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Amerikanske Sjöministerns (The Secreta.ry of The
Navy) årsrapport till kongressen 1871 öfver deparpartementets verksamhet 1870.
Man har efter amerikanska krigets slut föga förnummit om detta lands flotta, hvilken vid denna tidpunkt
hade uppnatt en högst aktningsbjudande storhet. Den
årliga rapport från sjöministern , som afgifves till kongressen, lemnar dock derom fullständig kä;nnedom , och
då vi, vid genomläsande deraf, funnit densamma, såväl till
uppställning som inneMll, vara särdeles lärorik och beaktansvärd, tro vi oss göra tidskriftens läsare ett nöje
med att här lemna en resume öfver densamma.
Rapporten, en bok i oktav om 177 sidor, upptager
först sjöministerns egen rapport, omfattande flottans styrka, tillstånd och behof, de olika stationerna, der örlogsfartyg hållas, deras gränser och antal fartyg, som äro
tilldelade hvar och en af dem. Derefter redogöres för,
huru en af kongtessen beviljad summa af 50,000 dollars
till uppronsande af en hamn på Midway-öarne i Stilla
Hafvet blifvit använd, der man ämnade inrätta en säker
tillflyktsort för Förenta Staternas såväl örlogs- som han·
de1sfartyg, samt hvad som erfordrades för dess fullbordande. Vidare meddelas en intressant beskrifning öfver
den af flottans officerare, enligt kongressens beslut, verkställda undersökning af Darien-näse t för åstadkommande
af en farbar kanal, som skulle sammanbinda Atlantiska
och Stilla hafven.
Denna undersökning visade, att detta förslag vore
omöjligt; på de 3:ne ifrågavarande vägarue mötte man å
den förste en höjd. af 553 fot, å den andre en af 284 fot
och å den tredje en å 1142 fot, hvilka ej kunde genomgås annat än genom tunnelar af från 6 till 10 eng. mils
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lä.ngd. Nya undersökningar skola dock verkställas i'i.ir
att bestämdt afgöra denna för hela verldens handel och
sjöfart så vigtiga fråga .
.
.
Sj öministern berör derefter bemanmngens t1llstånd,
och huru densamma, till följe af nya stadgandon om belöningar och befordran för godt uppförande, vunnit i disciplin och hållning. Mycket återstår dock i denna väg
att ö11ska och för att göra marinen lockande för de nu
föt hvarje fartyg värfvade matroser, föreslås att gifva
h var]·. e man vid utrustnino·en
en uppsättning kläder, i
~
stället för att, såsom nu är brukligt, låta honom betala
denna uppsättning af sin afl.öning, h vilket gjort att denna
första skuldsättning framkallat missnöje och den mängd
af rymningar, som hittills varit fallet bland amerikanska
örlogs besättnin6·ar. Sj öministern kommer derefter till de
olika varfven, h vilka till ett antal af 8 större och 4 mindre depoter hvar för sig fordra mer eller mindre anslag·
för att kunna uppfylla nuti<lens stegrade fordringar. Örlogsvarfvcn äro : Kittery llVIaino ), Boston, N ewyork, Philadelphia, \V ashington, N m· folk, Pensacola, Ma re Island
(Californien), som är ämnadt att blifva ett fullständigt
varf för utrustande och uppläggande af fartyg, tillhörande Stilla Hafs- och Asiatiska eskadrarna. Dc mindre
depotorna äro Sackets Harbor, :Mound City, New London Leaaue Island och Key W est. Vidare visas vigten
'
b
af t01J.Jedos sfisom sjökrigsvapen och meddelas kongressen, att man gjort stora framsteg i desammas konstruerande och bandterande, samt att man känner sig kunna
cleri täfla med hvilken marin som helst. Vidare framställes behofvct af att utvidga sjökartekontoret, hvars
verksamhet bittills till följd af bristande medel varit ganska begränsad, och som gjort, att Amerika hittills till
större delen måst från Englands "Hydrographic Office"
införskrifva nödiga sjökort. Faran häraf, i händelse af
en brytning med England, framhålles. Derefter beröres

behofvet af en salpetC'I'-clepot inuti landet nära jornvägseller kanal-kommunikation med kusten; at·tillet·iet, rörande hvilket sjöministern synes, tvärtemot hvad opinionen
i Europa håller före, .anse, att landet icke står efter andra nationer, oaktadt man icke har annat groft artilleri
än 15-tums slätborrade kanoner, samt det trängande behofvet af vet·kstäcler och dockat· för byggande af stora
pansarfartyg. Sjöakademien i Annapolis omnämnes derefter med dE\ högsta loford och säges det, att dess välgörande verkningar Hita känna sig i hvarje departement
inom marinen. En af kongressen tillsatt komite af censorer vid der verkställd examen redogör derför i en vidfogad rapport, der några förändringar föreslås. Amiral
Farraguts död tillkännagifves kongressen, och i vältaliga
ordalag framhålles hans utmärkta egenskaper och förtjenster om fosterlandet.
Förlusten af korvetten "Oneida" om 6 kanoner och
176 mans besättning, öfverseglad af engelska ångaren
"Bombay" utanför Yokohama omtalas äfven, och alldenstund sjöministern efter gjorda undersökningar vidhåller
sin åsigt, att "Bombay" ensamt var skuld till olyckan,
begär han kongressens medgifvande att hos rederiet utkräfva ersättning för förlusten.
Pensionsfonden, som utgör ett belopp af 389,0"!G
dollars utgår till 3,010 personer, nemligen 1,368 invalider och 1,642 enkor och barn.
Sjöförsvarets utgifter under 1870 hafva varit 18,985 ,165
dollars. För 1871 begäres 20,683,317 doilars, neml.
Afl.öning till officerare och n1a11skap . 6,500,000 dollars.
Reparationer af byggnader och dockor
samt oförutsedda utgifter vid varfven 833,850
"
Afl.öning till civila tjenstemän vid varf,
haspitaler m. m. .
317,544
"
Artilleriet och Torpedakåren
987,000
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stenkol, hampa och rustning af fartyg 1,700,000 dollars.
"
137,500
Styrmans-effekter såsom kompasser
"
400,000
Sjökartekontoret ·
"
200,000
·
·
·
·
·
Sjöakademien · · · ·
Observatorium och Nautical Almanac49,000
kans utgifvande
"
Fartygs reparationer och underhåll . 3,925,000
1,715,000
Ångmaskiner m. m..
",
1,500,000
.
Proviant.
25C,OOO
Beklädnad .
"
Reparationer af hospital och laboratorier 40,000
"
50,000
:Medikamenter .
"
Tillfälliga utgifter i de olika departe,
. 1 ,392,000
menten och byråerna
~1..___
. 1,046,083
Marinkåren.
"
20,683,317
Sjöministern framh!Uler med eftertryck, att denna
budget endast kan bibehålla flottan i sitt närvarande
skick men att större summor erfordras för att förbättra
'
och föröka den, och, ehuru kongressen icke bifallit hans
föregående framställningar i denna del, förnyar han dem
nu, yttrande lika sann t som tillämpligt å våra egna förhållanden:
''att h varken fartyg, varf eller kanoner kunna genom
lag frambringas i det ögonblick de behöfvas, utan äro de
produkten af länge uppöfvad, industriel skicklighet.
Ett fullt utrustadt, armeradt och bemannadt örlogsfartyg kan icke skapas ''ex tempore", utan är det småningom frambragta resultatet af mycken arbetsskicklighet,
vetenskap, öfning, disciplin och erfarenhet. Handelsfartyg, vare sig af trä eller jern, ehuru af stort värde silsåsom kapare, aviso-fartyg och kryssare, kunna icke i
krigstid utgöra en hufvudsaklig del af flottan, enär de
både sakna förmågan att föra svåra kanoner ()Ch att motstå
fiendens kulor."

"

sasoro supplement till rapporten följer vidare en tablå öfver de olika marinernas i Europa fartyg, ång- och
segelfartyg, jemte antal kanoner, och man öfverraskas
der af underrättelsen, att Svet·ige och Narige ega tillsammans 33 ångfartyg och 256 segelfartyg (jollar?) med
1,323 kanoner. För beskaffenheten af dessa fartyg redogöres fullständigt, hvad England beträffar.
Sedan följer en fullständig beskrifning på h varje örlogsfartygs verksamhet inom de olika stationerna; de
hamnar, som hvart och ett besökt, och hvad som uträttats, h varigenom kongressen hlir satt i tillfälle att derorn
göra sig en klar föreställning.
Till rapporten är bifogad t ett
rapporter till Sjörninistern neml. :

appendix~

upptagande

l) Rapport från en af Kongressen vald Komite,som haft

2)

3)

"
"

4)
5)

"

6)

",,

7)
8)

9}
10)

"

"

"

"

till uppgift att inspektera Sjö-akademien i
Annapolis.
fr/in Chefen för nämnde Akademi.
från Chefen för Sjökartekontoret och Styrmans-Chefen med bifogade rapporter från
deras underordnade.
från Tygmästaren.
från Förvaltningen med bifogad förteckning
på alla gjorda och antagna anbud vid leveranser till Flottan.
från Varfscheferna jemte dylik förteckning.
från 1\'Iarin-Ingeniördepartementet jemte dylik förteckning.
från Öfverfältläkaren.
från Chefen för :Marinkåren.
från Chefen för Darien-expeditionen, utsänd
för undersökning af möjligheten att anbringa
en kanal genom Darien-näset.
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11) Rapport friin Chefen för Stilla Hafs Eskadern med

12)

13)

"
"

underlydandes rapporter om förstärandet af
ett sjöröfvarefartyg pii kusten af Californien, benämndt "Forward".
från Chefen pii korvetten "Palos" efter passerandet af Suez kanal med åtskilliga uppgifter om kanalen.
från Amiral Portor till Sjöministern rörande till Sjövapncts förkofran hörande
ämnen.

Granskar man nu dessa rapporter från Cheferna för
de olika byriierna, finner man, att de lwar för sig redogöra för Departementets ställning, dess budget för året,
verksamhet för det förflutna och behof för ett kommando
år, men då de alla beröras i den generela rapport, som
Amiral Porter, Flottans Chef, till Marinministern afgifvit, och då denne utmärkte Officers yttranden i maritima
frRgor hittills ansetts ganska värdefulla, göra vi oss ett
nöje att här i sammandrag meqd ela densamma.

Antiral Pm·ters rappMt.
Sir! I enlighot med i3 Art. af "N aval Regulations"
har jag äran förelägga Er en rapport öfver Flottans närvarande tilstiind, jemte de förslag, jag anser ytterligare
kunna befordra disciplin och effukti,·iiet inom densamma.

