen öfver Carlskrona fJJles, i samma ögon
blick fäller man dödsdomen öfver Sveriges sjöförsvar. 
J ag menar härmed icke Stockholms skärgårdsförsvar, 
utan det sjöförsvar, som i sig skall innebära möjlighoten 
af att skydda kusterna för landstigning och i ett andra 
stadium att afskära eller åtminstone försvåra fiendens 
förbindelser med eget land, och på ett sådant kustför
svars tillvaro beror enligt min tanke möjligheten af att 
försvara Sverige. J ag vill på grund af denna min åsigt 
här öppet uttala såsom min orubbliga mening, att om 
jag hade anledning tro, att ett sftdant sjöförsvar för Sve
rige, af hvilkon orsak som helst, Rkullo omöjliggöras, och 
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det så blefve fråga om att votera anslag för landtförsvarct, så 

borde jag obetingadt votera nej! Ty utan kustförsvar anser 

jag det vara komplett omöjligt att värna landet för fienden. 

Kan denne ostörd landstiga i Sldine,5Blekinge eller i Öster
götland, så tror jqg icke, att vi med den arme, vi äfven 

med de största uppoffringar förmå uppställa, kunna drifva 
honom ur landet igen, förutsatt att han fortfarande har 

sina kommunikationer ostörda. Här är icke värdt att för 

mycket väga orden. situationen är för spännande, frå
gan för stor för att man skulle kunna med beräknad de

likatess Yälja h varje uttryck! Alltså - om Tyskland 

blif\,-it dr fiende, och vi icke ega förmåga att störa dess 

kommunikationer, så landstiga dess härskaror i södra 

Sverige. Har åter vår andra mäktiga granne, Ryssland, 

större d0len af Sveriges östra och dess södra kust för 

sig öppen, och icke riskerar att få sina förbindelser af
brutna eller allval'samt hotade, så går han, sedan krig 

möjligen med honom uppkommit, i land på dessa kuster, 

der han vill, och jag frf1gar: kan någon verkligen tro, 
att vi från Tyskames härmassor kunna återeröfra Sldine, 

eller från Rysslands Östergötland! J ag tror det icke, och 

det är af detta skäl som jag, ifall möjligheten af ett 

kustförsYar för lamlut försvunnit, skulle, såsom sagdt är, 

utan tvekan lägga min nejsedel i urnan, då frågan gäll

de anslaget till landtförsvaret, och jag skulle anse mig 
dermed hafva befrämjat fosterlandets sanna intrcssm un

der då för handen varande olyckliga omständigheter'', 

~'alaren påvisade derefter hurusom, om Carlskrona 
utrymdes, "ett nytt Carlskrona'1 måste anläggas, huru i 

Carlskrona redan finnas såväl färdiga dockor som be·· 
qvämt utrymme till torr förvaring af krigsfartyg, en för 

del som hvarken finnes eller utan stora svårigheter kan 
uppnås på någon anna'l ph t s inom landet; omnämnde 
att för samma belopp, som blifvit lVIotala mekanis],a 

verkstads aktiebolag tilltörsäkradt för byggandet d mo-

7 

nitorn .;Y%. 4, kan en monitor byggas å Carlskrona kongl. 
skeppsvarf, kostnaden för en för ändamålet önskvärd till
ökning af arbetsmaskiner uti detta belopp inberäknad" 
- - -; fäste uppmärksamheten på att Carlskrona är 

redan partielt befästadt och slutade : 
"Åt dem som säga, att det är omöjligt för oss att 

bekosta Mde landt- och sjöförsvar, vill jag gifva till svar, 

att jag anser mig kunna bevisa det vara billigare att 
hafva såväl lllndt- som sjöförsvar, än att endast hafva 

landtförsvar, äfven om man i så fall utgår från den en

ligt min tanke oriktiga förutsättningen, att ett försvar af 

Sverige vore möjligt utan sjöförsvar. 
J ag har förut såsom min fasta öfvertygelse uttalat, 

att jag anser ett ändamålsonligt och starkt kustförsvar 
kunna åvägabringas med de anslag, som för närvarande 

utgå till femte hufvudtiteln, så fram t vi icke hänga oss fast 

vid de stora nationernas uppfinningar för anfallskrig, 
utan tillegna oss och klokt använda nyare tiders upp

finningar rörande kust- och skärgårdsförsvaret. - - -

Då jag icke kan hoppas att genom yrkande i sam

ma syfte som det förslag Kongl. 1\'Iaj:t i frågan fram

ställt, få anslaget till Carlslu·ona förhöjdt, slutar jag med 

att yrka bifall till stats-utskottets förslag i denna punkt. 

Herr JYianlcell påstod att för att försvara en sjöfäst
ning vorP "det nödvändigt att verkligen hafva en flotta, 

on örlogsflotta bestående af sjögående fartyg, en s. k. 

örlogsflotta, som i ö p p n a s j ö n*) kan mQ.tstå fienden 

*) Den, som citerar detta ullryck här, har rnr:at lwrsivcra d,t, och 

j sammanhang dermed erinra om, all Preusscns sjöLi stningar f,\rsraradcs 

emot franska östersjöflottan år 1870 ulan all n5gon örlogsflo((a af "sjö

r,5cnde farlyl{ " anrändPs, än tllllHlrc vat· det i "ö ppn l i'jön" dc föt"S\"ara· 

des. ~lan inviindcr tniiluiuda, alt dc aldri(l anf<illos - - >å m~· cl;el butlt·e 

uppi\lldc dc di\ sill iinrlamftl. Ur mrnsldiv, , ur ckonoll> isk, ur hrarjt> 

~)npuukl bedömd!, mf>sle man räl sli>lla hög; l dd försvar, som redan 
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samt hindra eller försvRra hans landstigning. Yttrade 
vidare: "emellertid torde det allmänt vara bekant att 
Sverige i donna stund icke eger någon flotta". - --

"När vi således icke l1afva nRgon örlogsflotta, och 
våra tillgftngar icke me3gifva oss att bygga någon sådan 
synes hufvudskälet för bibehållandet och förstärkandet af 
Carlskrona vara helt och hållet undanröjdt." 

V ar vidare fullt öfvertygad om, att de fartyg som 
finnas "vid ett möjligen utbrytande krig måste följa krig
förandats första lag, som går ut på att koncentrera strids
krafterna, och med denna regel här tillämpad, blir då 
händelsen, att de svenska krigsfartygen måste förena sig 
med de norska i Kattcgat, innan don fiendtliga flottan 
utlöper. Göra våra krigsskepp icke pEt det sättet, löpa 
de fara att genast blifva injagade och blockerade i Carls
krona." 

Påyrka<le, att Sveriges sjögående fartyg borde för
läggas vid vestkusten, der deras naturliga stridsDiats är. 
Hvad deremot beträffar kustfartygon , böra dess; förläg
gas der de företr[ldesvis skola strida, och detta är vid 
Stockholm och Göteborg-

Yttrade: att CarlsiGona icke vore hoböfligt för att 
on mod oss allierad flotta clor skulle kunna "finna on väl 
belägen och bofästad hamn och tillflyktsort" samt att 
"med sjolfva hamnen vid Carlskrona läror dock ino·m1 . o 
spnnga bort". Pör att hotaga fienden all lust att bo· 
mäktiga sig Carlskrona och göra clut till ett nordiskt Gi
braltar ville han "så godt först som sist utrymma och 
rasera fästningen>!. 

f{Cnorn s;n morali ska inrrrkau på pn fil·nde i.il' sfn rl\l 1\0f{ all fiirmfi hn
tonm afst5 frfi11 n11fail. E11 siida11 moralisk h:>i'l h:11· dd u111],· r fl'!·dslid 
s lrid sfärd•ga fi"n· sr:11·rt, L "' dc u sli1e11de nrm e11: d d l'öi'S\-ar. som icke 
sy nes forrtiu tid :ska ll aur[iudas, sakuar denna horgt' H för f'rl'd :..·n. 

Trodde att om en i södra Sverige operorande del 
af vB-r arme nödgades anse Carlskrona såsom utgRngs
punkt för sina operationer, skulle den "löpa fara att an
tingen inshingas i fästningen, afskäras från svenska ar
meon, ollor också blifva afskuren från flistninaon" --o • 
- och anstig sig "nu hafva vederlagt alla do strategisim 
och politiska Levis, som anförts (M Carlskrona". 

]J![ o t detsamma anfiirdo han: "do oerltörda kostna· 
derna i förhUllande till det ringa mål, som kan uppnils", 
då man skulle nödgas gifva den yttre befästningslinion 
ett omf.lng af 5 sjömil, för att orbrtlla någon sorts trygg
het för Lom bardomen t. 

Och till sist instämde han mod de reservanter, s•>m 
yttrat sig mot statsutskottets botänkamlo i denna punkt. 

II etT Key anförde o c h moti ''era do tro hufvuclskäl 
för att CarlsJuona borde boi"listas, ncmligen: "Vår b1·ist 
på fi.istningcw" - Den stora vigt Cadslo,rona egey i st?'a
te.r;islvt hänseende - oeh att "Carlshonas vara elleT 
icke-vant iir 'Vår flotta s vara eller iclce-vcwa". 

Hen· Ccwl I(varsson yrkade p5, sparsamhet; "att 
icke sprida krafterna allt för ll1)'Cket" trodde att fr!\o·an 

' o 
om Carlskrollas vara eller ieko-vara "ganska nära be· 
rörde elen gamla tvisten emellan den så kallade stora och 
lilla flottan, eller rättare saS'clt skärg~rdsartilleriot och 
flottan". An:;f1g att fr1gau om ansingen till försyarsvä
sendet oj torde '' böra l•etraktas bl ott från en enda syn· 
punkt - anslagens belopp - utan äfven frun on an
nan, den nemligen, h ur u vida icke följdon af anslaget blir 
att jordbruket och näringarna komma utt lida af brist på 
arbetskrafter." 

Yrkade afslag. 
Herr Nordenskiöld vederlade herr lVfankclis plistå

onden ; yttrade om Carlskrona : "Ifall det kan ske u ta n 
några uppoffringar, skall fienden alltid söka att fR fast 
fot der, och Yi G nog vid dt blifvande fred;;slut inlu:sa 
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våra sprtlngda dockor och kala klippor med en summa 

m;'lnga gånger större än den, som nu är af nöden för 

ställets befästande. Detta kommer dock kanske ej i 
fråga. Inkräktaren behåller möjligen det byte han ta

git såsom en underpant på upphörandat af vårt nationcia 

oberoende". Yrkade bifall. 
Ilen· grefve Posse ansiig ganska anmärkningsvärdt, 

att herr chefen för sjöförvaltningen "~tncler åbe1·opancle" 

af don specialkännedJm han i donna s:;~k besitter, till

trott sig kunna fijrklara de af regeringen uppgjorda bc

rälmingarne af kostnaden för de nya befästningarna vid 

Carlskrona vara allt för låga. "lVIåste tillstå att frågan 

derigenom kommit i det skid::, att han betviflade möj

ligheten att bibehillla sin dittillsvarande ståndpunkt till 

densamma, såvida herr statsrådet och chefen för landt

fiirsvarsdepartementot icke vederlade förebråelsen om 

otillförlitligheten i beräkningen af kostnaden för CarlsJuonas 

befästande". 
Hen· stats1·åclet Abel·in uppgaf ändamålen med Carls

kronas befästande: "att skydda svenska flottans h ufvud. 

station och der npplagda förråd af alla slag; att gifva 

en säker tillflyktsort fur de våra handelsfartyg, som underett 

pågående krig tleraf kunna blifva i behof; att lemna en 

allierad flotta tillträde till en väl bchigen och försvarad 

hamn, der den må kunna bilda sina depoter och reparera 

sjöskador och derifrån den må ega en lämplig utgångs

punkt för sina operationer; att - hvaraf fördelen ej 

heller bör förbises - lemna en sluten fast plats till för

rÄdsort för en i södra delen af riket opererande arme ; 

men först och sist att förhindra en fiendtlig makt, att 

sätta sig i besittning af denna för en sådan makt, så väl 

i militäriskt som politiskt hänseende, högst vigtiga 

plats. 
Redogjorde derefter för hufvuddragcn af befästnings

planen, påvisade tillförlitlig hoten af kostnads bcr~lkuingarm·; 
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erinrade om huru Carlskrona erbjuder "genom sitt läge, 

sin hamn och sina terrängförhållanden åt landsidan, -

serdeles om det är obefästadt och således genast kan ta

gas i besittning, - de mest sällsynta egenskaper såsom 

utgångspunkt för en invasion från söder", samt slutade 

med anhållan om bifall till utskottets förslag. 