J ag beklagar, att så miinga af edra förslag i eder
sista rapport blifvit obeaktade af Kongressen, och är
det svårt att framlägga nya förslag, förrän de äldre blifvit
åtgärdade.
Sedan don 4 Mars 18G9 hafva stora ansträngningar
gjorts för att utsända ett tillräckligt antal fartyg till handelns skydd för att tjenstgöra som aviso-fartyg, och att i enlig het med Kongressens beslut undersöka Darien- och

'l'ohuantPpcc-uäscn, oeh finnas för närvarande 45 lämpliga fartyg på dc olika station erna, all::t i godt stånd och,
så vidt man kan derom erhålla klLnucdom, i den bästa
disciplin. - Genom att ständigt moddela mig med dc
officerare, som kommendera cskadrarne och enskildta
fartyg , kan jag icke finna n~tgra kbgnmål, h vad fartygens
utrustnin g och anordningamc ombord beträffar, och bcsättningarne fttnjuta en grad af komfort, som icke öfverträffas i andra mariners fartyg. D etta visar sig ock genom förnöjsamhet och bellHenhet bland besättningarnc,
hvilkot haft till följd noggraunll.ro uppfyllande af tjenstens pligter och minskning af förbrytelser, som påkalla
krigsrätt.
Det ny ligon etablerade systemet af buliiningar (uppmuntringspengar) för underofficerare och manskap bör i sin
mån biLlraga att i Flottan infiira godt sjöfolk, oeh att i
elen vägen dervid fästa det bästa, som i den vägen
står att få i Amerikanska hamnar. Ännu återstår dock
mycket för at.t förbättra shLllningcn bos Flottans manskap. SåviLl afiöning som ration bör ökas, och böra de
förses mod en uppsättning kläder, i likhet med hvad som
bestås Förenta staternas anno och marin-kår. -- Föga
skulle då nterstå för en sjöman att knota öfver. -- Nu
anser han det vara en stor orättvisa att neka honom
lämplig utrustning för sjötitget, under det att modlemmarue af r u annan Flottnus kår om bflrd å samma fartyg och med lika afiöning förses med en &dig beklädnad.
En sådan utrustning ±'ur våra sjömän skulle afskaffa större delen af rymuingarue inom E lottau, emedan Lle flesta
dylika fall härleda sig deraf, att folket sätter sig i skuld
vid första inträdet i tj ensten. De som ega förmågan att
kalkylera, upptäcka snart, att de sttt i skuld hos styrelsen för iltminstone 2 / 3 af expeditionen och äro sålunda
beröfvadc fijrdelen af h vad, som ät' stadgaJt för dem, som
väl Llp pfum sig, otne cLtn enli g~ htgen it1g:t pengar får lem -
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nas den, som har skuld. Detta sakernas tillstånd binder
dem vid fartyget för större delen af expeditiol}en. Om
folket kunde inmönstra skuldfria, skulle detta storligen
bidraga till ett fartygs effektivitet. En befälhafvare skulle
sättas i stånd att redan från början borttaga mitnga af
de inskränkningar, som göra sjömannens lif så långtrådigt. Många af de obehag skulle förekommas, som inträffa, när en Chef måste vända sig till de civila auctoriteterna för förrymdas arresterande, hvi.lka ofta föras ombord fulla och i jern, sedau de u~sti.itt hård behandling
af polisen, hvilken föga kännande till egenheterna hos
dessa hafvets söner, ofta kalla det för insubordination,
som skulle öfverses af en Flottans officer. Vår Flotta är
liten, och landet kan ganska väl ha rlid till att göra detta
obetydliga tillägg till sina matrof-lers komfort. Åtskilliga
försök hafva gjorts att få denna beklädnadsutrustning bifallen af Kong1·essen, men tror jag de hafva strandat,
emedan de icke blifvit på ett klart och tydligt sätt framställda. Många mindre vigtiga förslag hafva glHt igenom,
och jag är viss på, att våra riksdagsmän endast behöfva
veta våra sjömäns behof för att de skola blifva tillgodosedda. Sjömannens lif är hårdt, vida öfver dens fattning
som icke är förtrogen med hafvet, och hvars enda ide om
en sjöman är, att han är en "glad gargon", som förtjenar
fri~kt med pengar ombord och gjuter ut dem som vatten
när han kornmer i land, so m seglar sin mesta tid i herrligt väder och möter en storm då och då för bättre minnes skull. J ag tror, att Departementet kan afgöra denna fråga utan Kongressens hörande, emedan Presidenten har rättighet att reglera manskapets aflöning och
för:mliner i öfrigt. Man skall komma ihåg, att sjömän
äro u.tsatta för alla väder, som hastigt förstöra deras kläder, äfven om man ej fäster sig vid saltvattnets och luftens förstörande inflytande.
Man fordrar att de skola
vara klädda snyggt och propert, ehuru de äro hvarje ögon-
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blick utsatta för att f~ sin bästa dr[igt förstörd. När vtl:rt
fo1k kommer i beröring med Engelska och Franska örlogsfartyg, finna de, att deras sjöfolk är utrustadt af regeringen, eller om de ~kulle vara tvungna att köpa några
effekter, sättas de i tillfälle att göra detta fur 1 / 3 :del af
det pris, våra sjömän betala. Resultatet är, att våra besättningar icke alltid ha det nätta och trefliga utseende
man finner i främmande mariner, och som måste vara
ganska harmligt för cheferna, hvilka äro nr stånd att
hjelpa det.
Ehuru förbättringar gjorts i sättet att förhyra sjöfolk~ och denna sak tagen ur hiinderna på roilystna runslare, återstår dock ~tskilligt för att fullkomna anordningarne. Det borde finnas en god Shipping-Master vid
hvar och en af vår Flottas stationer, som hade till uppgift att skaffa folk för Flottan. Slisom nu är ställdt,
skulle vi finna svårighet att i behofvets stund erhålla
tillräckligt antal, hvilket skulle leda till betänkliga
obehag.
I det.ta afseende ber jag att få fästa Eder uppmärksamhet på en sak,. hvari:genom stor orättvisa göres vårt
sjöfolk, och huru en till deras förmån af Kongressen gjord
lag i många fall blir ett nonsens.
Lagen säger, att då sjöfolk, som erhållit utmärkta
vitsord vid afmönstringen, anmäla sig hos en "Shipping •
Master", inom 3 månadt>r efter afmönstringon, skola do
mönstras på nytt och tilldelas 3 månaders aflöning. Men
en ny lag stipulerar, att antalet sjöfolk i flottan ej får
iifvergå 8,500, hvarför det ofta händer~ att en sjöman,
Inrars uppförande har varit utan anmärkning och som
erhållit ett "good-conduct discharge", vägras inmönstring
på nytt, af det skäl, att antalet enligt lag är fylldt. :-b-,öljden är, att matrosen anser sig besviken i de löften,
som blifvit honom gifna, och färesätter sig att icke vidare tjena kronan. Detta hände flora gånger förlidet år
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och kommer att hända omigen. Det bur och kan rättas.
Vi kunna icke göra för n,ycket för att fäst~ goda matroser vid Flottan, och alla belöningar, man beviljar dem,
äro icke tillräckliga att ersätta dem för de år, dc med
häng-ifvenhet och försakelse uppoffrat sig för landets flagga.
- Det är anmärkningsvärdt, att under sista kriget icke
en enda sjuman rymde, och mrmga af dem utmärkte sig
så genom hjeltcmod, att det förtjonar att för alltid bibehållas i h:lgkomst.
Efter 1846 har vårt sjöfolk både till qvalitet och
q\·antitet slappat af betydligt, och våra fartyg hafva då
och då blifvit försedde med större proportion af O r d inar y scamon och landsmon änförut. Dettalir ett
sakernas tillstånd, som bör und vikas för framtiden, och
förbättringar i vårt närvarande system göras, om icke
våra fartyg skola bemannas med d:'Uigt folk. - Ända
till 1846 egde vi de bästa matroser i verlden. Vid den·
na tidpunkt infördes ånga, men blott såsom auxiliär-kraft,
och fartygen bibehöllo full segel-kraft. - Afvcn då ång~
krafter först infördes i :Flottan, kunde man bemärka en
försämring hos besättningarne, en följd till en stor del
af att matroserna användes att kola, hissa aska m. m.
med uteslutande af deras angenämare och så att säga'
natmligare skyldigheter.
Alla frommande mariner hafva bibehilllit full segelkraft hos sina fartyg, endast begagnande ånga, då nödvändigheten sådan fordrade, sålunda på en gl'mg ekonomiserande or.h tagande sig i akt, att sjömanskapet skulle
förslappas, under det att vi, år efter ftr fästande ringa afseende vid seglen, hafva ökat ångkraften, äfven sedan
"brunn" blifvit införd. Härigenom hafva vi enormt ökat
våra fartygs expenser, så att under krigsåren kol depenseradcs för 18 millioner dollars. Denna summa omfattar icke de ökade kostnadcma fiir maskinister, eldare
och kolli:imparo, maskiners slitning m. m. , h vilken sist·
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nämnde post är öfver all bcriLkniug. Våra fartygs segelarca minskades tid efter annan, iinda till dess att, med
undantag af dc gamla ångfregatterna, de endast hade nog
segel för att ligga bi för. - I några af våra största fartyg placerades masterna utan afscenJ.e på segclkraftspunkten, och intet afseende fästades på nödvändigheten att så
reglera segclkraften, att fm·tygen voro goda seglare. Seglen blefvo i sjelfva verket nöcfallsmedel, våra sjömUn
eldare och kollämpare, vlira officerare hade föga annat
att göra än att promenera däck, då fartyget var till sjös,
och passa på rutin. Ett sådant sakern'ls tillstånd var
högst skadligt för officerare och manskap, ty under det
andra nationer höllo på sjömanskap, släppte vi vårt ur
sigte till den grad, att vi nästan måst börja på nytt med
att undervisa vårt folk, silsom hade vi antagit ett splitter
nytt system.
Sedan 1869 ha vi utrustat 2G fartyg med full seutom de som redan finnas, och för närvarande
o-elkraft
'
.
b
h afva vi endast fulltacklade fartyg i aktiv tjenst med undantag af 4 a 5 pansarfartyg och några få ång-fartyg, begagnade som aviso- och sjömätningsfartyg.
Ett system för exercis har blifvit satt i verket, och
månatliga rapporter derom insända till Departementet. I
mlinga fall äro dessa rapporter ganska hedrande för dc
skepp, hvari exercisen verkställts. Disciplinen har förbättrats och en täflan framkallats, som icke funnits på
Here år, och som visar både officerare och manskap, att
intet sjögliende krigsfartyg kan vara fullkomligt, utan att
vara fullriggadt och skött på det mest sjömanslika sätt.
Under 1812 års krig var det vårt sjömansskap och
artilleri, som gaf oss en så afgjord fördel öfver våra
skickliga antagonister, hvilka aldrig hafva glömt denna
lärdom, utan från elen Jagen sparat hvarken möda eller
kostnader för att förbättra officerare och manskap i dessa
delar. Deras flotta, ställd uneler uppsigt af yrkcsmlin,
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hvilka icke tilHlta tvifvelaktiga eller dåraktiga experimenter, och som göra allt för att hålla uppe yrkesdugligheten, maste i många afseenden hafva en fördel framför vår, men med det nit, -som nu lifvar officerare och
manskap, med nuvarandf;) stränga inspektion och exerciser och genom att begagna oss af den erfarenhet, som
våra chefer vinna utomlands, kunna vi, hvad fartygens
disciplin beträffar, täfla med främmande mariner.
Genom personlig iakttagelse kan jag försäkra, att
stor ekonomi nu råder i vår flottas sjögående kostnader,
j.emfördt med förhållandet, innan full segelkraft infördes.
J emförelsevis litet kol brännes nu, maskiner och pannor
utslitas icke genom beständigt bruk, fartygens skrof upphettas icke, hvarigenom trädet förstöres, och vi ha kommit till en besparing af 4 / 5 -delar i kostnadorne för maskiner och kol.
.Temte de mått och steg, hvilka redan äro tagna för
att återställa marinens fordna sjömanskap, rekommenderar jag på det högsta bildandet af en öfnings-eskader,
för att användas på vår kust, och som skall ha den
dubbla uppgiften att vara en skola för officerare och
manskap samt lerona bistånd till handelsmarinen under
den dåliga årstiden.
Vi ha nu 8 segelfartyg, hvilka lämpa sig ypperligt
för detta ändamiU, nemligen :
fregattorne Sabine, Savannah, Macedonian, Constellation och Constitution samt korvetterna Dale, Portsmouth,
Saratoga. Alla dessa, med undantag af Constitution, äro
nästan klara. I stället för de segelfartyg, som hittils begagnats som öfningsfartyg, kan "Tenessee" användas, som
är ett ganska lämpligt skolfartyg och har både segel- och
ångkraft. Hon är af "Wampauoags" klass och har blifvit
förändrad under förhoppning att få ett tj.enligt fartyg. Hon har direkt-verkande maskin, h:u fått ett däck till
och har blifvit fullriggad t. Vattnet i Annapolis' hamn
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synes på sednare år grunda upp, sa att fregatterna ha
svärt att komma in och ut, men "Tenessee " som l"1gger
mindre djupt kan utan svårighet göra det, och som hon
har .godt rum om bord, kan hon hysa 220 midshipmen,
det största antal, som kan komma i fråga att sända
till sjös.
Med en öfnings-eskader, sll.dan jag ofvan föreslagit,
under en energisk chef, skulle vi uppfostra en utmärkt
bemanning för Plottan, och bilda den bästa skola för
skeppsgossar. Dessa sednare skulle icke inträda i tjenst
med tanke att blifva officerare, utan för att undervisas
till matroser och underofficerare, lemnande de skickligaste chance att nå de högsta platserna. Denna eskader,
genast färdig att lyda Departementets order, kunde påräknas gå till hvad ställe som helst, der tjensten fordrade, eller skydda vår kust i händelse af någon tvist med
utlandet.
Jag har nyligen insett behofvet af fartyg såväl hemma som utomlands. Vid flera tillfällen hafva vi behöft
fartyg genast klara för att genomdrifva vära neutralitetslagar och ha varit tvungna att taga till bogserbåtar och
små ångare. Dessa skulle föga kunnat uträtta mot fartyg af kraftigare beskaffenhet, om de kännt sig hågade
att sätta sig till motvärn. - En sådan öfnings-eskader,
som jag här antydt, borde ock förse fartyg, som rusta
för utländska stationer med väl-exercerade matroser och
artillerister, sil. att ett örlogsfartyg, då det seglar från
våra kuster, icke är bemannadt med idel rekryter.
Det vore många fördelar af en dylik eskader. Den
skulle, ehuru i liten skala likna Englands och Praokrikes öfningseskadrar och skulle bidraga till fullkomnandet af våra officerare och vårt manskaps yrkesduglighet,
till dess vi hinna bygga några sjögående pansarfartyg,
hvilket förr eller senare måste ske.
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Amerikanska folket kan icke niija sig med att se
alla andra nationer gå framåt med sina pansarfartyg, under det Yi förblifva på samma punkt som vid sista kriget. Vid denna tidpunkt hade vi några fruktansvärda monitorer, särdeles lämpliga för kust" och hamnförsvar och
hvilka, om de repareras med godt timmer, ~lnnu kunna
räcka några år, men de äro ej lämpliga som kryssare.
Det måste finnas en viss komfort ombord på ett fartyg,
som skall vara borta i 3 år, och sådan ega icke monitorerna. De ha ingen segeikraft, och då de gå till sjös
något längre distans, må ste de åtföljas af 2 a g fartyg
för att kunna bogseras. Vi ha begagnat dem 1 'V cstindien af brist på andra lämpligare fartyg, och der l1a
de visat sig säkra. -- Allmänna tanken inom vapnet
om dessa fartyg efter åtskilliga profturer (och h vilken
tanke jag delar) är, att den princip, efter hvilken de äro
byggda, kan tl.llämpas på sjögående fartyg. Jag hyser
intet tvifvcl, att icke monitorprincipen är den mest fruktansvärda vid kdnstruerandet af ett krigsfartyg, en tro
som äfven tyckes delas utomlands.
Sedan jag blifvit r.nstälid vid Departementet, hafva
olika planer för sjog1hmde pansarfartyg diskuterats, men
ha vi alltid återgått till monitorprincipen såsom medförande mesta fördelam e. N aturligtvis måste systemet modifieras för att lämpa sig för öppna sjön, och dylika
fartyg sättas i stånd att gå såväl under segel som ånga.
Det skulle vara ganska oklokt att förändra några af
de nu under byggnad varande tornfartygen till sjögående
fartyg, då de äro olämpliga för sådant äudamål och endast afsedela för kust- och hamnförsvar. Vi ha ganska
få sådana på vår vidsträckta kust~ - der många vigtiga
punkter behöfva försvar.
Jag återkommer till kust-eskadern. Huru vigtigt
vore det ej, att vitra officemre blefvo förtrogna med vår
egen kust, och dock veta de mindre om den, än om
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frommande kuster och hamnar, lwarcst de sällan taga
lot~. På vår egen kust är förhållandet motsatt, officerarne lio-o·a
helt och 'hållet i hiindcrna på lotsarne,
. 00
hvilka icke öfverallt äro fullt pålitliga. Förr tjenstgjorde
många officerare vid sjömätnin;jskårcn, hntrvid de naturligen blefvo förtrogna med våra hamnar och kunde taga in fartyg, der lotsar icke yftgadc sig utan kort. I
krigstid skulle denna slags kännedom vara ganska värdefull , ingen chef skulle känna sig trygg utan en grundlig
kännedom om vår kust, så att han kunde vara oberoende af lotsar. Den föreslagna kust-eskadern skulle skaffa
oss den kunskap, som sjömätningskåren förut lemnat och
på samma gång vara en god skola för vinnandet af disciplin och ordning.
Massachusetts har förekommit styrelsen med uppfostrandet af sjömän och har redan 2 goda fartyg för
undervisning af pojkar, hemtacle från städemas gator och
från deras korrektionshus. Denna Stats exempel är värdt
efterföljd af Styrelsen. Tusentals dugtiga pojkar drifva
kring N ew- Y orks gator; h vilkas föräldrar skulle anse det
för en stor välgerning att få dem öfvade till sjömän ombord pä en öfningseskader. Med mindre en sådan plan
antages, är fara värdt, att våra matros er sina ut. Vi
kunna ej som förut förlita oss på vår handelsmarin för att få
matroser, och skulle vid ett trängande behof deraf finna
oss i en ganska förödmjukande ställning. Såsom exempel
pit otillräcklighoten af bemanning för uhustandet af ett
ordinärt antal fartyg, må nämnas att bemanningen af
vår 'V estindiska eskader, utrustad med all skyndsamhet,
icke räckte till för mer än 9 fartyg, förande 66 kanoner
och med 2,000 mans besättning, under det att Spanska
flottan i Cubas farvatten belöpte sig till 56 fartyg med
ii60 kanoner och 13,000 man - ett större antal än vi
hade i hela flottan. Man kan lätt inse, huru föga chance
vi skulle hafva emot nationer, egande så stor styrka
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äf,·en med alla våra utrustade fartyg, spridda, som de
äro, öfver hela verlden. Utan tvifvel skulle våra officerare och manskap göra allt, hvad göras kunde, under
dylika omständigheter, men det vore orätt fordra omöjligheter af dem eller låta dem uppoffras, då vi genom en
klok förtänksamhet kunde hälla en ordinär sjömakt
stången.
Amerikanska folket är så vandt att vänta framgång
af sin Flotta, att det icke skulle kunna tåligt bära ett
nederlag, och skulle troligen obilligt nog tillskrifva personalen de fel, som oklok ekonomi och försummel se af
gifna varningar frlin deras sida, som hade att möta svårigheterna i första band, förorsakat.
Då vi egna oss åt byggandet af pansarfartyg, borde
vi ej glömma träfartyg, med bvilka så mycket hittils blifvit uträttad t. J ag undrar, om historiens annaler förete
exempel på mera hjeltemodiga bragder, än som uträttats
af träskeppen i vår Flotta. De hafva anfallit de svåraste
batterier, vare sig till ankars eller under gång och haft
att kämpa mot kanoner, långt mera förstörande, än de,
s.om vo~·o i bruk då dessa samrna fartyg löpte af stapeln;
hkväl, 1 trots af alla de svårigheter träskeppen äro undCl·kastade, är det endast få fall, då de icke lyckats intaga de svåraste fort eller jordverk. l'räfartyg skola
sannolikt alltid blifva en nödvändighet i krig på hafvet.
De kunna föra så många flera kanonel', än ett vanligt
pansarfartyg, att deras eld är längt hastigare och effektivare emot nutidens förskansningar, än den långsamrna elden från 20 tums kanoner. I förening med pausarfartyg skulle våra 40 kanons träfregatter vara ganska
fruktansvärda.
Efter noggrann undersökning af hvilken cert fartyg
äro lämpligast i händelse af krig, ha v::ira erfarnaste
fackmän kommit öfverens, att det är vår bästa politik att
bygga snabbgående kryssare med lätt bestyckning för att
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förstöra en fiendes handel. I fredstid år det önskligare
att hafva en cert fartyg från 14- till 1600 tons för kryss
i frommande farvatten, der de i krigstid böra kunna mera
skada en fiendes handel, än utländska mariners tunga
pansarfartyg. Likväl böra vi hafva pansarfartyg i v&ra
eskadrar i China och J apan, Sydam,rika och vVestindien. En nation, som eger en vidsträckt handel, skall
tveka att anfalla den, som har medel i händerna att förstöra dess handelsmarin. England skulle t. ex. länge
tveka att attackera oss, förutsatt att vi hade ett stort
antal snabbgående och kraftiga kryssare, hvilka kunde
hålla sjön huru länge som helst under segel och vara i
stånd, då tillfället kräfde, att göra stor fart under ånga.
- Vi ha ej ännu hemtat oss från den skada, vår handel
led, genom rebellernas 2:ne kryssare, och man kan lätt
föreställa sig, huru mycken skada vi nu kunde göra
Storbrittaniens handel, hvilken utsträcker sig till hvarje
haf och ökar sig med samma hastighet, som vår egen
minskas.
Ritningar ha redan uppgjorts för en dylik cert kryssare, som jag ofvan antydt. Jag rekommenderar, att ett
större antal sådana fartyg byggas så fort som möjligt.
Deras kostnad bör icke bli stor, då deras expeditionskostnad blir mycket mindre än nu utevarande större
fartygs . Vi ha ganska få mindre fartyg af värde, och
vi måste bygga nya för att kunna ersätta våra eskadrar
utomlands. Der finnes nu 6 fartyg på stapeln, som borde afl.öpa och rustas så fort möjligt, men de äro alla
stora och jemförelsevis dyra fartyg, och skulle icke vara
till mera gagn, än den cert jag förrslagit, hvilken kunde
gå för halfva kostnaden och med hälften bemanning,
som är nödvändigt, då vi ej få öfvergll. 8,600 man. Om
dessa fartyg, nu på stapeln, ej få aflöpa, lära vi ej få
nägon nytta af dem, alldenstund de hastigt förfalla.