Hen· gt·efve Posse: Efter de upplysningar herr krigs

ministern lemnat, syntes det honom "att don särdeles an

märkningsvärda och i flera afseenelon oroande uppgift, 

som lenmats af chefen för sjöförvaltningcn, bör hafva 

förlomt sin betydenhet, för såvidt don haft något infly

tande p:1 kammarens uppfattning". 

V ederlade derefter herr l\Iankulls påståenden, paV1-

sande motsägelser deruti; samt slutade: ":B"rån hvilken 

sida jag än betraktar saken, vare sig ur ekonomisk syn· 

punkt eller med hänseende till nyttan i ett sjökrig, fin

ner jag väl grundade skäl fur den åsigt, att man ej bör 

vtigra det äskade anslaget till fullbordandet af CarlsJuo

nas befästande". - - -
H err stafsdulet friherre Leijonhufvttcl ansåg, att 

''Carlskronas befästande är af högsta vigt för v?i.rtfiirsvar, 

och att dc uppoffringar, som f\ir detta ändamftl göras, äro 

väl använda. '"ralade derefter om h vad som förut yttrats 

om saken, och slutade: ''Innan jag slutar, ber jag få 

tillägga , att, p?L tal om Carlskrona, Merkommer alltjemnt 

elen oafvisliga niidvändig11Cton att anlägga jornväg till 

donna stad" - - - - - ·-

lien· Engrnan talade om do summor som förut be

viljats, berättade att fll·ra andra städer voro honom ''lika 

kära" som Carlskrona, yttrade afslag. 

Het-r Leijer ansåg att det här gällde icke blott Carls

kronas befästande, "u t an det låg bakom äfven en annan 

sak, som bidrog att förvilla åsigterna, nemligan frågan om 

S1·erigc skall hafva ett sjöförsvar eller icke". Beklaga· 

de "att ehofon fijr E>jiH'ör:warsdepartementet icke till denna 
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riksdag fra.mlagt en lika fullständig och omfattande pl::tn 

för ordnandet af vårt sjöförsvar, som chefen för landt

försvarsdepartementet gjort i afseende på landtförsvaret". 

Ansåg att "det är icke tiinlvbart att förskaffa oss ett så 

utl>ildadt landtförsvn.r, att sjöförsvaret blir obehöfligt. 
Yrkade bifall. 

Hen· Jöns Runclbdclv uppträdde "med en viss tvek

samhet" i önskade "att vi hade boftistningar från Rapa

randa och till Svinesund", hyste betänkligheter beträf

fande sjelfva planerna för Uarlskronas befästande, och 

"måste således på grund af dessa och andra redan förut 
anförda skäl yrka. a.fslag". 

l-lM''I' v·ice talmannen JJfanner·skantz yttrade bland 

annat: "Om vi nu i denna stund skulle b~sluta att icke 

bevilja någon del af lwad Kongl. lVIaj:t begärt för Carls

kronas befListande, så skulle sådant beslut icke blott fiir 

den närmaste framtiden, utan säkerligen ganska länge 

härefter blifva tolkadt, som om riksdagen uttryckligen 

hade förklarat sig icke vilja bibehålla platsen hvarken i 

den ena eller andra egenskapen". Tillstyrkte bifall till 
utskottets hemställan . 

Herr Aske1· yttrade om de för Sveriges folk och 

dess fi:-amtid betydelsefulla åsigter, som sammanstämmigt 

uttalats af Kong l. .M: aj :t och stats-utskott et: "De kunna 

i största korthet sammanfattas dcrhän, att Oarlskrona är 

Sveriges b~lst bolägna och snart sagdt enda verkligen 

fullgoda örlogshamn i att denna hamn med tillhjelp af 
tjenliga befästningar kan lättare försyaras än de flesta 

andra större örlogsetablissementer i Europa; att angehl

get måste Yara att skydda Svenska flottans hufvudstatiou 

för att denna m& lemna en allierad flotta en säker till

flyktsort, samt ega kraft att förhindra en fiendtlig makt 

att deraf sätta sig i Lesittniu;;·. - - - - -- - -

"G ör d:g ben; d d till kriget, om du vill be hålla freden , 

- ... 
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det är en gammal läm". - - - - - Förklarade att 
han kom att lcmna sin röst till bifall. 

H err O. B. Olsson skulle velat bifalla kostnader

na, "om han kunnat antaga att Oarlskrona dermed verk

ligen blefve så befästadt, att det kunde hålla en fiende 

på afstånd ; men då han detta icke kunde, måste han 

rösta på afslag" - - - -

Hc1·r Pete1· Andersson yrkade bifalL 

Herr Anders Johansson yrkade afslag. 

Hen· Liss Olof Larsson: "J ag vet knappast h vad 

jag skall börja med i denna fråga, sedan numera ingen

ting återstår att säga." - - - - "Medan jag har or

det, måste jag uttrycka mitt ogillande öfver det sätt att 

bemöta motståndare, som här ofta fiir höras, och som 

nu sednast i denna fråga blifvi t begagnad t." - ---
"Hafva vi kommit derhän, att man skall anse det 

otillständigt, om en tjensteman säger ut sin mening, när 

den icke öfverensstämmer med regeringens, och detta 

till och med då han uppträder i egenskap af folkrepre

sentant ? J ag tror det icke, och hoppas att vi aldrig 

skola komma derhän. Vi böra tvärtom hålla denna tjon

stoman räkning. som vågar uttala sin från regeringens 

afvikande mening i ty dertill fordras icke så ringa mod, 

isynnerhet om detta skall möta så skarpt ogillande till 

och med i andra kammaren, som nu skett." - ---

"J ag slutar med att yrka afslag". --- - - - -

Her·r Abraham Rtmdbäck fann det "både onödigt 

och oädelt att rikta vidare hugg mot de åsigter herr 

lVIankell uttalat, och för hvilkas bemötande han begärt 

ordet, sedan dessa nu blifvi t så grundligt nodergjorda, 

att de nog aldrig mera stå upp igen." Fästade upp

märksamheten på Oarlskrouas betydelse för södra Sverige 

och för försvaret af Gotland. Erinrade om att i händel

se af krig "fienden otvifvelaktigt alltid förr skall anfalla 
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Oarlskrona än Oarlsborg"; att aH tsK bofästandet af llct 
furra vore i främsta rummet vigtigt. -- Yrkade bifall. 

Hen· Kolmodin yttrade bland annat: - - - 1'nu 
under diskussionen har jag emedlertid lärt en sak, nem
Iigen att vi må;;;te antingen befästa eller ock rasera Oarls
krona". "lVIen jag kan icke neka, att det ligger ett an
nat "antingen eller" i denna fråga, på hvilket den ärade 
represontanten från Oarlskrona fästat uppmärksamheten, 
att nemligen med Oarlskronas befästande eller icke be
fästande sammanhänger vårt sjöfursvars "vara eller icke 
Yara". Den talare, mot hvilken jag aldra först vände 
mig, sade att vi kunde dröja med Oarlskronas befästan
de, tills vi beslutat oss för att skaffa oss en flotta. lVIen 
i sådant fall skulle vi, när detta dubbla beslut på en gång 
fattades, vara nödsakade att samtidigt anvisa medel för 
båda ändarn?tlen, och det blefve då en ganska tung bör
da i jemförelse med den, vi nu här enligt det förelig
gande förslaget skulle komma att åtaga oss". - - -

"lVIan har visserligen förklarat, att Stockholm seder
mera skulle blifva hufvudstatienen för vårt sjöförsvar, 
och dervid tänkt sig att detsamma, här förlagdt och be
hörigen tillökadt, skulle kunna göra samma gagn, som 
fördelad t på de två nuvarande stationerna. J ag bestri
der detta rent af på grund af lokalernas beskaffenhet. 

När jag efter riksdagen 1867 i medlet af Maj åter
vände till min hemort, så skedde detta med den Got
ländska ångbåten på dess andra tur här på platsen. Så 
långt fram på våren hade sjöfarten härstädes varit stängd 
af is. Jag tror ej, att man i ett land med Sveriges ut
sträckning och beskaffenhet, kan vara belåten med , att 
hafva flottan stationerad på en lokal, der den under en 
så betydlig del af året befinner sig innestängd af is, under 
det en fiende utan ringaste ansträngning kan blokera eller 
brandskatta en stor mängd af de södra sjöstäderna samt 
på en vidsträckt kuststräcka göra strandhugg, hvarhelst 

- p 
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han behagar. H vad skola vli.l Skånes, Blekinges, Ölands 
och Gotlands befolkningar säga om ett dylikt arrange
ment? Det synes mig i sanning vara en moralisk förbin
delse för ett land, att icke gent emot en betydlig del af 
dess befolkning förklara: "i afseende på det slag af för
svar, som är oundgängligt för eder trygghet, kornmer att 
göras ingenting". - Yrkade bifall. 

He1-r Uhr bö1jacle med att instämma med reservan
terna emot utskottets beslut och slutade: - -- - "jag 
trat· icke, att Fi·ankrike med sina många och goda fäst
ningar haft något gagn af dem i detta krig, utan jag 
tror snarare, att de varit till mehn för försvaret och bi
drao-it att öka det arma landets förskräckliga lidanden". o 

He1·r Palander yttrade bland annat: "Med samma 
strategi, h varom här förut talats, har man äfven sökt göra 
troligt, att fragan skulle beröra hvad man ännu behagar 
kalla "en strid mellan stora och lilla flottan". lVIed an
ledning deraf ber jag få erinra, att stora flottan är, med 
pansarets tillkomst, för oss oåterkalleligen död och efter 
detta blott ett minne från forna tider. Den kan alltså 
icke vara en buse, h varmed man skrämmer tänkande och 
förständiga män. Särskildt ber jag få erinra, att jag, 
allt ifrån mitt första uppträdande inom denna kammare, 
kämpat för en sådan krigsfartygsmateriel, som skall göra 
möjligt att mot en fiendes flotta föt·svam våra kustet·. 
·- - - Ungefär samtidigt med pansrade fartyg började 
man att i större skala använda minor i sjökriget. Redan 
under kriget- mellan Rysslancl och V estmakterna försök
tes sådana, men egentligen var det dock först under kri
get mellan Norra Amerikas Nord- och Sydstater, som sjö
minornas utomordentliga förstörande verkan blef visad 
och minångbåtar försöktes. Vilja vi nu, istället för att, 
såsom fordom, söka modeller i de stora sjömakternas för 
offensivt uppträdande på hafven förnämligast beräknade 



mariner, med öppen blick tillegna oss de uppfinningar, 
som lämpa sig för försvaret af en sådan kust som vår, 
så skall man finna , att det är möjligt att försvma de vig
tigare delarne af viirq kuster. - - - -- :M:an har sagt, 
att det vore tids nog att befästa våra snart sagdt enda 
sjökrigsetablissementer, när vi få en flotta. :Men, mine 
herrar! en flotta kunna -Vi fil färdig på ett enda år, och 
vilja vi gå till ännu större del utom landet med våra be
ställningar, så kunna vi fii den färdig på ännu kortare 
tid, under det deremot befästandet af Carlskrona kräfver 
en jemförelsevis lång tid. -- - - -- Man har vidare 
sagt, att befästningar icke varit till någon synnerlig nytta 
för Frankrike. J ag vet icke om detta påsHiende är grun
dadt, men hvad jag vet är, att Frankrikes främste man, 
Thiers, vid fredsuuderhandlingarne bjöd ett tusen mil
lioner francs, eller i rund summa 750 millioner riksdaler, 
för .Metz, hvilket tyckes visa att han litminstorre icke 
ansiig den fästningen så värdelös ; och jag vet äfven, att 
detta anbud afslogs af ~'yskland ! - - - -. 

''Hvad uträttade den Pranska flottan under kriget," 
har man frågat, och jag svarar derpå: "intet, emedan 
den Tyska kusten och dess hamnar voro försvarade."
--Innan jag slutar, ber jag att få uttala den åsigten, 
att det varit lyckligt för landet, om regeringen, då den 
fann att politiska rättstillståndet i Europa hvilar på osä
ker grund, ansett att det var frågan om, ordnandet af 
landets försva?·, som icke kunde uppskjutas, i stället för 
såsom nu var fallet, endast frågan om ordnanclet af lanclt
försvaret". 

Herr Sven Nilsson i Österslöf upplyste om att "det 
finnes sammanlagdt sin särskilda inlopp till Carlskrona, 
hvilka, om ändamålet, stadens ointaglighet från sjösidan, 
skall vinnas, jemväl måste befästas oller försänkas", och 
vidare att "Carlskrona har upphört att vara en plats der 
fartyg byggas". Yrkade afslag. 
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I-len· Jiin s Pehrsson instämde med rcserv::mterne. 
H et·r ]{allstenius var "öfvertygad, att HL, om eus 

något af de anslag kammaren beviljat, kunna medföra 
större gagn och nytta och lemna större valuta, lin det 
ifrågavarande." - Yrlwde bifall. 

Herr Acllerspcwre yttrade några ord till personligt 

sj elfförsvar. 
Öfverläggningen var slutad. 
Voteringen om bifall eller afslag till utskottets hem

ställan utföll med 77 ja mot 92 nej ; men tillfölje gf den 
öfvervägande pluraliteten i första kammaren beviljade 
riksdagen det begärda anslaget af 3,750,000 rdr till 
Carlskronas befästande. 

Det var således under behandlingen af Fjet·cle huf
mtcltiteln, som den för sjöförsvaret vigtigasto frågan uneler 
denna riksdag afgjordes. Man skulle redan häruti kun
na se ett bevis på, huru nära sjöförsvaret sammanhänger 
med landtförsvaret, eller rättare huru fdlgan om sjöförsvaret 
ingår i "f1·ågan om onlnanclet af landets fö1·svar". 

Den andra för sjöförsvaret högst betydelsefulla frft
gan, som af riksdagen afgjorcles, inn ehölls i stats-utskot
tets hemställan, att t·ilcsclagen i tmdcnlånighet måtte an
hålla, det Kongl. JJfaj:t tiicktes taga i öfve1·vägancle om ic_ 
J.:e sjövapnets bcgge kat·pser åter kuncle sammanslås, 
och bifölls i andra kammaren med 95 ja mot 6G nej. 

Utrymmet medgifver icke att här anföra mera än 
några af de mest framst~ende yttranden, som fällts inom 
andra kammaren under diskussionen om uenna fråga. 

Öfverläggningon inleddes af 
Herr Aclle?·spctr're: -- - - --"Under den mer än 

femtioåriga fred vårt land litnjutit, har inbördes strid va
rit normalförhållandet inom vårt sjöförsvar". - - -
"Skall detta fortfara, kommer vårt sjöförsvar att aldrig 
blifva annat än en dyrbar men ofulländad Penelopsväf, 

2 
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- s§. vida ej den olyckan skulle inträffa, att statsmak 

terna, trötta vid det idkaliga kifvet, ur budgeten utstry

ka hela femte hufvudtiteln, för att med samlad kraft 

åstadkomma åtminstone ett dugligt landtförsmr".- -- -
11Långt ifrån att der. &r 18G6 genomförda reorgani

sationen af v&rt sjöförsvar nu skulle hafva urartat till 

en hoppliis villervalla, eller att de åsigter, grefve von 

Platen uti sina Grundet· fö1· ombildning af Sveriges sjö

försvar uttalat, skulle hafva visat sig oh&llbara, är för

hållandet tvärtom. livadpersonalens duglighet beträffar, 

s& är det visst, att svenslm marinen aldrig tillförene in

tagit en högre stiindpunkt än den närvarande - hvarom 

mera längre fram - och om krigsfartygens antal ännu 

är otillräckligt, ln·ilket ingen lär vilja förneka, så har 

detta uteslutande berott pä beloppet af de anslag Kongl. 

Maj:t egt att till fartygsbyggnad di8ponera. Det bör 

dock bemärkas, att när vi erhöllo våra första monitorer, 

cgde ingen europeisk makt så starka pansarfartyg som 

den svenska; äfvensom att, i närvarande stund, vi hafva 

pansarfartyg under byggnad, som komma att föra en 

tjockare och stftrkare pansar än h vad som finnes å något 

fartyg, ej blott,i våra grannländer, utan ock i Europas 

största mariner. Aldrig tillförene hftr vår lilla marin egt 

ett dylikt försprång." - - - -

"Några sifferuppgifter gifva vid handen hvad perso

nalen vunnit i koncentrerad duglighet. Aren näst före 

antagandet af grefve von Flatens system, och med ett 

exercisanslag lika stort som det nuvarande erhöll t. ex. 

hvarje prcmierlöjtnant, tillhörande Carlskrona station, i 

medeltal ej fullt trenne månaders iirlig tjenstgöring på 

örlogsfartyg. Sedan delningen skedde, har han erhållit 

f"em mil.naders årlig sjötjenstgöring, och uteslutande på 

fartyg tillhörande hans specialvapen. Hvatje premier

löjtnant vid Stockholms station erhöll före delningen min

dre än en och en half månads årlig tjenstgöring på skär-
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gårdsfartyg, nu erhBller han i medeltal fre ,nne månader. 

Ett likartadt förhållande eger rum i de öfriga graderna. 

När sålunda den nuvarande organisationen, genom att 

fördela aruetct, gifver officerurne inom ltva?" sitt special

vapen en betydligt ökad öfning emot h vad de förr erhöllo, 

är det lätt att förklara, hurusom genom densamma såväl 

flottans som skärgårdsartilleriets officerare nu ernått en 

högre yrkesduglighet än hvad dc tillförene någonsin egt".--

"Slutligen några ord emot den beskyllningen, att 

våt· regering ingenting skulle hafva medhunnit af den 

nya organisationen, utom "personalens delning och uni

formering". En sådan beskyllning rågar måttet af orätt

VIsor. .T ag ber att blott få påminna om den lyftning 

och det allvar sjöexpeditionerna erhållit, sodan den nu

varande organisationen inträdt, hurusom våra örlogsfar

tyg nu äro ute under alla årstider, då de förr vanligen 

utgingo första Juni och hemkommo, när nätterna bör

jade mörkna i slutet af Augusti, huru de biträda han

delssjöfarten och fiskerierna m. m., hurusom skärgårds

artilleriets befäl nu förvärfvat en lokalkännedom i våra 

skärgårdar och inre farleder, som före delningen knap

past var anad". - - --

"J ag vill nu blott tillägga, att då den nuvarande 

organisationen under några få års tillämpning redan vi

sat sig kunna lyfta vll.rt sjöförsvar till en högre stilud

punkt än det tillförene egt, genom att gifva det i dess 

helhet en miingsidigare utveckling och inom de olika 

va~ne~ framkalla , en koncentrerad och fulländad special

skiCklighet, hvaremot den ifriigasatta sammanslaO'nino-en 
o o 

utan att medföra någon fördel, vare sig fmansiel elle1: 

militärisk, _skulle omintetgöra frukterna af ett flerårigt 

med betydhg kostnad genomfördt arbete, så tvekar jag 

ej att uppmana kammaren att afslä utskottets hemställan 

och bifalla reservanternas, h varom jag vördsamt anhåller 

om proposition". 
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1Ie1-r Palancle1·:- - - -- "Jag har sagt att vårt 
sjöförsvar håller på att r[dm i lägervall, och jag undrar 
om detta yttrande icke är berlittigadt, då sjövapnets ma
teriel är i det närmaste lilm med noll, då dess personal 
icke vet hvad densamma verkligen åligger, då discipli· 
non mer och mer slappnar och då dessa så kallade "grun
der", som, pft sätt den ärade talaren yttrat visserligen 
icke äro jemförliga med kongl. bref, visat sig så oMJlbara, 
att några grunder i sjelfva verket icke längre finnas. 
l\Ian kan icke vänta annat än att hopplös villervalla 
skall uppkomma inom ett vapen, der ingenting finnes de
finitivt bestämdt, der gällande reglementen och Ol'dnin
gar saknas och der personalen, så att säga, förnekas att 
öfva sig på sådan terräng, der den i händelse af krig 
skall tj enstgöra". - -- - - -

":Med afseende å våra under de sednare åren företag·na 
sjöexpeditioner, hvilka skulle hafva varit så förträfflig:-t 
just till följd af delningen, så medgifver jag gorna att 
tjonstgöringstidon ombord å fartyg i medeltal per indi
vid är l ä11gre nu än förut, h vilket dock härrör af 
det enkla skäl att officerspersonalen är minskad. Mon 
om man påstår att öfningarne nu äro bättre orclnacle eller 
fördelaktigare i militäriskt hänseende än förut, kan jag 
icke annat än bestrida detta. Ty jag påstår, att samt
liO'a de rc<rlementen och ordningar, efter hvilka tjensten o b 

i fartyg skall skötas och materielon am·ändas, redan före 
flottans delning voro till alla delar föråldrade, och detta 
i så hög grad att de numera nästan väcka löje. Tjenst
görings- och exercisreglementcn, föreskrifter angå.ende 
taktiken, ja, allting tillhör en försvunnen tidsperiod. Då 
sil.lecles gällande bestämmelser numera äro i de flesta de
lar alldeles otillämrJlio·a su att den ena fartygschefen är 

. b ' 

oförhindrad att följa det engelska, elen andra det turki.~lm 
och den tredje tlnnu ett annat maner och cskadertjenst 
för flottan saknas, så måste ju uppstå villervalla. J ag 
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d ··f · · militäriskt hän-bestrider derföre att essa u mngar l 

seende tira bättre än förut, och hvacl jag framför allt 
bestrider, är att de till dessa öfningar beviljade anslag 
hafva medfört den nytta, som man haft rätt att förvänta". 
_-"J emväl hnr man omnämnt, att officerarnos uppfo
stran tir förträfflig, och detta vill jag som sagdt är icko 
bestrida ; men detta har den Llifvit j u st derigen om, att 
man gaf grunderna på båten med afseonde på arbetets 
delning." -- - - - -