14

:!02

203

Låter man dem ruttna pä bädden, vore det en förlust af
flera millioner dollars.
J ag ber att få fästa uppmärksamheten på att det,
till följ e af vår handels förfall och minskningen i ångfartygsbyggnad, är ganska ringa täflan bland våra maskinister och få eller inga förbättringar i ång-maskinerier
Alla förbättringar göras utomlands på Clyde och .Mersey,
hvarest jättesteg tagas i konstruktion af krigs- och
handelsfartygs maskinerier. Tid och ekonomi äro så
vigtiga data för Engelska byggmästare; att den största
skicklighet påkallas. En maskin är icke förr byggd och
kallad fullkomlig, än en annan ännu mer förbättrad framträder i dess ställe .
.Marin-ingeniörer ha ej tillfälle att se något nytt
deras yrke här i landet. J ag tror ej, att vlira bästa ingeniörer gilla de maskiner, vi antagit i Flottan. Engelsmännen hålla nu på att antaga en maskin som ger stor
besparing i bränsle och stor hastighet; på samma gång
den lemnar mflra rum och kan byggas förr betydligt mindre kostnad. Pli kofferdillngbåtar ger denna maskin en
besparing af mer än 1 / 5 kol, som inom några år, skulle mer
än betala maskinen, för att icke tala om den summa, som
besparas genom ökadt utrymme för fraktgods. l!'ördelarne
skulle bli i proportion desamma på en örlogsman, som
skulle kunna vara så många flera dagar till sjös.
J ag ville föreslå, att några af våra intelligentaste
ingeniörer må vistas utrikes någon tid för att samla planer för maskiner och pannor till de 11 certer fartyg, som
äro föreslagna att byggas för marinen. J ag är viss, att
deras besök i Englands stora verkstäder skulle blifva
dem till mycken nytta och landet småningom till stort gagn.
Torpedo-leåren och dess stationer.