"So . t b l"t Gre(1.:e Posse : - - - - asom n ve a os o s 
flottans dclnino- i två korpser vid riksdagen år 18G5- 186G 

n . 
och genomföreles kort derefter. Man tir således borättl-
gael nu efter flera års förlopp och efter derunder vunner. 
erfarenhet att fruga, lwilka resultater genom denna åt
gärd ernåtts. Har den bidragit till besparing i utgiftm·· 
n a? J ag skulle våga svara nej. Har den bidragit till 
ut,·eckling af större yrkesskicklighet? J ag kunde svara
nej äfyen på denna fråga, ty det ligger väl ternligen i 
sakens natur, att åtminstone sklirgårdsarti.llorids befäl 
och manskap icke kunna t förvärfya en större yrkesskick
lighet, då sjelfva anordningen stadgar en inskränkning i 
omfattningen af dess öfning. lVIcn jag är egentligen iclw 
borMtigad att svara hvarken ja eller nej, emedan hela 
systernot aldrig blifvit enligt grunderna tilbmpadt och 
sRlcdos icke lcunnat Yisa något resultat. För att bevisa 
detta pustaende vill jag till on början erinra eder, mine 
herrar, att sedan flottans delning blef genomförd har re
geringen flora gånger af representationen begärt och er
hållit anslag till sjökrigsmatoriel, men aldrig framställt nå
got yrkande om anslag till sådana fartyg, hv1lka enligt "grun
derna" böra tillhöra det såkallacle skärgårdsartilleriet. Icke 
heller hafva. fartyg af denna cert blifvit i sednare tider 
byggda vidare än handkraftsbåten 't.Sköld", som är af 
sådana dimensioner, att don kan gå 'igenom G ö ta kanals 
slttssar". - - - - - - - "Bristen . på sCtdana far-
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tyg, som dem "gntn(lerna" afsett för skärgårdsartillerict, 
har vållat att man för detta vapen nödg'lts använda 
kong1. flottans materiel. Oaktadt det blifvit i "grunder
na" bestämd t, att till kong l. flottan skulle höra bland an
n at alla kanonångslupm\ så har man behållit fur skärgårds
artilleriet 7 af befintliga lO dylika b:'itar; och dessa äro 
snart sagdt de enda krigsdugliga fartyg, som skärgårds
artilleriet för närvarande har att förfoga öfver. - - -

"Till kommendanter och besättningar å sjöfästningar 
bör e n ligt "gr u n d e rna" företrä(lesvis skärgi\nlsartilleriet 
användas. DPnna grundsats har su tillämpats, att på 
'Vaxholm aldrig funnits någon kommendant från skär
gårdsartillerid. Kungsholms fästning har visserligen er
hållit tommendant men aldrig hesättning ifrån sistnånm
da korps''. -- - - - -

"Om det nu är en sanning som jag tror mig l1afn1 
bevisat, att flottans delning, sådan den vid grundernas 
uppgörande blif,·it tliuld, aldrig tillämpats och att, såsom 
det synes, man uppgifvit all tanke på dess genomföran
de, då är hela delningen ingenting annat än en ide, en 
pappersaffär, - om den icke till äfventyrs är en ambi
tionssak. Jag kan åtminstone fur min del icke fiuna l 
att den finnes till i verkligheten annorlunda än på pap-
peret och i korpsernus uniformering." 

Beslutar sig deremot n·prescntationon nu för en 
samman~lagning af flottorna, så skul le en sådan åtg~ird 
ofcllmrt medföra besparingar. Det är ju tydligt, att om 
vi. haf\·a tvenne korpser med ltögt rangbefäl till bil.da, Rå 
besparade vi derigenom stora och ouutli.ga lönes tater åt 
det lt ögre befälet. som från den ona korpson kan indra
gas. Dertill kommer att om dessa officen;lwrpser ~iro 

allt för stora till siffran, så måste de reduceras, och en 
sådan rCLlukt.ion går lättare för sig mod en korps än me<l 
två, cnttr det väl måste mcclgifvas, alt om hela antalet 
oHiccmre lir fijJ ::;amma tjenst disponibel , dd,;amtna kau 
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vara mindre, än dK en viss del af korpsen är afsedd för 
en art af tjenstgöring och en viss del för en annan, i hvilket 
sednare fall det lätt kunde inträffa, att det befanns öfver
fl.öd på officerare i den ena korpsen, under det brist på 
sådana kunde uppstå i don andra och lwad mera är: 
man skulle genom en sammanslagning åstadkomma att 
öfningarne vid flottans vapen hlefi'O för alla likartade, 
så att hela personalen blir fullt användbar till sjökrigs
tjenst öfverallt der den för landets försvar behöfdes. J ag 
vill icke vidare söka framhålla den vigtiga fördel, som 
ligger häri, jag blott erinrar, att det just är öfvadt folk 
man för sjöförsvaret bohöt\·er; de oöfvadc eller ofullstän
digt öfvade kan man i och för detsamm a und vara. 

J ag har fur <.i fri g t icke hört någon enda framföra 
något positivt skäl, hvarför flottans korpser böra vara de
lade. Herr .Mankell har visserligen bjudit ett eller kan
ske två, om det får anses som skäl att fördelen af åt
skiljandet skulle vara den som alltid uppstår genom ar
betets fördelning. Värdet af den i och för sig riktiga 
grundsatsen att arbetet bör fördelas är ytter:;t beroende 
på sättet, huru fördelningen sker; skulle det till exempel 
falla någon in att göra en sådan arbetsfördelning, att 
den ene skall arbeta och den andre icke, eller så att den 
ene skall för samma yrko erhålla öfning och den andre 
vara i saknad deraf, i sådant fall vågar jag påstå, att 
fördelningen är opraktisk och mera skadlig än gagnande. 
Det andra skälet, ln·ars positiva natur är minst sagdt 
tvifvelaktig, skall enligt herr Mankolls förmonande ligga 
dori, att fördelningen af flottan skett så nyligen, och att 
det vore väl mycket vågadt att redan nu besluta sig för 
en återgång. Äfven detta sednare fall anhåller jag att 
få på det allvarligaste bestrida. Om representationen 
finnor en vidtagen åtgärd olämplig, så bjuda såväl plig
ten som klokheten, att don ju förr dess heldrc söker att 
rätta ett begånget misstag". - - - - -
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Priher1'e Ericsson: - - - - "::\Iin mening är 
icke att klandra don delning af flottan som skedde år 1866 
- j ag tror till och mod att denna delning då var be
fogad - men förhållandena hafva sedan dess blifvit högst 
Ytisendtligen förändrade. Man ansåg dEc, att man icke 
knndo holt och hållet um1vara don delen utaf sjöförsnt
ret, som jag skulle vilja kalla fLir don del som kan an
Yändas till anfall - dcu si't kallade sjögående flottan. 
Mon redan den då verkställda delningen var ett orkän
n :mdo utaf den princip i afseende på försvarsväsendot, 
hvilkon sc- dan dess all t mor och mor, åtminstone inom 
riksdagen , gjort >;ig gilllande, och som jag för min del 
obetingadt an.c;er för riktig, att vCcra militära krafter mrt
sto onlnas encLtst och allenast i och för {ö1·svaret". - -

"Den stora flottan har i yftrt förs,·ar spolat ut sin 
rol såsom vapen. Härmed vill jag dock icke hafva sagt, 
att Yi icke Lönt hålla oss några större fartyg; vi måste 
alltid hafm sådana, men endast till ett inskränkt antal 
och för öfning af don personal vi mEtste a m·ända för vårt 
kustförsncr. J ng delar nemligan icke deras åsigt, h vilka 
anse att ett kustförsvar kan å~tadkommas och att den 
htirför behöfl.iga personalen kan på ett lyckligt sätt fylla 
sin plats, utan att, åtminstone till en viss grad, ega sjö
mannabildning, och detta sjiimauskap förvärfvas icke 
inom skilren, utan måste förv tlrfvas utom dem på öppna 
sjön. :b'ör detta tlndarn il,l behöfm vi några större, sjö
gEtende fm·tyg , och dessa kunna, på samma gång de bi
bringa våra sjömän den för dem erforderliga utbildnin
gen, äfl'en göra oss den tjensten att på främmande haf 
och i främmande hamnar göra den svenska flaggan känd 
och respekterad. Don delen af sjöförsvaret kan dock 
aldrig komma att utgöra n rtgot annat för sjöfö rsvaret i 
dess h elhet, lin hvad ridskolan är för kavalleriet och 
skjutskolan för infanteriet, en utbildningskurs för det 

egentliga vapnet, och lika litet som någon kan falla på 
Jon ideen att göm elen ona eller andra af dessa skolor 
till särskilda Yapen, lika litet Liira do större sjiigåendo 
fartygen numera kunna kallas ett särskilJt vapen inom 
sjöförsvaret. l\Iina åsigter ang-1kmlo sjöförsvaret äro så
lc•dos tle : att man biir ondast bereda sig fiir f'ö1-SIXW, att 
försvaret bör ske vid kusten och att större s. k. sjögående fnr
tvO' endast böra finnas för rwrsoualcns iifning. Derföre bör .o 
nnmom Yid sjåförs,·awt ondast finnas ett vapen och der-
före röstar jag för utskottets förslab"'· 

Annu on rikscbgsfr?1ga af vigt för sjöförsvaret var 
don om jemvägen mellan Ca ri skrona och \V exiö. Efter 
Leviljandet af anslag till Carlskronas befästande anv-isa
de riksdagen 3,5oo,uon rdr, lwara.f 2,-t:on,ooo såsom lån till 
denna jornväg, som gifvcr sjöförsmrets hufvadstation en 
ökad str21.tegisk Letydelsc genom deu nu blifvande lättheten 
att vid Lohof transportera trnpper och materiel till den del 
af landet för lwars försvar Carlskrona är den naturliga 
ccntralpunHon. 

Redan dessa riksdagsbeslut innebära en ljusnande 
kontrast emot den sorgliga in leJningen af ru·et 187 J ' och 
det hopp om förbättring, som do belyst, har nnucr årets 
lopp alltjcmt flinnit ny närin;,:i. 

Blund sjöflirsvarcts vigtigasto hlim1elsor uneler året 
intages ett framstrlendc rum af den redan under riksda
gen påtänkta expeditionen till Griinland. De riksdags
talare, som på visade sjöförsmrots gagn äfven uneler freds
tid, skulle uti flottans mod1·erkan i detta företag, s:h-äl 
som i 1868 års N orclpolsoxpodition, kunnat finna argu
menter dom troligen ingen velat bestrida. De återigen, 
som frmuhöllo dyrheten af att unelerhålla försvar i fredstid 
skulle i ~an k en på det gagn, flotta u redan berc·dt och 
vill framdeles kommor att bereda åt vetenskapen, kunnat 
finna en tröst fer do åt sjöförsvaret eguado millionoma .. 
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en tröst som kunnat m en ganska fattlig form genom en 

onkel borUknirw af den s k. meteorstenens vlirde, ifall 
" den vore en verklig meteorit, ocb såsom sådan enligt 

Yotenska psmiinneus taxa uppskattades lika med sin vigt 

i silfver. 
Ihilb. dc yctenskapliga resultaten af Grönland;;

expeditionen varit, tyckes svårt till och med för veten· 

skapsmännen att afgiira, men ett otl•ifvolaktigt resultat 

är att don änuu n[irmarc tilldragit det band, som gomen

samt intresse knutit emellan vetenskapens forskningsbc

crär och ±lottans sträfvan att umlorhmla och utbilda sin 
b 

användlmrlH:t äf1·en till fredliga viirf, allt till fostcrlan· 

dots gngn. 
Samtidigt med Leslutandet af G rönlandsexpeditionen 

inträffade yJ.rens scd1•anliga sjiikommenderingar, en före· 

teolsc fijr h1·ars glädjande natur man ej behöfver påtag· 

ligaro bevis än det, som ligger i de vanliga lyckönsk

ningarun [tt dem som komma i en afundad verksaml1et. 