Sistlidne Augusti besökte jag torpedo-stationen och
var mycket tillfredsställd med de framsteg, som gjorts i

denna vigtiga del af landets försvar. Mycket äterstär
dock ännu för att göra torpedo-systemet fullt användbart
i krigstid. - Om tillräckliga anslag beviljas, kunna vi
inom kort sätta våra talrika hamnar i fullt försvarstillstånd, säkra för hvarje aB.;'all. För att sätta stationschefen i stånd att fullkomna anordningarne och göra hela
torpedo-systemet fullt tjenstbart, blir det nödvändigt att
mycket utvidga det nuvarande etablissementet, hvilket
ehuru väl skött, icke är tillräckligt stort för att motsvara
landets behof. Vid stationen borde hållas ett betydligt
antal unga officerare för att fullkomna sig i handterande
af torpedos och instrumenterna för deras antändning.
Detta göres till en del, men ingen officer skulle tillåtas
lemna stationen utan trängande skäl, förrän han erhållit
ett certifikat från chefen, att han i alla afseenden vore
qvalificerad att sköta tDrpedos med deras instrumenter, så
till lands som sjös. - Detta är absolut nödvändigt, sedan alla våra örlogsfartyg och ångbarkasser äro utrustade för att kunna spränga torpedos mot en fiendes skepp,
och det skulle vara gagnlöst att lemna en torpedo ombord på ett farty.g, annat än under en erfaren officers
speciella uppsigt, som vore för dess vård ansvarig.
Ritningar uppgöras nu till en torpcdo-båt. Modellen
är sinnrik och en sammansättning af krafter som, om
lämpligt handhafda, måste vara ganska förstörande för
en fiendes fartyg. Dessa torpedo-båtar äro ämnade att
blifva af 280 tons drägtighet, de skola hafva stor hastighet och förses med en 15 tums kanon. Endast erbjudande en ringa yta till skott-tafl.a, skola de blifva alldeles ogenomträngliga för projektiler och kunna djerft nalkas ett fiendtligt fartyg på ljusa dagen, för att antingen
attackera med 15 tums kanonen eller spränga det i luften efter omständigheterna. Vi ha gjort experimenter
med denna uppfinning, och jag· är säker på, att principen
är xigtig, och kan endast slå felt i brist på lämpliga an-
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ordningar. Kostnaden för ct.t sldant fartyg komplett är
140,000 dollai·s, och såsom byggd helt och hållet af jern
och föga utsatt för slitning, bör det vara flera år. 20
dylika fartyg borde genast byggas. lR månader fordras
att bygga dem och skola de begagnas för hamn- och
kustförsvar.
För fremmande farvatten fordras torpedo-fartyg om
1000 tons clrägtighct med i proportion ökad kostnad. Vi
ha förändrat åtskilliga stora bogserbåtar af jern om 350
tons till torpedo-Mtar efter ofvannämuda plan, och jag
är viss att de skola blifva ganska fruktansvärda. D et
vore icke klokt att offentliggöra någon beskrifning om
dem, utan följa alla andra nationers exempel, sysselsatta
att fullkomna torpedon, att väl bevara de hemliga uppfinningarue för upptäckt.
Torpedon har nu blifvit en institution i alla nationers krigföringssätt, och emedan vi äro ullgot efter i
våra an<ira tillredelser, böra vi vara boredda i denna.
Flottans officerare inse till fullo systemets vigt, och åtskilliga af dem hafva rigtat sin uppmärksamhet på uppfinningames fullkomnande. Det är några erfarna sjöofficerares åsigt, att införandet af torpodon i sjökrigsfäring
skall l1a till resultat en fullkomlig förändring i byggandet af krig~fartyg; att de kolossala pansarfartygen i Engelska och Franska flottorna skola läggas upp såsom
odugliga, och att torpedafartyget slutligen skall sopa alla
andra krigsfartyg från hafven. Jag är ej . beredd att
skrifva under denna åsigt, dock ligger de~ inom möjlighetens gränsor, och när ett fartyg kan byggas, som gör
16 knop och är i stånd att motstå nutidens tyngsta projektiler~ skall problemet att finna en lyckad torpedobåt
vara löst.
Hvar och en. som har uppmärksammat de sednaste
händelserna i Europa, måste hafva anmärkt, huru litet i
sjelfva verket blifvit uträttadt af Frankrikes mägtiga

pansarflotta. Denna overksamhet måste till en del tiJI skrifvas fruktan för torpedos, hvilka voro utlagda långs
Tyska kusten. Hade Preussarne varit försedda med torpedobåtar, skulle knappt ett enda af de Franska fartygen sluppit ur Östersjön.
På samma gång tror jag icke det är rådligt, att
helt och hil.llet förlita sig på torpedobåtar vid sjökrigs ·
färing. - Pansarfartyg skola ändock blifva nyttiga vid
sammanträffande med svåra fartyg till sjös, bombarderande af fort o. s. v., så att en effektiv marin bör vara
sammansatt af pansarfartyg, rammar, torpedabåtar och
träfartyg eller andra snabba fartyg. Alla hafva sin role att
utföra i krigets drama, och för det närvarande åtminstone
kunna vi ej vara utan någon af dessa. Den nation som
bäst kan kombinera alla dessa krafter i handlingens
ögonblick, blir herrskare på hafven.
Vcwfven.

Det har ofta förvånat såväl våra egna officerare som
utläudningen, att vi, med alla våra varf, ha så få torrdockor. Stor svårighet har visat sig i att hastigt utrusta de få fartyg, vi ha säudt till sjös. En docka är
för litet för ett varf, när ett dussin eller flera fartyg samtidigt rustas, och om genom olyckshändelse dockan skulle
blifva obrukbar, skulle en del af arbetena på fartygen
inställas. Bristen på dockor kändes allvarsamt under
sista kriget, då fartyg oupphörligt återvände för reparationer, som det icke alltid var möjligt lemna dem. Sålunda blefvo de för tillfället gagnlösa för styrelsen, som
stundom tvingades köpa nya fartyg i deras ställe. Skulle
vi invecklas i ett krig, skulle jag anse denna brist på
dockor som en stor olycka, och chefen för en flotta,
agerande på vår kust, skulle med mycken oro tänka på
omöjligheten att få sin flotta reparerad efter en drabb-
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ning, i tid för att fullfölja möjligen vunna fördelar. Man
måste komma ihåg, att nutidens projektiler äro tio g&nger
mera förstörande, än de voro, då viira torrdockor byggdes.
Då var en massiv 42 pundig kula den största brukliga. Nu
ingilr 600 pundingen i frommande krigsfaTtygs bestyckning. För icke roiinga år tillbaka kunde en öTlogsman,
om skadad, kölhalas, genom att. uttaga kanoner, cisterner
och ballast. N u kan detta icke längre göras, ty det fordrar maskinens och pannornas uttagande, hvilket jemte
återinsättande skulle kosta l 00,000 dollars för ett större
fartyg. Vi ha inalles 7 varf, hvilka förenade icke kunna
komma upp mot Chcrbourg, som är dot vackraste etablisscment af detta slag i vorlden. - Vårt system af
talrika varf är i många afseenelen godt, emedan det sätter oes i stånd att draga nytta af skickliga handtverkare
i landets olika delar. Några platser ega fördelar framför andra, ehuru på det hela taget arbetet utföres lika
bra öfrerallt. - Vi kunna icke förlita oss på privata
etablissemonter för dockning af våra örlogsfartyg. Få af
dem äro i stånd att docka våra största fartyg, och ganska
ofta vilja de ogcrna göra arbete åt styrelsen emedan de
äro fullt upptagna af annat. -- --- -- - ·- - - -

Kadettfartyg.
Efter några års iakttagelser är ja,g af den tron, att
det icke är eftersträfvansvärdt, att hvarje år sända kadettfartyget på kryss till frommande farvatten, utan att
såsom allmän regel hålla det på vår egen kust, hvarest
officerare och kadetter kunna blifva förtrogna med våra
kuster och hamnar. lVIod andra ord, hyssen utomlands
skulle vara undantag, icke regeln. Enligt min tro skulle
kadC'ttema inhemta merv. och underkastas mindre kostnader på så sätt. "'renessec" kunde hysa alla kadetterna

p!l. en giing och, med yachten America som tender, begagnas för att undervisa dem i sjömanskap. Dessa 2:ne
fartyg skulle bilda en ekonomisk eskader för sjö-akademien, hvars fartyg smiiningom nedgått från 6 till 2 korvetter med betydligt minskade kostnader. .Tag föresliir
vidare, att "'rennessee" hålles beständigt rustad, vare
sig på kryss med kadetterna eller ej ; att hennes office··
rare och besättning bibehållas i högsta grad af disciplin
och att, då den icke är på sin öfningskryss, den stationeras i N 01·folk s:'is om exercisskepp.
·
.T ag har sett olägenheterna "af att låta kadetterna embarkera på ett fartyg med ny besättning. De ~or~e ic~~e
komma ombord der, hvarest de kunde taga onkhga mtryck, utan alltid öfvas i sådana fartyg, der hvarje del
af tjensten vore i den bästa ordning, och der det bästa
sjöfolk, äfven i moraliskt afseende vore samladt

--------

------

Kanongjuteri (ö1· Statens räkning.
Vigten af att anlägga ett dylikt är mera piikalladt
hvarje dag. Under upproret var regeringen tvu~gen a~t
köpa kanoner i stor mängd. .:Miinga af dessa v1sa~e s1g
farligare för vän än fiende . Så många olycksfall mtr~f
fade förorsakade af kanoners sprängning, att stor bnst
på f~rtroende uppstod för sådant artilleri, som icke v~r
af staten tillverkadt. Alla nationer egna nu mycken t1d
och noggranna undersökningar åt sättet at"t ti~lverka d~
största kanoner, och ehuru vi hittils ha statt 1 spetsen l
detta afseende, äro vi för närvarande ur stånd att täfia
med Europas magter. Detta kan endast göra~ gen~m
experimenter, hvilka storleken af våra anslag 1cke tilllåter. 1862 börjades i Washington byggas ett stort. ~a
nongjuteri, hvilken byggnad, alldeles försummad,. h1tti~s
begagnats som förrådshus. En regering, som förhtar s1g
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pli privata fabrikanter och konstruktörer, måste stun'dom
underkastas obehag, då deremot en regering, som eger
inom sig sjelf medlen för gjutande af sina egna kanoner,
kan vara redo för hvilka händelser som helst och utföra
nödiga experimenter för fullkomnande af sitt artilleri.
Till följe af bristen hittills på ett lämpligt gjuteri, f<irlorar flottan många kanoner, h vilka hafva lidit så mycket
af de prof, de varit underkastade, att do icke längre äro
tjenstbara.
En genom kontrakt levererad kanon måste naturligtvis noggrannare undersökas än en gjuten af regeringens
verkmästare, hvilka med största omsorg öfvervaka smältning8n och boskickningens sammansättning samt stå
pf1 regeringens bästa. Kontraktörernas sträfvan är att
göra vinst, då deremot regeringens ändamål är att tillverka en kanon, som kan göra tjenst, utan att sätta
våra officerares och vårt manskaps lif i fara. Det blef
beslutadt af eder företrädare rn:r Borie, att denna byggnad på vV ashingtons varf skulle fullbordas, men ännu
ha inga medel af kongresson blifvit beviljade, och vi stå
på samma punkt, utan medel att kunna företaga exporimenter af den störstr. vigt för flottan.
]'ör jernförelses skull, vill jag försiika visa, hvad
frommande makter åstadkommit i detta afseende.
Det system för kanoners tillverl; ni ng, som följes i
\V oolwich, i sir vvilliam Armstrong & Co:s faktori, hos
Krupp, i Frankrike och på andra ställen äro vi alla mer
eller mindre förtrogna med. Våra artilleri-auktoriteter
ha likväl icke antagit någon af de Engelska, Franska
eller Preussiska systemen, emedan vi ända till helt nyligen trodde, att vi hade den bästa kanon för att krossa
en pansarsida, enär vår 15 tums kanon vid Shoeburyness
hade krossat större delen af dervarande plåtar med mindre laddr.ing, Ltu vi i strid kunde hcgngna mot ett pansarfartyg. Våra stom kanoner ha befunnits utbärda en
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större laddning, än som ursprungligen var ämnad för dom,
och jag vet icke något fall, då någon af dem har sprungit efter oupphörligt skjutande med reglementerade laddningar. Visserligen ha några sprungit vid mynningen,
som suttit hårdt i den trånga porten i monitor-tornen
(bomben har sprungit samtidigt i mynningen), men då
l&nga fältet är gjordt med afsigt tunnt, för att kunna gå
genom den trånga ~orten, minskar detta icke detta artilleris förtjenster. Denna vfLr kanon har likväl en hestämd
lefvande kraft, som icke kan ökas, till följe dm·af, att
det bästa gjntjern endast kan uthärda 37,000 W:s tryck
på qv.-tum, hvilket nästan uppnås med 100 'iJj mammoth
krut. l\'Iau måste ihågkomma, att Yår kanon föreslogs,
då fartyg endast voro bepansrade mod 8 a 1O tums plåt,
och då man antog, att det Yar omöjligt för fartyg med
tyngre pansar att kunna hancltora sig i sjön. - Vid denna punkt stannade vi, u fan att göra niigra framsteg i artilleri-väg, under det att Engelsmän och Preussare ha
tagit sådana jättesteg, att de nu ega kanoner som skjuta
genom bästa 20 tums plåt. Vi kunna ej hoppas täfla
med dessa nationer, förrän vi ha ett eget kanongjuteri,
der vi kunna göra sådana prof under artilleri-byråns speciella uppsigt, att brister hos en kanon kunna upptäckas,
och antagande af mindre goda förekommas. V i ha vid
olika tillfällen gjutit reffiade kanoner, hvilka, ehuru de
någorlunda svarade mot ändamålet, då de först tillverkades, icke duga för nutidens krigföring med undantag måhända för kapare. Undm· sista kriget sprungo många af
dessa reffiade kanoner, görande oss mera skada än do
förut gjort våra fiender.
Armens 13 tums reffiade kanon betraktas af några
med misstroende, och åtskilliga grofva kanoner. levererade till styrelsen för stora summor, ha blifvit så försvagade genom profskjutningar, att de äro odugliga för flottan .
]juligt min erfarenhot kunna vi icke göra en reffiad
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kanon, som duger mot nutidens pansarfartyg, emedan
vi hålla fast vid gjutjernskanoner, i hvilka metallen icke
har erforderlig hå Il bar het.
Elswicks verkstäder äro ryktbara öfver hela Europa
och använda ·nu 1,500 man vid tillverkning af kanoner
för nästan hvarje lands styrelsE'. Engelska regeringen
depenserado många millioner dollars på antagandet af
Armstrongs kammarladdnings-kanon, som efter några fä
års fiiiJopp förkastades, och mynningsladdnings-kanonen
sattes i dess stul!P.. - Armstrongs etablissement i Elswich har efter exempellösa svlirigheter, slutligen uppnått en
ståndpunkt, der dess rykte är stadgadt, och Engelska regeringen P.gcr i detsamma alla fördelar af en egen verkstad, ehuru den dessutom är oberoende deraf genom ett
dylikt etablissement i W oolwich. De kanoner, som tillverkas vid sistnämnde ställe, äro utan tvifvel så goda
som de kunna göras af smidt jern, mod deras inre ståltub och smidda förstärkningsringar, men de öfverträffa
icke, enligt min åsigt, Whitworths kanoner, på hvilka
jag önskar fästa eder uppmarksamhet.
Armstrong-kanonen är en sammansättning af stål
och jorn, och förening af två metaller är alltid olämplig.
Dessutom är kanonen byggd (built up), och talrika vällar äro lika mi\nga svaga punkter. Den är slutligen ganska dyrbar.
I "'IVhitworths system försvinna alla dessa inkast,
emedan en enda metall användes i tillverkningen; dock
båller Enge lska regeringen fast vid Armstrongs kanon,
på hvilken dess flottas öfverlägsenhet sålunda kommer
att bero. Att det icke är så helt med denna kanon, kan
man sluta af att redan allvarsamma skador upptäckts i
deras 18 ton kanon, och ha de reducerat laddningen i
25 ton kanonen.
Sedan jag öfvervägt fördelarue och olägenheterna af
det Engelska kanonsystemet, föreslår jag att några skick-
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liga artilleri-officerare skola sändas utomlands för att noggrannt unelersöka sir Joseph \Vhitworths system i l\fan
chester, Om jag är rigtigt underrättad, kunna vi erhålla
en slätbprrad 15 tums kanon af gjutståL som kan tlila
tillräcklig laddning för att krossa den tjockaste nu byggda pansarsida och en 25 tons reffiad kanon för en kostnad, som skaU s.ätta oss i stilnd att utbyta våra nuvarande reffiade lo1-noner. Att armera våra pansarfartyg
med kanoner, hvilkas projektiler gå i smulor emot en
fiendes pansar, synes blott framkalla nederlag, och blir
fallet med våra nuvarande gjutjerns-projektiler.
l\'Ian har funnit i Whihvorths faktori, att kanoner,
gjorda af der använda metall, kunna utstå ett tryck af
84,000 u pr qv.-tum. Denna är icke gjord enligt Bessomers eller den smidda stål-metoden, som icke är så
stark som \-Vhitworths, emedan metallen aldrig är fri
från porosite, utan är elen helt enkelt smält ( decarboniserad) metall, som gjutes i formar och unelerkastas stort
tryck af en kraftig hydraulisk press, under det den afsvalnar. Det ofantliga trycket sluter alla metallens porer
och bringar dess partiklar i ornedelbar beröring, hvars
resultat blir en produkt, som har det smidda stålets seghet jemte gjutstålets billighet och lämplighet i öfrigt.
Den press, som nu brukas har 2,500 tons kraft, och en
annan. som nu bygges, skall ge ett tryck af 8,000 tons,
eller 20 tons på 90 qv.-tum. l\Ied sådant tryck kunna endast formar stå, som aro gjorda af Whitworth metall. Detta är den metod, enligt hvilken 'Vhitworths kanon
för framtiden kommer att tillverkas och här finna vi medlet, genom hvilket vi kunna erhålla en billig och kraftig
kanon, som hvad sjöartilleriet beträffar, kan sätta oss i
jemnbredd med hvilken annan sjömakt som helst.
Såvida vi ej äro blinda för våra egna intressen, kunna vi ej låta denna metod vara utan afseende, utan genast försäkra oss om dess införande i vår marin. Detta
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kan verkst~i.llas med mycket mindre kostnad för oss, än
den drabbat uppfinnaren. tliisom slutresultat af denna
kanons fördelar m:'l nämnas, att metallen kan bära ett
tryck af 45 tons pr qv.-tum och förlängas 25 Ofo utan att
brista. Här är sålunda en metall, meJ hvilken vi kunna gjuta den svåraste och lättaste slätborraue kanon, och
dock tillräckligt hård för att motstå friktion af hvilken
stålprojektil som helst, som skjutes från reffiadt artilleri,
- en hnge sökt egenskap vid kanontillverlming, mm
aldrig förr uppn&dd.
För bomber afsedda att genomtränga pansar, ha vi
här ock en metall, som icke skall springa sönder mot
de hårdaste plåtar, och som gjuten till en kall härdad
eller platthufvad projektil skall kunna genomtränga det
segaste jern. Det skulle vara fördelaktigt att köpa ett
mindre antal af dessa kanoner fr&n Whitworths etablissement fiir att försöka dem på flottan, under det vi byg·
ga verkstäder för deras tillverlming. N&gon annan process lär nog komma att upptäckas att efterträda Whitworth, men vi måste göra som andra nationer, ej se på
kostnaden för att kunna hålla oss uppe i samtidens täf·
lingsstrid.
Vi kunna lika litet stå stilla och se på, huru andra
förskaffa sig do utmärktaste kanoner, som vi kunna det
i pansarfartygs byggande. En flotta, äfvrn så måttlig
som vår, är en dyrbar sak; likväl skulle det vara bättre
att icke ha n&gon alls och vara beroende af den vänliga
känsla, som verlden i sin helhet kunde vara h&gad att
bevisa oss, än att hafva en flotta, som icke ens vore i
stånd att bjuda sjömakter, underlägsna oss sjelfva, spetsen. Det är en absolut nödvändl.ghet, att vi genast skaffa
oss reffiade kanoner, jemförliga med den Engelska 25
ton kanonen. En sådan pj es, jemte den svåra slätborrade vi redan ha, skulle blifva ganska effektiv och ge oss
en fördel öfver en fiende , beväpnad med blott en af dessa,

r
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slags kanoner. Vi ha ingen kanon, som kan genomtränga ett jornfartygs sidor under vattnet, under det Engelska refflado kanonen, med en platthufvad projektil genomtränger en skeppssida vid en 7° vinkel. Vid experimonter meJ en l-pundig Whitworth-kanon träffade
en platthufvad projektil af Whitworth-metall den punkt,
pR hvilken sigtades, 39 tum under vattnet, utan afvikning och genomträngde plåten. Verkan af en 600 pundig
platthufvad projektil skulle blifva densamma, och man
kan lätt inse, huru snart ett af våra fartyg kunde förstöras af en dylik projektil. Vi ha icke egnat den uppmärksamhet, som ämnet kräfver, till dy lika experimenter, utan ha förlitat oss för mycket på, hvad som gjorts
utrikes. Denna försummelse härleder sig icke af bristande intresse hos vlira artilleri-officerare, hvilka lifligt
inse ämnets vigt, utan af de smil. anslag, som beviljas,
och af bristen p& en lämplig skj utkna för groft artilleri.
De försök, som erfordras, äro dyrbara och måste för att
kunna uppn& ändamålet, vara ständiga och sysselsätta
en mängd officerare, h vilka skulle, då de gjorde sin tj enst,
alltjemt förkofra sig i denna vigtiga del af yrket. Jag
bifogar härjemte en tabell, innehållande uppgifter om
vVbitworths kanoner, sådana de nu tillverkas och deras pris.

lYhitworth kanoner.
storlek . . . . . .
7 tums l 8 tums 19- tums l 11 tums l
Tyngd . . . . . .
7 tons 10 tons 6 cwt li) tons 27 tons.
Projektilens vigt .
255 'il
375 'il
535 Ti 965. 'fl
Krutladdning:s vigt :!3 'il
34 'lb
50 'il 90 ff,
Pris i L . Sterling . 1 950
1400
1800 3200 1
Genomträngningsförmåga och portee 20 % större än
Armstrongs.
'l·