Det egendomliga förhållandet af familjefäder som lyck

öuska hvarandra till en verksamhet, hvilken under må

nader, kanske år skiljer dem ifrån hus och hem, salmar 

helt säkert sitt motstycke utom flottan, och vittnar om 

ett storsinnadt förcu.ragande af fosterland ets tjenst· fram

för den boqväma overksamheten, ett varmt intres:>e, som 

åtminstone icke afkyles med fur mycken kall sjöluft. 

En tillfredssttillclse af helt säkert lika intensiv, om 

än icke lika upphöjd art som de andra under året, be

redde det nya sjöaflöningsreglernentct, hvars tillämpning 

tllg sin början med Juni månad. Den förnuftsenliga prin

cip, som bestämmer samrna sjöaflöning för de officerare 

hvilka hafva samma oundgängliga utgifter ombord, kun

de naturligh·is endast med glädje helsas , liksom äfvcn 

den nya grunden för bnäkning af förh\ijning i sjö::tflöning. 

Man må:;to erkänna att vår flottas officerare numera icke 

äro i :sina iukom:;tur sCt himmcbYiclt ~kilJa från andra 
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mariners som fordom var fallet. De brister som under 

tillämpningen sistförflutne år visat sig, torde kunna af

hjelpas. Såsom sådan· anse vi den §, snm bestämmor 

chefers aflöning ensamt efter besättningsstyrkan, en siffra 

som för nutidens krigsfartyg är fciga betecknande, och 

hvarigenom inträffat, att en officer af lägre grad haft 

duLbclt så stor sjöaflöning som en af högre, - älvou

som det torde kunna ifrttgasättas, om oj sekondens ställ

ning ombord p?dmllat on något större förhöjning än nu 

i.lr fallet. 
De här ofvan antydda tilldragelserna kunna anses 

vara de vigtignste under våren och försommaren, och 

redan i sig tillräckliga att utmärka 187 I, h varvid ej bör 

glömmas den gynns:umr.a ftrsvcxtcn, ty det finnes väl 

ingen marin i verldcu som har StL omedelbart intresse af 

årsvexton som den svenska, der större delen af beman

ningen är landtbrukarc "par profession". 

I materielen inträffade de bilda vinsterna, att "Bal

der" ännu en gång hlef kasserad, och att "Loko" leverc

rades och profvadas med sin bestyckning af de nya 24 

conti meterskanonerna. "V anadis '' reparerad os grundligen, 

"Valkyrians" förbyggning börjades och "Blixten" gjorde 

all heder åt Oarlskroua örlogsmrf. 

Hvad personalen angår timaclc den förändringen, att 

marinregementet transporterades till armeeu, en förflytt

ning som, om den än vlickor saknad öfver förlusten, dock 

måste väcka tillfredsställelse derigen om, att nu så m y c

k et klarare framstår nödvändigheten af ou infantcritrupp, 

bildad af sjöförsvarets bemanning, icke till vaktgöring på 

varf och i stad, utan till krigsbruk till lands och till 

~jös. Det ojäfaktiga factum , att artilleriexercisskolans 

verksamhet förqväfves under tyngden af en trägen vakt

göring med det folk, som der skulle utbildas till kanon

kommendörer, mon icke till infanteri och aldra minst 

till garuison.~trupp, bidra,gur ännu mera till att på peka 
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don oaf1risliga nöd viintiighoton af att sätta i verket den 

mycket omtalade rokrytbildniugcn för bttismän. Dit det 

af 1871 års urtima riksdagsbeslut visat si()' att indelnin0
o-s-

~ "' 
verket Unnu troligen kommor att qvarstå åtskilliga år 

för armcon, och den nu bötjade rikselagen icke heller 

antydt någon förändring häruti, är det väl troligt att 

frukterna af bfttsmansrekryters uppfostran skulle kunna 

visa sig, innan någon omändring af sjöförsvarets boman

niug hunnit åstadkommas. Och när en sådan ändrin()' 
o 

sker, är det väl sannolikt att det folk, som förv~irfvat 

både mili~ilrisk bildning och sjömanskap, skola vara 

most lämpliga och mest benägna att ingå i den nya bo

manniugen. Den möda och kostnad, som nodlades vid 

do unga båt.sm~lnnens uppfostran, skulle då icke vara 

utan sitt stora värde, isynnerhet om den nya bemannin

gens individer komma att tillhöra sjöförsvaret f(·,r hela 

sin tjeustcdugliga lifstid. Och ur,·en om aldrig sjöför

svaret droge fördel af båtsmännens uppfostran, finge dock 

fosterlandet både heder och gagn af den andeliga och 

lekamliga hyfsning, för hvilket man ej bchöfver bättre 

bevis iin det, som faller i ögonen vid en jcmförolse emel

lan den oexerceradc, obefaruo båtsmannen, och den som 

efter några mB.nadcr i exercisskolan gjort en sjöcxpedi

tion. Vid landtförsvaret åtnjuter hvarje man en viss 

grad af ordnad uppfostran ; - skall sjöförsvaret vara 

mera styfmoderligt i d,rden om elen ungclom, hvars hela 

lif fosterlandet anförtror åt det? Huru skall det då sjclft 

kunna ingif,·a förtroende hos nationen och aktuing hos 

främlingen '? 

Pör lösningen af denna fråga, shäl som så många 

andra, har framtiden en borgen 1 don komite, h vars sam

mansättning i slutet af året satte kronan på de förhopp

ningar ~;om 1871 medfört för sjöntpnot. Ibland dessa 

förhoppningar skulle man måhiinda äfven fil imegistrera 

clou, att rc::;ultaten af kemiteers arbeten ltilchnefter mera 
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allmänt komma att blifva nitgot annat iin ett + till ar

kiven. 

Betraktar man ur synpunkten af vårt sjöfiirsvars in

tressen året 1871 i sin helhet, så tyckes resultatet dcraf 

och förnämligast af dess lagtima riksdag, vara en inner

ligare förening emellan modem, fosterlandet, och det 

hittills förbisedda styfbarnct, sjöförsvaret, samt som följd 

af denna förening ett gryende hopp om bådas förkofran 

- ett hopp, som ur skuggorna af det nodgående 1871 

striLlur fram, en uppfriskande morgongryning, till 1872. 

C. S0.. 

Nordpolsfararen "Hansas" färd till Ost-Grönland. 

Skildrad af R. Hildebrandt. 

Den 15 Juni 18GG var en festlig dag för stadon 

Bremen. H. l\!: t konungen af Prcussen bcsi)]de då dem1a 

stad äfvensom dc i Brcmerhafcn liggande båda fartygen 

"Hansa" och "Germania", hvilka voro utrustade för 

N ordpolsoxpedition. H. l\I:t uttalade vid detta tillfälle 

för oss, expeditionens ledare och följeslagare, sina varma 

välönskningar för företagets lyckliga utg?mg. Bogser

ångare drogo fartygen m· \Vesers mynning, hmrefter vi 

fortsatte på egen hand. Oaktadt vi i N ordsjön måste 

uthärda flera svåra stormar, fingo vi 3 veckor efter af

s.oglingen under tjocka sigte af ön J an Mayen. Tjockan 

ttlltog mer och mer, så att vi ej kunde närma oss kusten 

och, fartygen, hvilka ända hittills varit i sigtc af lwar: 

andra, skildes i följd häraf och träffades först flera dagar 

sednare vid is gränsen på 7G 0 N., hvilkcn plats blifvit be

stämd till rendez·vous plats. 
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'1\r!i. dagar h:1dc vi kryssflt der, inn~m vi fingo sigtc 

af "Gcnnania", som redan trängt in l.Jland isen i S.V.lig 

riktning. Det Yflr stillt, så att hon korn under ånga upp 

till oss och var efter ni1gra tim111ar långs sidan. Vädret 

var klart och ,·ackert, och som isen icke syntes ligga 

serdeles Hitt, skulle v?u't första försök att uppnit Griin-

E b o 1' 1' "G . " 
land8 kust göras. tt ogsertag gats oss at ermama , 

som derpli inträngde Jned oss ibland isen. Tyvärr m:'L

sto vi snart af stå från att framtränga v i dare, ty en frisk 

N.O:lig bris sprang upp, och trängde isfiHten mer och 

mer tillsammans, och som bogsorandet blund isstyckena 

icke är något lätt experiment, sågo vi oss nödsakade att 

styra tillbaka i mera öppet vatten. P å andra dagen, då 

det mojnade och vindon drog sig mera p8. syd, dref,·o 

isfiiltcn åter ifr8.n hvarandra och kunde vi m0d god vind 

segla in i de kanaler, som bildade sig. "Hansa" seglade 

först, och vi hade redan isgränscn flera m il bakom oss, 

då vi ånyo skiljdes af tjocka, m0n donna gång för att 

aldrig träffas mera. Då öppet vatten likväl ännu visade 

si(}' fortsatte vi vår vestli 0aa kurs, ända till dess isen ho-
"' 

pade sig allt tätare, h varför vi förtöjde vid ett af i:sfältcn, för 

att invänta en förändring i isens läge och för att Yänta 

piL "Germania'", som ju icke kunde vara långt borta. 

Tjockan lättade redan ~amma dag, likväl syntes ln·arken 

"Germania" eller on onda fläck öppet vatten. 

Först följ uncle middag gjorde vi loss vi1ra förtöjnia

o-ar och som isfälten under ticlon mera hade skiljt sig 
b ' 

från hvarandra, satte vi åter kurs på Grönlands kust, 

men endast lil.ngsamt närmande oss detta mål, ty ofta 

måste vi förtöja vid isen och drefvo då alltid sydligare 

med strömmen. Under tid0n arbetade vi oupphörligt 

med att bringa . ('Hansa" framåt genom isen. Alla dessa 

bemödanden bragte oss likväl icke långt, och knappt 

hade vi en klar vacker morgon fått sigte af kusten, 

förr:in vi blefy·o drifna så långt sydligt, att vi miiste inse 
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omöjligheten af att p{i detta sätt uppn å vår bostiimmelse

ort - P ondulurn-ön. 

Kapten Hegemann besJ,; t fördenskull att åter styra 

ut nr isen för att segla norrut igen och mellan 7-1° och 

75" N. göra ett nytt försi)k. f~fter fl era dagars ansträn

gande arbete, hvarundor vi icke sällan m3 ste hela dagen 

draga fartyget mellan isstyckena, lyckades det oss slut

ligen att så närma oss isgränsen, att vi il.tor emellan dc 

lösa, långt från hvarandra drifna isstyckena kunde styra 

norrut och den 3 Augusti förnya vårt försök. 

Donna gil.ng lyckades det oss Lättro, ty isstyckena 

voro drifna ganska långt ifrån hvarandra, så att vi mer 

och mor kunde närma oss kusten. Visserligen hände 

det oss äfvon denna gil.ng att ofta blif\·a stillaliggande 

vid ett isstycke, att få draga fartyget fram genom täta 

ismassor, att blifva drifna tillbaka af motiga vindar 

o s. v, men gynnsamma tillfällen crbjödo sig äfven att 

taga det förlorade tillbaka. Den 13 Augusti fingo vi 

Grönlands kust Min Pendul u m-ön till Cap J a mos i sigte, 

men kunde tyvärr oj komma bngro, emedan nu åter en 

tjock isbarriere spärrade vägen. 

Vi gjorde förtvifl ade anstrangningar att pressa far

tyget igenom dessa ismassor, J.nen då vi utan framgång 

arbetat i 24 timmar, voro vi glaua att åter kunna bruka 

seglon för att komma närmare vårt mm. 'l'iclcn förgick 

hastigt, och den inträdande kylan manade oss att, så. 

hastigt som möjligt, fullända Yår resa. De största möj· 

liga ansträngningar gjordes derför och för att komma. 

fram äfven i den starkaste tjocka, följde Yi en förutskic

kad båt, hvilkons besättning genom signaler angaf den 

väg, fartyget borde taga mellan isstyckena. En lång 

distans tillryggalades på detta sätt, men då båten icke 

:ner fann någon väg mellan isstyckena, måste fartyget 

åter förtöjas och förblef, under det en frisk nordlia vind 
o 

blåste, liggande vid ett isstycke, ända till dess kapten 



Ht>gemann och 2:clrc styrman Bacle, h vilka i en Mt ullr

mat sig kusten flera mil, fnnuit on passage för fartyget. 

Åter gjordes fartyget loss; allt tydligare framtriidde do 

ensamma bergen p[t Urönlamls kust ; redan trodde vi oss 

kunna tillryggalägg-a det ftterståcndo korta afstrmdet pil. sam

ma dag, då il.ter en Hitt sammanhänguncle ismassa hopaclo 

sig framför oss och tvingade oss pit nytt att fastgöra far

tygot vid isen medelst isankare. Alla försök att komma 

vidare voro fiirgäfves , och som i vår omedelbara närhet 

fanns ett stort isfält med en massa urskölpningar, liknan

de vikar, sB. halade vi fartyget dit och förtiijde det i en 

af dessa. 
Annu hade vi likväl icke uppgifvit hoppet om att 

uppnil. kusten, ty fil. dagar efter, sedan vi blifvit omgifna af 

isen, visade sig straxt bredvid kusten och ganslm nära oss 

en stor isfri bassin, som hade bildat 'sig genom en storm 

- men till vår stora bedröfvolse var vinden ogynnsam, 

och förblefv0 vi ännu alltid skilda frftu det öppna vattnet 

genom nftgra hrtrdt sammanpressade isfält , mellan hvilka 

vi icke tordes våga oss in med fartyget; blott derpil 

kunde vi hoppas, att vi, sodan stormen lagt sig, och is

fälten blifvit drifna ifrån b varandra, skulle finna ett öppet 

haf. l\Ien Yi blef,-o besvikna, ty redan andra dagen kun

de vi icke se 11ftgot mera af det förut öppna vattnet, 

och vårt fartyg hade redan med ett tumstjockt i s t~lcke 

frusit fast vid det stora isf~iltet. Liitt hade vi kunnat 

genombryta detta, mon hvartbän skulle vi vända oss merl 

fartyget bland dessa, så långt ögat n!Ldde , sammanpac

kade ismassor? Vi måste blif\·a liggande och redan den 

19 September erkänna oss fullst~lucligt infrusna. Vi hade 

ofta märkt, att stonname bringade isen i stark drift och 

upptornade massor af is högt emot hvarandra, och om 

vi nu icke kunde Lefria fartyget m detta farliga luge, 

måste vi åtminstone nra betänkta pft att skafl:"a det s& 

mycket skydd som möjligt emot den påtryckande isen 
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och stormarna. En del af manskapet arbetade derför 

med att anbringa tak öfver fartyget, en annan del af

tacklade det, under det en tredje, hvaribland äfven jag 

och styrman Bade, uppbyggde på det stora isfältet ett 

hus af patentkol, omkring 700 steg aflägset frftn fartyget. 

Under det vi styrmän voro sysselsatta med att samman

foga stenkolen med ett slags "murbruk" af snö och vat

ten, buro några matroser kol till o.ss, sR att vi efter 8 

dagars förlopp hade fullbordat vårt arbete. Likväl kun

de vi, som tak dcröfver, tillsvidare blott anbringa en 

snö betäckning. Ännu fruktade vi visserligen icke att en 

gång behöfva inflytta i detta hus, som alldeles icke lnm

de bjuda på några beqvämligheter, och som på det stora 

hvita fältet mer liknade en likkista än en menniskobo

ning. Vi måste likväl var~ betänkta på att i värsta fall , 

d. v. s. om vi förlorade vlirt fartyg hastigt, och icke 

skulle hafva tid att rädda proviant till våra biltar bevara 

en del af skeppsförråden och förde derför 2 månaders 

proviant tillika med bränsle in i huset. De båda min

dre båtarna hade vi ställt på isfilltet i fartygets närhot 

för att vid behof vara tillgängliga. 

Så. kom Oktober, under det vi af ström och några 

starka N.O:stormar med isen blifvit drifna rätt betydligt 

i sydlig riktning. Sjelfva fartyget förblef ännu liggande 

lugnt, ehuru isen våldsamt arbetade i vår närhet och 

förorsakade derunder ett buller, som än liknade bul

tandat i en hammarsmedja, än frustandet af ett lokomo

tiv eller skrik af flera menniskoröster. Vi hoppades all

tid, att fartyget skulle hafva nog motståndskraft, då det 

ju för~t hade_ trotsat så många stormar och så mycken 

tryckmng af Isen. l\fon stormarne påkommo numera of

tare och varade längre. Isen råkade i allt större uppror, 

?ch vi f~nno oss drifna i närheten af Liverpool kusten, långt 

lllnan VI hade väntat det. Den 19 Oktober syntes isen 

3 
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skjuta starkt upp emot kusten, der den upptornade sig 

högt och medtog vårt fartyg som en lekboll. Stormen 

1·asade af alla krafter, snömassor öfverhöljde oss och in· 

om några timmar hade fartyget blifvit ett rof för den 

arktiska regionens fruktansvärda välde. 

Min dagbok berättar öfver den olyckliga katastrofen 

som följer: 
"Hansa-hus" Onsdagen de 20 Oktober 1869. 

Redan ofvansHiende datum och ställe visa, att vi hafva 

förlorat vårt fartyg. J ag vill försöka att så utförligt som möj

ligt skildra, huru denna vår olycka tillgick. Omöjligt blir det 

likväl att bt'skrifva. i h vilken stämning och i hvilket bedröf

ligt läge vi befunno oss. Då kaptenen och jag skulle skrifva 

ned n?tgra notiser i våra dagböcker, och jag redan en gång 

ilat upp på däck för att öfvertyga mig om, att isens 

ovanligt starka rörelse icke innebure någon fara för far

tyget, blefvo vi liter störda. _J ag måste åter gå upp på 

däck. Stormen och snöfallet läto mig icke ge[Jast inse 

hela den fara, i hvilken fartyget sväfvade; jag såg lik

väl, att i närheten af fartyget hade höga isvallar redan 

upptornat sig. Fartygets stönande och darrande sade nog! 

"Hansa" led mycket af isens tryckning, ty den pres

sade så hårdt på båda sidor, att däcksnåten öppnade sig 

och sjelfva plankorna böjdes. Det var kl. l eftermid

dagen, men äta middag var ej att tänka på. -Vi stodo 

alla på däck, skyddande ansigtena mot den kalla, fina 

snön och hoppades, att isens rörelse snart skulle 

sagta sig. Fartyget darrade och skakade, och en ny 

tryckning af isen upplyfte det långsamt ur vattnet oak

tadt dess tunga kol och proviantlast. starkare och star

kare tryckte isen, högre och högre lyftes "Hansa". Här

tmcler närmade sig de höga isvallarne mer och mer, och 

slutligen uppn!l.dde de äfven fartyget. Icke blott från 

sidorna, utan äf,'en för- och akter-ifrån., hade fartyget nu 

att uthiirda tryckning. Likt ett lefvande vä~en , som för-

arar S i{)' emot den hotanno tillintetgörelsen, höjde sig 
S\T( o 

fartyget och befann sig nu ända till omkring 14 fot högre 

än förut. Förskeppet var helt och hållet uppe ur vatt

net, men akterskeppet l8.g djupare. Under isens sista 

tryckning, hade manskapet icke varit overksamt, utan 

försökte att med yxor och skoffor borthugga de isstycken, 

hvilka hindrade fartyget från att höjas. Frukten af 

detta arbete var likväl så ringa, att vi snart uppgåf\'O 

det, såsom tjenande till intet. Fartyget måste sjelf i 

följe af den starka tryckningen från sidorna, undantryc

ka de högt upptornade vallame och blef derigenom myc

ket illa medfaret. Kort derefter syntes isen lugna sig. 

Det nödvändigaste för att uppehålla lifvet hade förut, 

under den starkaste tryckningen, blifvit kastadt på isen, 

och vi började till och med att tänka på att kunna öf

vervintra med fartyget på dessa båda isvallar, när de sam

manträngda fälten åter skilde sig, och "Hansa" gled ned 

i vattnet nästan lika sakta, som hon hade höjt sig, men 

blef liggande på en från vårt fält under vattnet utskju-

tande istunga. Alla våra förhoppningar att för framti

den hafva ett fartyg måste i detta ögonblick försvinna. 

Pumparna pejlades, det befanns vara 12 tum vatten öf

ver läns och, h vad som värre var, vattnet tilltog i hvarje 

ögonblick. Manskapet måste sätta skeppspumparue i rö

relse, och så lyckades det oss att mot kl. 7 e. m. ut

pumpa vattnet. Temligen utmattade och hungriga nytt

jade vi den korta tid, som var oss unnad - att intaga 

en enkel aftonvard, hvarefter vi genast måste fortsätta 

det afbrutna arbetet. Till vår stora förskräckelse hade 

vattnet nu stigit till 2 fot 4 tum. Alle man måste bi

träda vid pumparue ; till och med kapt~nen och veten

skapsmännen aflöste de utmattade. Det manskap der

emot, svm var aflöst, mliste transportera proviant till 

isen, ~y oa_ktadt alla våra ansträngningar, sjönk fartyget 

ständigt dJupare, och dessutom hände ois den olyckan 



att vattnet som utpumpades, samlade sig emellan pro
vianten, som stod på däck der den frös till is - eme
dan temperaturen var - 20° R. -, under det att en-
dast on ringa del d01·af rann ut i sjön. (Forts.) 

Utförd sjötjenst under år 1871. 

Carl s krona station. 

Ångkat·vetten "Gefle". Chef: kommendörkaptenen af 2:a 
kl. och riddaren J. U. G. Amcen. Fortsatt 
sjötåg från 1870; afmönstrad den 27 September. 

Korvetten "Norrköping". Chef: kommendörkapten af 
2:a kl. och riddaren S. A. C. Lagerberg; sjö
tåg till Cap och Södra Amerika; sjötåget fortgår. 

Korvetten "af Chapman". Chef: kommendörkaptenen af 
2:a kl. och riddaren J. H. Ankarkrona; sjöHl.g 
med sjökrigsskolans kadetter och elever till 
Norra Atlanten och Östersjön; inmönstrad den 
15 Moj, afmönstrad den 18 September. 

Ångkor·vetten "Balder". Chef: kommendörkaptenen a~ 
2:a kl. och riddaren O. Lagerberg; proftur 1 

Östersjön; inmönstrad den 8 April, afmönstrad 
den 25 .Maj. 