Pansarfartyg.
Under det att andra nationer experimentera i pansarfartyg och försöka uppfinna något sätt att motstå de
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tyngsta projektiler, göra vi rakt ingenting i detta afscendc. Till helt nyligen var det kanske så godt, att vi
blott sågo på och noggranat observerade utländningens
antagliga förbättringar, ty det har gjorts många misstag,
medförande stor kostnad och tidsförlust både i England
och Frankrike, de två nationer, som äro längst komna i
byggandet af pansarfartyg. Vi hafva noggrannt observerat, hvad som tid efter annan gjorts utrikes, och de
olika fartygens egenskaper hafva noga kritiserats. -Den
slutsats deraf dragits är, att det är ingen svårighet att
här i landet bygga ett pansarfartyg, jemförligt med, om
icke öfverlägset, de som byggts utomlands, och på samma gll.ng undvika de fel, som beg:'Ltts af våra transatlantiska vänner. Ehuru dyrbara nutidens pansarfartyg måste vara, äro vi tvungna att icke låta oss öfverflyglas af
dem, som inför verlden stå som våra rivaler till sjös, om
vi vilja bibehålla den ställning, som tillkommer en så
stor nation som vår. - Vi kunna icke hoppas bibehålla
namnet af en l:a klassens sjömakt, om vi nöja oss med
att blott observera andras experimenter, (hvilka småningom uppnå fullkomlighet), i tanke att slutligen adoptera
deras planer. Det kan icke blifva fullkomlighet i fartygsbyggnad och maskinerier. Förbättringar inträda alltjemt, och ett fartyg, som anses komplett i sitt slag, ur
icke förr färdigt, än ett annat med nya förbättringar
åstundas. England, Frankrike o<!h alla andra Europeiska
magter hafva icke låtit hindra sig af kostnaden från att
antaga nya modeller för jernfartyg, och brister ha knappt
upptäckts i ett af dem, än ritning uppgöres till ett annat
för att upphäfva dem. Resultatet har blifvit en mängd
jernfartyg, af hvilka större delen synas vara oklanderliga
fartyg. Det är så många frågor, som inverka vid byggandet af örlogsfartyg med tunga pansarsidor, att det
vore underligt, orn ej misstag delvis inträffade; och detta
är, hvad vi måste vänta oss sjelfva, vid byggandet af

hutidens örlogsfartyg; Det är fyra saker af stor vigt,
som måste tagas i betraktande vid skeppsbyggnad styfhet, maklighet, (att och oså·rbaYhet, och med afseende härp&, skola vi aldrig komma till någon konklusion,
förrän vi sjelfva börja bygga och sålunda uppmuntra t.tlangen i vårt eget land, som hittills har visat prof på
stor öfverlägsenhet.

l
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Efter alla de vackra fartyg Engelsmännen byggt,
hafva de nu projekterat en ny klass pansarfartyg. Tre
af dessa "Vanguard", "Audacius" och "Invincible" äro
färdiga och tre andra äro under byggnad. De äro otvifvelaktigt kraftiga fartyg, och då vi i allmänhet icke
hafva några medel att förvissa oss om resultatet af de
med dem gjorda experiJ!1enter, känna vi ej mer af deras
bedrifter, än som Engelska regeringen anser lämpligt att
publicera. Huru kunna vi då rättfärdiga oss, om vi
dröja med att kopiera fartyg, byggda efter åratals erfarenhet och sannolikt fullkomliga i sitt slag, när vi ej
kunna förskaffa oss deras chefers rapporter, h vilka aldrig
såsom dylika hos oss, offentliggöras. - För att visa dår-·
skapen af att vänta, tills utländska makter ytterligare
fullkomnat pansarfartygen, vill jag endast anmärka, att
vi lika lätt kunde komma att antaga deras förfelade fartyg,då de äro på väg att förkastas.
Med afseende på de Engelska fartyg jag nämnt,
äro de sist byggda, ehuru ganska snabbgående under ånga, icke lyckade örlogsfartyg, och jag tror, att deras officerare och manskap betrakta dem med misstroende. Sedan amiralitetet funnit, att genom att l1öja tyngderna från
hälskeppet, fartygets maklighot ökades, gjordes denna förändring på bekostnad af deras styfhet, hvilket så inverkade på deras pansarfartyg och präktiga Indiska truppskepp, att desamma, utan en segellapp satt, krängde 16
grader.
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Man kan följaktligen frukta för, sedan man erfarit
förluston af "Oaptain", att de skulle kunna kantra i en
hård by. - Till följe af oro härför, bafva order utgifvits att släppa in 300 tons vatten i fartygens vattentäta
afdelningar och dubbla bottn~r. Detta kommer att inverka på deras fart och beröfvar dem ett örlogsfartygs
första egenskap, och ehuru dessa pansarfartyg endast hafva våra gamla svåra fregatters rundhult, tala auktoriteterna redan om att reducera dem. Häraf se vi fgalenskapen af att längre vänta på, att utländska makter skola
lösa pansarfartygs·problemet. Vi måste taga saken som
den är, sjelfva skrida till verket med våra praktiska, sunda ideer, hvilka är jag viss, skola återge oss det försprång, vi in to go vid det första byggandet af pansarfartyg.
Engelsmännen inskränka sig ich till att bygga en sorts
fartyg, utan hafva flera modeller samtidigt, och ha nyli ·
. " , som, om
gen producerat ett nytt f artyg, '' D evastatiOn
ryktet talar sannt, är ett underverk i sitt slag. Detta
fartyg är bepansradt med 12 tums plåt med 18 tums
backning, fodradt med jern. Hennes 14 tums jorntorn
med 12 tums plåtar på bröstvärnet framför tornet, synes
kunna trotsa våra svåraste kanoner., hvilka gjötos på en
tid, då ingenting starkare fanns än 5 a 6 tums plåt. Man
beräknade aldrig, att våra 15 tums kulor skulle behöfva
förstöra sftdana byggnader som den ofvannämnde.
Det är en falsk föreställning rådande hos oss, att vi
i våra 15 och 20 tums kanoner ega den kraftigaste pjes
i verlden. Den förra kan på måttlig distans genomtränga 15 tum af Engdska plåtar; och den sednare borde
efter beräkning med 200 'il :s laddning genomtränga eller
krossa en 20 tums plåt med solid backning; likväl skulle
dessa kanoner hafva föga eller ingen effekt på ett fartyg af "Devastations" klass, under det att den sednare,
bestyckad med W oolwich 12 tums kanon, kunde skjuta
sina projektiler genom våra bästa 14 tums plåtar och
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förstöra 20 tums. Ehuru fruktansvärdt detta fartyg är,
böra vi tveka att blindt kopiera det, icke vetande om
det egor erforderliga segel-egenskaper och styfhet. Om
en af våra monitorer skulle komma 1· stn·a mec1 en "D evastation", lider det intet tvifvel, hvem som skulle blifva
segrare, ty, ehuru vi till sjös och p:1 nära h8Jl anse, att
våra slätborrade kanarior ega vissa fördelar, sakna do
stor initialhastighet, och kunna endast skada en motståndare med tjockt pansar på ganska kort distans. Donna
k~rta distans kan endast vinnas genom att ega stor
hastighet: ·
Vi ha nu uppnått den högsta grad af uthållighet, som
står att vinna hos Amerikanskt kanonj ern. Detta jern
kan endast motstå ett tryck af 37,000 U på qv.-tum,
och, dfL gränsen för en motalls elasticitet är passerad långt,
innan den springer, torde man icke böra öfvorgå 30,000
'fl.
Sålunda visar det sig, att uneler det vi i strid med
ett fartyg med dubbel pansar (14 och 12 tum) b~g~~na
1nojektiler af öfver 400 'lb:s vigt med 900 fots Imtwlhastighot, detta mot våra 13 tums plåtar, begagnar en
kanon som kan utstå ett tryck af 46 tons pr qv.-tum,
med ~rojoktil om 600 'ii:s vigt och 1,400 ~ots initialhastighet. Detta är en stor öfvermakt att stnda mot och
kan ondast hafva nederlag till resultat, såvida vi icke
följa med förbLittringarno.
.
Skulle krig olyckligtvis p B. tvingas oss, skulle det ICke
vara angenämt för dem, som skola taga del i striden,
att betrakta dc sannolika resultaten , och huru förödmjukande det än må vara att bekänna sill svaghet, är det dock
bättre att så göra nu, än att denna kännedom skall komma öfver nationen, då det är för sent att hjelpa det onda, och då de största olyckor hafva drabbat oss.
Slutligen må ni tillåta mig att fästa eder uppmärksamhet på tjenstdugliga sjögående fartyg i flottan. Listan
.
15
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presrntorar en ma ssa narnn ., som skulle komma ._-ftra lag·
stiftare att tro, att vi hade en respektabel styrka, och
sannt är, att nm alla dessa fartyg vore af rätta slaget,
kunde det sägas, att vi hade en ganska bra flotta. Vår hela
tj cnstbara flotta af både segel- och ångfartyg, på expedition, under reparation eller upplagda, är 53, beräknade
att fi>ra 770 kanoner. Fyra af dessa, ämnade att föra
92 kanoner, torde aldrig blifva af något gagn för tjenste n, ty, alldenstund de äro bygda af dåligt timmer och
fordra stora förändringar, skulle det blifva billigare att
bygga nya fartyg. Af hela antalet äro 24, med 360 kanoner, nnd er reparation. Några af dessa fordra liten,
mon större delen grundlig reparation. Det återstår så·
Junda till disposition 29 ång- och segelfartyg, förande
4 70 kanoner. - På stapeln stå 6 ångare, som skola föra
122 kanoner. Om icke dessa snart få aflöpa och rustas,
skola do så förstöras, att de komma att fordra en mycket
större summa än nu att fullborda dem. Vi hafva 4 svåra
monitorer påstapeln, der de gerna mil bibehållas för
närvarande. När de blifva färdiga, böra de blifva fruktansvärda fartyg, i stånd att bära pansar, ogenomträngligt
för en fiendes svåraste proj ek tiler. De kunna ock föra
20 tums kanoner, hvilkas projektil er få fartyg kunna
motstå. J ag föreslår, att dessa fartyg på det omsorgsfullasto bevaras, och att all materiel, som erfordras för
deras byggnad, samlas på ett ställe och klargöres , så att
fartygen på kort tid kunna aflöpa. Vi ha 3 monitorer
rustade , förande 8 st. 15 tums kanoner, och 19 andra
upphgda. so m kunna sättas i tj enstbart skick. Några af
dom fordra stora omkostnader, men några få äro i temligen godt stånd. För hamnförsvar och för att agera i
sam band med befästningar, kunde dessa, med unelantag
af :3 eller 4, inom kort tid göras tjenstbara.
Vi ha 20 grundgående monitorer, som äro fullkomligt
odugliga såsom stridsfartyg; dock kunna de i händels e
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af krig, duga till att stänga kanal er m. m. Vi ha 1:?
hjul ångMtar, af hvilka endast 2.ne kunna gå i strid. 7
af dem borde säljas och ersättas med mindre skrufång·
båtar. Det finnes 22 gamla scgPlfartyg af olika sorter,
som "hulkar". förrådsfartvg· m. m., af hvilka
bega"'nade
o
11 äro tjenstclugliga såsom förråcls- och exercisskepp, men
icke för krigsbruk. Slutligen finnas 35 bogserbåtar och
förrådsfartyg, - - och fem utdömda fartyg, - summa
l 80, af hvilka endast 46 för nlirvarando äro dugliga
örlogsfartyg. Många af fartygen i rullan böra upptagas
som "hulkar", ty nu komma de nationen att tro, att Yi
ha en stor styrka , undel' det att främlingen väl känner
hvmj o fartygs värde och genom att år från år använda
intelligenta officerare inom landet, äro dc fullkomligt unclerrättade om alla våra rustade eller under byggnad varande fartyg. Häraf synes huru niidvändigt det är för
oss att bygga nya fartyg, ty det skulle kosta mera att
reparera flera af dem vi ega än att bygga nya, enär man
först har kostnaden att taga sönder dem för att åter sätta
dom tillsammans, utan att ändå erhålla ett 1:R klassen s
fartyg."
J

J ~

Vi hafva nu afslutat redogörelsen af denna intressanta rapport, hvilken synes oss vara ett mönster för en
dylik statshandling, enär den lemnar landets reprL'sentanter en fullständig kännedom om flottans tillstånd i
alla dess delar. Knappast finn es väl något hafomflutet
]and, der så ringa intresse visats för sjöförsvarets angelägenheter som i Sverige, och torde detta till en del härröra af den okunnighet, i bvilken allmänbeten sväfvar
rörande vårt sjöförsvar. De knapphändiga uppgifter, som
hittils i detta afseende lemnats riksdagen, hafva ej kunnat skingra denna okunnighet. Först till följe af enskilda motioner vid de sistförflutna riksdagarue bar vär
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marin s angeltigenheter kommit på tal, och gltidjanclc tcc :
kon till ett mera: allmänt intresse hos represent ationen
börjat visat sig, utan hvilket intresse hvarjc institutio n
mitsto långsamt men säkert gå sin unelergång till mötes.
För att hålla detta intresse lcfvanclo, tro vi det vore värclt
efterföljd, att i likhot med Amerika nska sjöministern,
öppet bgga inför nationen sjöförsvarets angelägenhetor i
alla dess delar, dervid redogörande för tillstånde t, såväl
hvad porsonalen som materiolen beträffar, hvilka frams~eg som gjorts urider året, huru öfn1ngarne bodrifvits och
hvilka rosultate r erhållits. Om unelerlydandes rapporter ,
der sådant vore lämpligt, äJvcn bifogades, tro vi det
skulle rr.cdföra goda frukter, ty lwar och en, som har en
ansvarsfull befattning, bör känna sig manad att med än
mora nit och omsorg sköta densamma, om hans verksamhet så att ·säga är ställd uneler offentlig kontroll.

(lnsändt. )

Rekrytbildning för kongl. Hottans båtsmän.
Då förslag framkommit att borttaga båtsmänn en från
kongl. flottan, att ersätta dem genom en värfvad trupp,
eller ock att utbilda och använda dc qvarståonde båtsmännen annorlunda, så torde det vara skäl att påminna
om det utlåtande angående rekrytbil dningen, som dertill
förordnade komitcra de afgåfvo den 16 Mars 186!) och
som finnes införd t i 32:a årgången af Tidskrift i Sjöväsendet.
I detta utlåtande, som lemnar en god utredning af
mycket rörande båtsmännen, deras nuyarandc utbildnin g
och deras användande till sjös, föreslås derjemte äfven
"en i vissa delar förändrad organisation" af kong!. flottans
båtsmans håll, h vilket förslag skulle hafva så mycket gemensamt mod den föreslagna rckrytbil dningen, att tro-

ligcn just tillfölje doraf de uttryckta lisigterna om rekryternas inöfning icke på dc sedan förflutna ttrcn blif\'it
tilhimpado.
Dertill kunna nårga af komiteradcs i nämnda utlåtanU.e gifna åsigter medv0rkat. D er uttalus nomllgcn redan på första sidan, att "ordet båtsman YiLl flottan föga
beteckna r något bestämd t yrke." Om så Llr förhCtll::mdct
synes det iclze billigt, ty afsigten vore väl, att Kdsman
skulle betyda sjöman i första hand, då han är afsedel
till "tjenstgö ring ombord". Det tlr sann t att Ettskilliga
befattningar finnas, isynnerh et på större krigsfartyg, som
fordra tlfven andra egenskapor än sjönwa och sjömanskap, men culwar af besättnin gen på hvacl sjögående
fartyg som helst bör dock hufvudsakligon vm:a s~övan *)
d. v. s. ega "vana att finna sig ombord och t1ll SJÖS samt
att der uppfylla sina åligganden Llfven uneler svCtra omständig heter."
Då m:m ser, att på handelsfartyg sällan förhyres någon fullväxt man, som icke börjat vänja sig vid sjölifvet
redan i helt unga år, samt att denna vana erfordrar en
mång{trig öfning *), om sjömanne n skall kunna uppfylla
sina 8Jigganden nöjaktigt umler alla uer förekommande
fall, sft mCtste sådan sjövana vara ännu nöc1v~indigare för
krigsfartygs bcstlttningar, h vilka under utförande t af tjonsten kunna antagas blifva i många hänscend en utsatta
för svårare omstänui gheter, än det fredliga hamlclsfarty gets bemanning.
Af cle öfningar, som en nyantage n båtsman behöfvcr
genomgå, af komiteracle uppg;ifna bestå af frist11enc1e gymnastik, gevärsexercis, öfningar i riktning, mål skjutning ,
exercis i sluten ordning, exercis med kanon, äntring, rodd,
kinnedom om kompasson och simning, finnos troligen
ingen, som tager så lång ticl att inlära som. sj\imanskap.
''') Sc sidan 4:; uf Tidsi<l'ifl i SjMäsentlcf, :::;2:n uq; .. ~:a l~<iflc l.
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Icke heller synes de öfriga öfningama erfordra, att rekryten bö1jar dermed i första ynglingaåren, ty exempel
saknas visst icke på manskap, som aldrig egnat si6 lit
sådana öfningar fiire 25:te ålders-året, men ändå hunnit
godkä1rd skicklighet i dom alla.
Såledcs synes det aldra nödvändigaste ämnet, hvari
en nyantagen båtsman behöfver öfvas, vara vana att finna sig ombonl och der inhcmta disciplin, ordning, snygghet samt "sjömanskap och andra linmen som böra af re_
kryterne läras", hvilket komiterade föreslå böra ske i
exercisskolan genom "en kortfattad kurs".''') Men att läsa
en sådan kurs torde blifva ganska svlirt för nybörjaren att
förstfi och att ombord sedan använda, om han än iulärer
den utantill; kanske den blef nästan mera svårfattlig än
kanonexercisreglementet skulle vara för den, som icke
haft tillfälle att se eller handhafva kanonen med dess
tillbehör.
Ehuru om;;orgsfullt utbo k t ofvannämnda fiirslag till reki·ytbildning ä.n synes vara, torde det derföre kunna i så
måtto tindras , att (ör sta öfningarna at rekryter ske om bord
och efterhand till sj öa, på den tid af året, som dertill befin·
nos lämplig, samt under vinterticlen sedan fortsättes på
cxercisskolan. 'l'y om än "rekryternas militära utbildning måste vara en hufvudsak", så torde hvarje officer
som skiitt cxercisskolan, medgifnt, att de rekryter der
-icke varit :sämst, hvilka gjort en ellur a,nnan sjöresa, innan du blit\-it intagna i skolan, eller att sjiil'andt manskap icke i allmänhet haft svårare att inhämta exercisskolans läroämnen, än sildana som aldrig va,rit ombord.
Äfven en annan af ko miterades föreslagna grunder för
inöfvandet af båtsmän, hvilka äro afseelda till besättning
på krigsfartyg, synes vara ofördelaktig för nyböijarfl, nemIigen att de "böra öfvas att jornto c~cn fasta matwsk;årep" *'*)
*) Si :l. !'•'• .,f n:i1111dJ hcifl ~
**) Sid . Hl l. ,.,

fullgöra ;:;iua åligganden. Månne icke rekryter haf\·a
svårare att få sjelftilH och tilltagsonhot genom öfniug i
massa jemte sjömän af en annan kår, hvilka sjelfva anse sig skola fullgiira det hufvudsakliga af sjötjensten, så
att den ovane båtsmausrekryten, alltid invänjes att anse
dem srL, samt att för honom blott återstår egenskapen af
handtlaugare, eller att lik en maskin frambringa nödig
kraft till ett tyngre arbete, utan att han behöfver hafva
begrepp ,,m hvad som egentligen skall utföras, eller huru
detta ändamålsenligt verkställes? D et har ofta 1·isat sig,
att don raske matrosen, som från Lamdomen ld\.-at fur
detta yrke, anser de oerfarne båtsmännen ombord meJ
sådant förakt, att han tycker det ogörligt och under 8i11
värdighet att enkelt, fogligt och omsorgsfullt bibringa dem
något sådant, som han föreshiller sig nästan vara meclfödt för en förståndig varebe. :B'astmera förekornmer att
unga matroser och skeppsgossar söka begabba båtsmän,
hvilket troligtvis är sämsta sättet att lära dem sjiimau·
skap eller älven simplare ämnen, som do, af erfarna ka,ulrater foo·liot
o o umlervisade, hafva hittare att uppfatta.
Vi ha sett, h vilket stort framsteg i raskhet, säkerhet
och förstiladsutveckling båtsmän i vissa ä-mnen gjort ge ·
nom sjelft>hindig utbildning i artilleri-exercis-skolan och
En dylik lyftning
bo-enom artilleribåtsmaus-institutionen.
.
i hållning ombord, sjömanskap och sjelftillit kan man
emotse, att de skulle vinna, om de kundll lika sjelfständigt uppfostras till sjömän, såsnart de blifvit antagne till
flottan s manskap.
Till förhandsmän för rekryterna ombord eger flottan
en del sa goda sjömän inom båtsmanshB.llet, att de IJyskrifna båtsmännen kunde undervisas och framhållas af
äldre kamrater, som de hade lättare att begripa, vore
vanare att följa, och af hvilka de hade att viinia fogli,.are undervisnin""ssätt
så att dc befarne snart nog kunde
b
o
l
ha god nytta af en del af de yngre.
~·
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l\Ian såg för ett par lieconnior sodan do nyss karlskrifnc jungmännen öfvas på korvetten "Svalan", och att
detta gjorde ett märkbart godt inflytande på jungmanskåren, ehuru änc1rade förhållanden numera kansko göra
denna kurs för dem obehöf!ig, helst nämnde korvett är
för liten för exercis af fullväxta karlar. J'lfen en dylik
öfning på något större flottans fartyg, t. ex. korvetten
Lagerbjelke, bemannad med endast båtsmän, och ett tillräckligt antal underofficerare till dc kommenderade officerarnos biträde, skulle säkerligen visa sig Yara väl använd tid, sävida inga matroser, jungmän eller skeppsgossar vore der att öfvertaga förhandsarbctet.
N aturligtvis förginge några veckor i början under
segling på Karlskrona redd, men troligen skulle chefen
finna sig derefter kunna ligga on eller annan natt till
sjös, besöka närliggande hamnar och innan sommarens
slut hafnt sin besättning så sjövan, att den kunde höstedag
sköta sin tjenst äfven i elakt väder och under svKra omständigheter. Derefter kunde exercisskolan emottaga rekryterna under vintern, då dc säkerligen skulle finnas
lättare att bibringa de för skolan bestämda öfningarne,
än samma folk skulle varit före någrm öfning ombord.
Ishillet för biltsmän har till besättningsfyllnad på
flottan en värfvad kär föreslagits. S:1vida den icke skulle
bestå af en betydlig tillökning uti matros kåren, utan manskap sökas, som icke blifvit uppfostrad t vid skeppsgosse kåren, så skulle den måhända rekryteras på samma sätt som
kanonierer. Men det är långt ifrån säkert, att staten då erhölle bättre folk än nu, och att det vore mindre i behof af
utbildning. Ty hvad manskap än skall utgöra flottans besättning, torde det befinnas nödigt att låta de rmtagne komma ombord så snart 8om möjligt är, om man skall kunna få fullt gagn af dem som sjömärL Sedan dc dertill
visa anlag och blifvit hemmastadde ptL fartyg, kunna de

alltid erhålla den militära utbildning i högre grad, som
måste vara en hufvudsak för besättningen på krigsfartyg.
G.