]l[onitorn "John En:csson". Chef: kommendörkaptenen 
af 2;a kl och riddaren A. Rahmn; sjötRg i 
Östersjön och Kattegatt; inmönstrad i Stock
holm den 3 ,J u ni, afmönstrad den 15 Sep
tember. 

llfonitm·n "Loke". Chef: kommendörkaptenen af l:a kl. 
och riddaren P. G. S. Pantzerhielm; besigt
nings- och proftur i Östersjön; inmönstrad den 
24 Oktober, afmönstrad den 9 December. 
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ÅngkorvettMi "That·". Chef: kommen~örkaptenen af 2:a 
kl. och riddaren N. A. F1scherström; trans
porter; inmönstrad 1:a gången den 25 April 
afmönstrad den 13 1\faj; inmönstrad 2:a gån
gen den 10 Oktober, afrnönstrad den 2 No

vember. 
Bt·iggen "Nonlenskjölcl". Chef: kapten A. Lind af Ha

geby; sjötåg i Östersjön och Kattegatt; in
mönstrad den l Juni, af mönstrad den 2 Okt. 

Skeppsgossebt·iggcwne. Chef: kommendörl~aptene~ a~_1:a 
kl., riddaren A. J. Rosengren; SJötåg till Oro
sund och Kattegatt. 

D:o "Snappopp". Chef: underlöjtnant O. Pettersen i 
inmönstrad den 8 Maj, afmönstrad den 7 Sep

tember. 

D:o "Skirnet·". Chef: löjtnant O. Ljungqvist; in
mönstrad den 8 Maj, afmönstrad den 7 Sep 
tember. 

Kanonångbåten "Gunhild". Chef: kaptenen och riddaren 
F. "\V. Bennet; sjötåg till Sveriges vestkust 
för att hjelpa haverister; fortgil.ende från 1870, 
afrnönstrad den 20 April. 

Dito Dito. Chef: kaptenen E. G. J. Nordenfalk; 
sjötåg i Kattegatt; inmönstrad den 25 Maj, af
mönstrad den 12 Augusti. 

Dito Dito. Chef: kaptenen P. G. H. Starck; sjötåg 
till Sveriges vestkust för att hjelpa haverister; 
sjötåget fortgår, inmönstrad den 20 Novernbel'. 

Kanonångbåten "Ingegerd". Chef: kaptenen och ridd. 
F. W. von Otter; sjötåg till Grönland; in
mönstrad den 1 Maj, afmönstrad den 28 Okt. 

Dito Dito. Chef: kaptenen J. A. O. Meister ; sjö-
tåg till norra Bohus-kusten för att öfvervaka 
dervarande skarpsillfiske; sjötåget fortgår, in
mönstrade den 25 November. 



Kanonåugbåteu nHoglanct'. Chef: löjtnant A. V. E . 

Dalman; in· och afmönstrad 6 gånger. 

D ,ito Dito. Chef: löjtnant O. A. Puke; in- och 

afmönstrad 9 gånger. 
Dito Dito. Chef: löjtnant A. A. L. Palander; 

in· och afmönstrad 3 gånger. 
Dito Ddo. Chef: löjtnant A. O. Gyllenskjöld; 

in och afmönstrad l gång. 
Kanonskonerten "Puke": Chefkaptenen Y. N. Christer· 

son; förflyttad från Stockholms till Oarlskrona 

station; inmönstrad den 21 Oktober, afmönstrad 

den 2 November. 
La::;tbriggen "Gladan". Chef: kaptenen och rindaren 

M. v ou Krusenstjerna; sjötåg till Grönland; 

inmönstrad den l Maj, afmönstrad den 4 No
vember. 

Slackholms stat,ion. 

Kanonångbåten "Alf'hild". Chef: kaptenen och riddaren 
J Christierson; sjötåg till <Jotland för att bi

stå haverister; inmönstrad den 24 April, af
mönstrad den 17 Juni. 

Kanonångbåten "Svensksund". Chef: kaptenen och rid
daren O. E. Munck; sjötåg till Gotland för 

att bistå haverister, inmönstrad den 17 April; 

afrnönstrad den 17 Juni. 
~Mörsarefartyget "E o lus" m. fl. sjömätningsfartyg. Chef: 

löjtnant L. Södermark i sjömätningar; inmön· 
strad den 22 Maj, afmönstrad den28 Oktober. 

Jakten "now". Chef: löjtnant E. O. l\L Oldberg, sjö

mätningar i inmönstrad den 22 Maj, afmönstrad 

den 5 Oktober. 
En rekognoserings- och öfiJings-cxpcdition i Stock

holm:s skärgård bestående af: 
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Ao l en "vn,•·e" Öfverstelöj"tnanten och riddaren B. ngs up , A ••• · · .. 
Stackelberg, chef för expeditionen. 

Chefsfartyget "Brynhilda". Major O. F. Kreuger, chef 
för l:a afdelningen. 

D-ito "Brynolf'. :Major F. L. Andersson, chef för 

2:a afdelningen. 
D ,ito "Ingebat·g". Major O. Ph. Virgin, chef för 

3:e afdelningen. 
Pansar·båten "Sköld". Chef: kapten O. G. Oxen· 

stjerna. 
Dito "Garmer". Chef: kapten A. T. P. Oronhjelm. 

Kanonbåten "JJ!Iotala". Chef: kapten J. Thorssell. 
Dito "Aslög". Chef: kapten A . Molander. 
Dito "Cat·lsund". Chef: kapten W. F. Schyberg. 
Dito "Astrid". Chef: kapten P. E. Arrhenius. 
Dito "Alfhild". Chef: kapten J. E. Ohristierson. 
Dito "Svenskstmd". Chef: kapten O. E. Munck. 
Dito "Sigrid". Uhef: kapten O. H. Smedberg. 

Expeditionen inmönstrade den 26 Juni och afmön· 

s trade den 18 September. 
Skonerten "Amphion". Expedition till anställande af 

minförsök i Stockholms skärgård. Chef för 

expeditionen: öfvcrstlöjtnant V. Zethelius; in
mönstrad den 6 .Juli. afmönstrad de u 6 Sep
tember. 

Chefsfartyget "Ingeborg". Målskjutnings-expedition i 

Stockholms skärgård. Chef: major Th. Ulner; 
inmönstrad den 22 Maj , afmönstrad den 20 
Juni. 

Kanonbåten "Alfhild". Chef: kapten O. H. Smedberg ; 

ställd till lotsverkets förfogande att intaga fyr

fartyget "Sydostbrotten"; inmönstrad den 9 
November, afmönstrad den 29 s. m. 

Ångf'artyget "Sköldmön". Chef : kapten R. von Heiden

berg; 3 gånger in· och afmönstrad. 
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Uppgift å det antal officerare af hvarje grad som 
under året 1871 varit sjökommenderade: 

Kommendörkaptener af 1:a kl. 2. 
Dito af 2:a kl. 7. 

Kaptener 19. 
Löjtnanter . 23. 
Underlöjtnanter 16. 

Summa 67. 
Öf,·erstelöjtnanter 2. 
11fajorer . 4. 
Kaptener 12. 
Löjtnanter . 13. 
U nderlöjtuantor 4. 

Summa 35. 

&varJehanda. 

Om orsake1· Nll (a1·tygs strandningcw. (Efter "The 
~Iechanics Magazine" ). Det synes vara vanligt vid h varje 
fartygs strandning, att tillskrifva olyckan antingen kom
passfel eller och en bedräglig strömsättning. Onekligen 
har man dock sett exempel på en så oförllitlig vårdslös
lwt som ådagalagt att de bästa kompasser, korrigerade 
med den utmärktaste noggrannhet, ändock icke förmått 
att bringa ett fartyg fritt från uddar ocb grund. De 
tillfällen, som förekomma på sjön för att rätta kompassfel: 
äro icke blott talrika, utan äfven ganska pålitliga, och 
om vid något fall tvifvel i detta afseende uppstår hos 
on befälhafvare, huru mycket mora uppmärksam och nog
grann måste han icke vara vid fullgörandet af sitt an-

-
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k 11 då 1 ·· · l l? Icke så fft snll'sfulla ·a , , Hm narmar s1g am . 
prUktigfl. skepp och ibland dem 

0 

sildan a, ~om .. f~jra .post 
och passagerare, hfl.fva stannat ptt grund, till folje af don 
farliga ovanan att blindt tro på, att rorgängaren styr den 
anbefallda kursen. Denna kurs kan vara uoggrannt an
gifven på graden, men vaktbeflLlhafvarcn kan försumma 
att sjclf so uti kompassen för att ufvertyga sig, att ej 
misstag göras t. ex. Yid förffmgningar Yid roret, eller deri
gonom att girar mera tagas åt ena hftllet, lin [iL det an
dra. Om nu befälhafvarcn, när han nalkas land efter en 
lång segling, icke nwd noggrannbet gifvit akt på alla 
dessa fiirhållanden, hvcm kau då förvånas öf~·cr om en 
olyckshändelse inträfl'ar? .l!"ör icke fullt två år sedan 
strandade ett snällseglande skepp under en klar vacker 
natt i närheten af en fyr, och mod utmärkta landmllrkon 
i sigte, visande leden genom ett välkltndt bredt farvat
ten. Vid undersökning en härom inför domstol, blef det 
tydligen ådagalagt, att kaptenen navigerade sitt skepp, i 
enlighet mod hvad kurslinion i kortet utvisade, och att 
kurson blifvit gifven i öf\·eronsshlmmelse dermed, allt 
under förutsättning, att skeppet var i den antagna posi
tionen. U n der sådana omständigheter hade en mora 
praktisk sjöman lagt roret dter som omständigheterna 
bjöd, och i enlighet med lm~d omdömet bordt säga tid 
efter annan vara nöuvändigt. Ingen navigatör är berät
tigad att blindt tro på sina kompasser eller att antaga 
som säker den förut styrda kursen, och då han närmar 
sig land, är det hans skyldighet att personligen hålla ut
kik, och om natten dior und0r tjocka ständigt hålla lo
det i gång, men icke ensamt lita pil. den ena eller andra 
styrm:tnnens uppgift om djupet, utan bör han sjelf, med 
egen hand eller med egna ögon, öfvertyga sig om verk· 
ligheten, för att undvika de anmllrlmingsYärda misstag, 
h l'ilka så ofta inträffa med en, som det synes, sft enkel 
sak som lodning. 



Pansarets blif'vancle öde. Mnn antog fön llfistar1 

silsom ett axiom att uneler normala förhållanden uch rätt 

ledt anfallet vid en belägring slutligen måste segra öfver 

f'örsvm·et. Detsamma kan sägas hafva varit förhållandet 

i sjöstrider. så llingo som projektilerna icke hade annat 

än träd att genomtränga. Införandet af pansar åstadkom 

synbarligen on fiirändring för någon tid, men artilll'ri

stc•rna ville icke ge vika och visade snart att genom att 

n •ffla kanonerna och förbättra projektilors materif'l och 

lefvando kraft de med hitthet kunde genomtränga 4 a 5 

tums pansnr. Man tog då naturligtvis sin tillBykt till 

ii kandet af pansarens tjocklek, och då mnn hade uppnått 

en fot eller något mera af pansar jemte en alm backning, 

trodde man att artilleristorna skulle få draga "det kortare 

strået". Men dc sista experimenten vid Shoeburyncss 

ha visat att äfven med reducerad kaliber - 11 tum -

är reffi~!dt artilleri öfvermäktigt till och med 14 1
/:, tums 

pansar med 12 tums teakbackning, så att den fr:lgan 

framstår, h var skall detta sluta? 

N yl igen bste man en berättelse om ;;n proftur med 

commandor Harveys torpedas i en vanlig bogserbi\t med 

dess egen besättning, af hvilken berättelse det visar sig, 

att det kraftigaste pansarfartyg i verlden knappt kunde 

undvika ett sådant anfallssätt utan skulle sannolikt sprän

gas i luften af en sådan torpedo. Ser det ej ut, att på 

samma sätt som medeltidens otympliga pansar bortlades 

efter krutets uppfinning och artilleriets och bandvapnens 

bruk, så skola nutidens pansarfartyg blifva framtidens 

kuriosa, och genom det moden:a artilleriets fruktansvär

da kraft, torde pansaret äfvcn blifva klassificeradt såsom 

gammalmodigt och vår förtröstan än en gång sättas till 

skicklighet och djerfbet och framför allt till ett af de 

vasendtligastc elementen för öfverlägsenlwt till sjös -fart. 
(Mechanics Magazino.) 

-
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1'0I'J.Jcdos. I \V ool w ich arsenal arbetas ifr:gt på 

torpedos. Ett labora torium är utc ::Jiutanclc egnadt för 

detta ä,ndam~U. 4:e kompaniet af ingeniörkltren i Cha

tam, hvilket sedan någon tid kallas torpcdo-kompaniet, 

är befriadt frän tjenstgiiring i kåren och uteslutande be

stämdt för torpedo-tjenst. Kompaniet skall fijrstärkas och 

delas i 3 afdelningar för England, Irland och Skottland. 

Staben kommer att med den engelslm afclclningen för

läggas i Chatam vid ingeniörskolan, och denna a /'delning 

skall för lättande af experimenters verksHillande om 

vintern inqvartoras på pontoner och om somillaren 

i tält. 
(Archiv fi.ir Scewescn.) 

Sl.:jut(öt·sök. Den tekniska och administrativa mili

tär-komiteon i Prensseu skall i år företaga omfattande 

försök med kust-artilleri. Programmet omfattar priifning 

af Armstrongs 9 tums bakladdnings-kanon, för bvilken 

en ny tätring skall apteras, vidare den efter svensk gjut

metod framställda med stålringar förstärkta kanon med 

en af öfvermaskinisten \V och a uppfunnen tätrings-meka

nism oeh slutligen Krupps 9 tums gjutstålkanon. Sam

tidigt skall också frilgan om införande af prismatiskt 

krut lösas, hvilket visserligen erbjuder den stora fördelen 

af långsam, liktidig förbränning, men dock i sin tillverk

ning förorsakar så betydliga kostnader, att några korniten 

förelagda, vida billigare krutsorter måste synas vara ef

tersträfvansvärda. För dessa försök skall en 8 tums ka

non af brons vara bestämd, hvars kammare för detta än

damål har erhållit en kopparfodring. 

(Archiv fiir Seewesen.) 



35 fon kanonen. Den nya jättekanonens (om 35 
tons) kaliber Hr ökad från 11 ,r, till 12 tum, som vm· den 

ursprungligen tillämnade kalibern; man ville först försöka 
den mod ll.r. kaliber. 1\ian fann dock med denna kali
bor, att mod 1:30 n krut och 700 Tt:s projektil ungefär 
Hi T{ kmt oförbrändt utslungades ur mynningen. Detta 
gjortles enli;;t krutkomit6ns försäkran, för att trycket 
skulle minskas, men har nu visat sig icke varfl. fallet ty 
med on laddning af 120 it erhölls ett tryck af GG tons. 
Stålet, som endast kunde bära ett tryck af 48 a 50 tnns, 
blcf derigenom ansträngdt, och en spricka visado sig i en 
af reffiorna. Anuu visar don sig ondast ytlig, men na
turligen har sHUeylindern förlorat sin elasticit6 och hvarje 
skott skulle öka skadan, till dess stålcylindern sprack 
midt itu. Kanonen har förut skjutit med 120 'il:s ladd
ningar och endast 20 tons tryck, ln·ilket visar att det är 
eu stor brist på likformighet hos "pebble-powder", då 
stora laddningar användas. Kanonen har hittills skjutit 
G8 skott med 115 till 120 'il:s laddningar. Kanonens 
byggnad är fullkomligt oförändrad och en ny stålcylinder 
kan insättas. - En speciel komite tillsattes föt· att un
dersöka kanonen och efter öfverläggning beslöts att fortsät
ta skjutningen med densamrna i sitt närvarande skick, innan 
den skulle repareras genom att insätta en ny stålcylinder, 
och detta med 5 skott och 110 Tl:s laddning Ehuru ka
nonens hufvudstyrka ligger i smidjernsomfattuingen, är det 

icke osannolikt att don blir obrukbar vid nästa prof. l\Ian 
hoppas dock motsatt resultat af det faktum att 1)å en 9 
tums kanon, med hvilken skjutits mer än 1000 skott 
upptäcktes en spricka i stålcylindern och dock sköts der
efter 10 skott med högsta laddning, hvilket hade till 
resultat att cylindern blef förstörd oeh stängde fänghålet, 
men kanonen höll i öfrigt. (Army and Navy Gazctte). 
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Engclsl.-a posil1n_gf(l1'tyget ''Tasmanian'' mollan Sout
}Jampton och S:t Thomas har fått nya maskiner ( com
pound engines), med hvilken don under resan gjort eu 
medelfart af 11 knop och en kolåtgång af 468 tons för 
hda tiden, då den med de gamla maskinerna och on 
fart af 11 3

/ 10 knop konsumerade 133!) tons. 

Prisfråga 
framstålid af KongL Örlogsmanna-SuBskapet 1871. 

''Hvad vigt och betydelse har SJövapnet för vårt 
lands försvar ~" 

Täflingsskrifter för besvarande af ofyan upptagna 
prisfråga böra inlemnas till Örlogsmanna-Sällskapets 
sekreterare i Oarlskrona sednast den 15 September 1872, 
försedda mod förseglad namnsedel, hvilken upptager för
fattarons namn eller ett valspråk. 

Anses ingifvon taflingsskrift böra prisbelönas, till
delas författaren ett af Kongl. Örlogsmanna-sällskapet 
bestämdt pris af 20 Oaroliner. Skulle inlemnad skrift 
förtj ona större utmärkelse, tilldelar Sällskapet furfattaren 
sin prismedalj i guld. 



Sammandrag af Kongl. Brer, Förordningar, General
order m. m., utgångne från Kongl. Sjöförsvars· 

departementet. 

_(K c. ng l. Bre f.) 

Den G Nove:nbcr. Språklärare J. ·w. Wennerberg 

förordnad att vara lärare i eJ;lgelska sprliket vid kong!. 
sji'.krigsskolan. 

Den 9. Att anbud å tre stycken pansarbåtar af huf
YudsaHigen ('nahanda konstruktion, som de under bygg

nad varande ''Hildur" och "Gerda"., må infordras från 
inhemska yerkstädcr. 

(Generalorder.) 

Den G November. Rustningsorder och besättnings

lista fiit' kanonbåten ''Gunhild". Chef kapten P. G. H. 
Starck, 34 man. 

Den 7. Kaptenen vid flottan G. N. af Kloreker 
skall tillsiridare vara chef för 3:e matroskompaniet efter 

a fl. kapten E m bring. 
S. d. Kongl. Maj:t har funnit för godt i nåder 

stadga, att officerare och underofficerare med vederlikar 

vid sjövapnet, under tjenstgöring vid och inför tmpp, ej 
må bära andra ordenstecken än svenska och norska, samt 
sådana utländska som erhållits i följd af bevistade krig, 
fälttåg eller träffningar. 

Den 8. Kanonbåten "Alfhild" skall skyndsamt 
klargöras och ställas till lotsverkeis disposition i och för 
intagning af fyrfartyget "Sydostbrottet". 

S. d. Kanonbåten "Gunhild" skall inmönstras den 
20 dennes. 

-
S. d. Rustningsorder och bps:ittningslista för kanon-

båten "lngPgerd". Ohd: kapten J. A. O. MeistPr1 

3::! man. 
Dm1 11. Underlöjtnanten vid marinregementet H. 

Th. H. 'l'hulin Leviljus tjonstledighet frän och med den 
.3 till och mod den 31 instundande December. 

Den 14. KanonLåten "Ingegerd" skall in mönstras 

don 25 dennes. 
Den 17. Tillstånd för kaptenen vid skärgll.rds-ar_ 

tilleriet F. S. MalmLcrg att innevarande höst föra han· 
delsångfartyget "Svea" till London. 

Den :22. Kanonångslupen "Alfhild" och ~ngfartyget 
"Sköld mön" skola afrustas och uppläggas. 

Den 30. Undorliijtuanton vid marin-regementet A. 

\Vollin beviljas 3 månaders tjeustledighet från den l 
Januari 1872. 

Den 4 DeremLer. Monitorn "Loko" skall afrustas 

och uppläggas. 
Den G. Uuderlöjtnanh·u vid marin-regementet \V. 

A. 1'. Å green beviljas 3 rn!inaders inrikes tjenstledighet 
från den l Januari 1872. 

Den 7. Då för särskildt ändamål i ni'LdPr tillsatta 
komiteer afgifva sina betänkanden. så ock, då eskader
chef eller fartygschef elle'r person, som eljest fått särskildt 
nådigt uppdrag sig anförtrodt, inlctlmar sin slutrapport, 
skall densamrna åtföljas af behörigt utdrag ur elln af
skrift af den instruktion eller generalorder, som blifvit 

meddelad i och för uppdraget. 
Den 12. Fastställd unifonn för maskinister och ma

skinistlärlingar vid sjö\'apnet. 
Den 14. Underlöjtnante'l vid kongl. flottan O. A . 

O. Molin beviljas två mll.naders inrikes tjenstledighet 

frll.n och med den 21 dennes. 
Den 15. Kommendör-kaptenen af 2:a klassen och 

riddaren P. Thorssell skall till den l instundande Fe-
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bruari fortfarande tjenstgi.im som miliW.rledafllot af kongl. 
fiirvaltningcn af sjöärendona. 

S. d. Från och med den l instundande Januari 
och tillsvidare skall majoren vid kougl skärgårds-artille
riet och riddaren O. G. Lindmark med åtnjutande af de 
dermed furenade förmåner, vara tygmästare vid kongl. 
skärgårds-artilleriets station i Stockholm i stället för öf
verstf'löjtnanten och riddaren O. T. G. Keysor, som blif
vit entledig-ad från och mod sagda dag, samt: 

Från och mod den l instundande Januari och tills
vidare skall majoren O. Ph. Virgin, me<i åtnjutande af 
do dermed förenade förnåner, vara kommendant vid kgl. 
skärgårds-artilleriets station i Stockholm i stället för 
majoren och riddaren U. G. Lindmark, som från och med 
sagda dag är förordnad att tills vidare vara tygmästare 
vid nämnda station. 

Den 21. I..Jöjtnanten vid kongl. flottan L. :NI. Törn
gren beviljas 4 1 /~ mfmaders inrikes tjenstledighet från 
och mod den l instundande Januari. 

Don 23. Kaptenen vid kongl. skärgårds-artilleriet 
och riddaren F. S. Malm borg skall från och med den l 
instundande Januari tjenstgöra tills vidare i kongl. sjö
kartekontoret. 

Den 30. Kaptenliijtnanten vid l{ongl. Maj:ts flottas 
nya rosorvstat H. G. N ordenskjöld beviljas 3 månaders 
inrikos tjonstledighet från och med den 2 instundande 
Januari. 