Prisfråga
framställd af Kongl. Örlogsmanna Sällskapet 1871.
"Hvad

lands

vigt ooh betydelse har Sjövapnet för vårt

försvar~"

Ttifiingsskrifter för besvarande af ofvan upptagna
rrisfråga böra inlemnas till Örlogsmanna-Sällskapets
Sekretcrare i Carlskrona sednast den 15 September 187~,
försedda mod förseglad namnsedel, hvilkcn upptager författarens namn eller ett valspråk.
Anses ingifven täflingsskrift böra prisbelönas, tilldclas författaren ett af Kongl. Örlogsmanna-Sällskapet
bestämdt pris af 20 Carolincr. Skulle inlemnad skrift
förtjena större utmärkelse, tilldelar Sällskapet författaren
sin medalj i guld.

Sammandrag af Kongl. Bref, Förordningar, Generalorder m. m., utgångne från Kongl. Sjöförsvars.departementet.
(Kongl. Bref).
Den 12 April. En fyranbggning mil verkställas å
mellersta delen af grundet "Dämman" i norra delen af
Kalmar sund för en beräknad sammanlagd kostnad af
75,900 rdr och anbefalles majoren vid väg- och vattenbyggnadskåren A. Grafström att inspektera nämnda fyrbyggnadsarbeten.
S. d. Befälhafvaren för exercisskolan vid Carlskrona station tillägges enahanda rätt att meddela tillrätta-
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för förseelser, som uneler exercisen begås, soUl
c·uligt 31 § af disciplinstadgan af den 11 Juni 1868 tillkornmer befälhafvarc för kompani, sqvadron eller batteri.
S. d. Besigtning af varor och persedlar för marinregementets räkning må detta år verkställas af 2 leda•
möter af beklädnadsdirektionen.
S. d. Samtliga vid Karlskrona station befintliga
timmermans· och handtverkskompanier skola hädanefter
benämnas handtverkskompanier med en jernn nummerföljd från l till 5.
Den 12 April. Kommcndiir-kaptenen af 2:a kl. fri h.
C. G. von Ottor beviljas ersättning af sammanlagdt 4,000
nlr rmt fiir bestridda kostnader för verkställda experimenter och öfriga kontanta utgifter vid utarbetande af
förslag till system för dag-, natt- och mist-signalering för
sjövapnets fartyg; hvarjcmte nämnde kommendör-kapten
uppdrages att mot ersättning låta trycka 500 exemplar af
den af honom utarbetade "anvisning till sigualeringssättet".
Den 25. Underlöjtnanten H. T. Werling förordnas
att tills vidare bestrida lediga lotsfördeluingschefs-tjensten
i Kalmar.
S. d. Kaptenen A. Zielfelt förordnas förestå lotsfördeluingschefs-tjensten i Oarlskrona under lotskaptenen
G. T. Hahn beviljad 3 månaders tjenstledighet från den
1 Maj .
S. d. Kompanichefernas vid marin-regementets fordran för aflovcrerade rustkamrar äfvensom för till kronan
särskildt hembjudna öfverskottspersedlar, utgörande tillsammans 72,770 rdr 41 öre rmt, skall af förvaltningen
af sjöärendena förskottsvis utbetalas.
S. d. Under kanonbåten "lngegerds" och briggen
'·Gladans" arktiska expedition skall sjöaflöningsförhöjning
utgå med 100 procent, från den dag de på utgåendet
passera vcstvart om Lindesnäs long., till och med den

dag de på hemgåendet passera ostvart om samma lung.
vid ingåendet i Skagerack.
S. d. Förnyadt reglemente för flottans skeppsgossekår utfärdadt.
S d. För marin-regementets fältarbeten detta år
Inå plats förhyras å egendon1en "Hästö~~ för högst 100
rdr rmt.
S. d. Förvaltningen af sjöärendena skall efter vederbörandes hörande uppgöra och till K. 11. inkomma
med förslag till förnyadt reglemente för tjenstgöringen
samt hushållningen och redogörelsen under sJiiexpeditioner.
S. d. Å ett af åtskilliga underofficerare vid flottans
kårer inlemnadt förslag till stadgar för on euke- och
pupillkassa har K. M. vägrat nådig stadfästelse.
S. d. En vid Oarlskrona station ledigblifven regemeutsläkare-tjeust skall tills vidare lenmas vakant och
600 rdr rmt, pr år rälmadt, anvisas till godtgörelse åt
öfriga läkare för härigenom ökade göromål.
Den 28. Underlöjtnanten vid flottan R. Nissen förorduad att för instundande Oktober vid sjökrigsskolan
tills vidare bestrida lärarebefattningen i geometri.
S. d. Bergsnotarien ,f. l!'. Lagerlund förordnas att
från instundande l Oktober vid sjökrigsskolan tills vidare bestrida lärarebefattningen
aritmetik, algPbra och
fysik.
(Generalorder.)
Den 18 lVIars. Kaptenen vid Flottan och ridd. frih.
F. W. von Otter tillåtes att emottaga och bära officerstecknet af Italienska "Kron-Orden".
S. d. Innevarande år må icke några rekryter antagas vid skeppsgosse-kåren, och tillsvidare icke några andra skeppsgossar karlskrifvas än sådana som, i förening
med uppnådd föreskrifveu ålder och goda vitsord om
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uppförande, ega väl utbildad e kroppskrafter och ~iro särdolos f<irsigkumna i yrkosfärdighet.
Don 22. Befälhaf\<aren för flottans station i Carlskrona eger att bestämma inmönstringstiden för korvetton
"Baldcr."
Don 23. Y nglingarn a O. E. Ulff och G. A. Oden
tillåtas att såsom extra kaelettor p[L rgcn kost åtfölja
elen förstnlimnclo korvetton ''Norrköping" och don sistnämnde briggen "Norclonskjölcl" på. dessa fartygs nu förostående öfningståg.
S. d. Kommendör-kaptenen af 2:a kl. vid flottan
och ricld. F. Thorssell skall från och med niistkommande
Maj månaels ing&ng i stället för kommendör-kaptenen
m. m. J. Ankarerona och uneler dennes sjökommendering
tjcnstglira sftsom militärledamot i kongl. förvaltningen af
sj öärendena.
S. d. Kommondör-kaptenen vid kongl. maj:ts flottas
nya reservstat och ridd. J. B. Kloman skall föresta kommendants-befattningen å Kungsholms fästning under major
Andersons sjökommendering.
Den 27. Kaelettkorvetten "af Chapman" skall inmönstra don 15 nästkommande Maj.
Don 29. Följande officerare af flottan och skärgårelsartilleriet tillåtas att emottaga och bära nedannämnda dokorationstecken af turkiska :M:ccljiclie-orclon nemligan:
Kommondör-kaptenen af 2:a kl. och ridd. E. Odelstiorna ordens 3:e kl.
Kaptenerna grefvo O. Oronstoclt, frih. F. Vl. Bennot och A. T. H. Klintberg ordens 4:c kl.
Löjtnant G. von Krusenstierna och unelerlöjtnant O.
Lindbom ordens 5 e kl.
Enahanda tillstånd att emottaga och bära nämnda
ordens 5:e kl. bar beviljats don ttr 18G9-70 å fregatten
"Vanadis" tjenstgörande läkaren medicine kanelidaten L.
Frodelius.

228
Den 30. Löjtnanten Yid flottan G. .M:. Stael von
Holstein beviljas 6 månaders in- och utrikes tjenstlodighot från den l ntistkommamlc April.
Don 31. Vid sjövapnds kliror anb efalles sorgs anLiggande med anledning af H: M:ts Drottningens frånfälle.
D en 3 April. Det af kommendör-kaptonen m. m.
O. G. von Ottor utarbetade signalsystern för signalering
s:'h-äl vid dager som i mörker och tjocka skall tillsvidare
begagnas vid svenska sjövapnct.
Don 5. Löjtnanten vid skärgårels-artilleriet R. Petterson skall från och med den 11 dennes tjenstgöra så~
som adjutant i sjöförsvars-departementets kommandoexpedition under löjtnanten vid samma kår O. E. de
Ohamps sjökommendering.
S. d. Kaptenlöjtnanten vid Kong!. Maj:ts flottas
nya reservstat grefve K. Posse beviljas in- och utrikes
tjenstlcdighet till don l nästkommando Maj.
S. d. Instruktion utfärdad för chefen å korvetton
"af Chapman" att lända till efterrättelse uneler förestående öfningst&g med sjökrigsskolans lärjungar.
S. d. Genom bcfälhafvarens för flottans station i
Oarlskrona försorg skall en kanonbåt vara färdig att vid
korvetton "af Ohapmans" ankomst till stationen omkring
den 10 Augusti ställas under chefens 01;clcr i och för
kaelettornas och elevernas öfningar.
Don 6. Af flottans förråd skall till marinregementet utlomnas nödigt antal ren1ington-gcvär, att beg·ao·nas
o
"l rcgomcntots öfningar innevarande år:
v1c
Dcri 8. KanonMtcn "Gunhild" skall afo·å
o till Carlsatt utgå på
för
klargöras,
ånyo
och
afmönstras
krona,
ny expedition mot slutet af Maj månad.
S. el. Förteckning p& parad- och salut-dagar, att t. v;
gälla till efterrättelse.

2ill

Den l l. KorYetten "Baltiers" bestlttnings l ista rtf
den 10 Mars skall ökas med en Yapcnsmed.
Den 12. Liijtnanten Yid marin-regem entet Th. Psilanderskjöld beviljas G mftnaders tjenstledighe t till helsans vårdande.
Don 14. Kaptenen vid skärgårds-ar tilleriet m. m.
A. T. H. Klintberg utnämnd till adjutant hos H. K. H.
Hertigen af Dalarne.
Den 15. 'l'immcrmansöfniugar vid marinregem entet
skola taga sin början nästkommande :Maj månad och
fortgå i 42 dagar med l officer, l underofficer och 16
man (2 man af hvarje kompani) utgörande regementets
J :sta timmermans-klass. Vid dessa öfningar följas från
landtförsvars departement et under den 29 December utfärdade nådiga general-order, jemte dertill hörande promemoria mod afseende p& undervisningen vid 1870 års
timmermansskolor.
S. d. Inspektliron för räddningsväsendet för skeppslJt·utna il rikets kuster, kommendör-kaptenen af 2:a kl.
m. m. frih. O. G. von Otter skall i vår besöka Köpenhamn, för att inhemta kännedom om en i Danmark bo··
fintlig lifborgningsbåt af ny konstruktion .
S. d. En officer tillhörande flottans CarlsJuona station, eller i brist cleraf en flaggunderofficer, skall beordras tjenstgöra å Kungsholms fästning under underlöjtnanten vid skärgihds-ar tilleriet E. A. Smiths sjökommendering.
S. d. Det under den 21 sistlidne :Mars af Kong!.
Maj:t fastställda förnyade "Exereisregl emente för infanteriet" skall i tillämpliga delar tills vidare lända till efterrättelse vid sjövapnets exercisskolor, &liggande det
cheferna för sjövapnets stationer att vid sina respektiva
stationer utse och beordra lämpligt antal komiterade att
inkomma med betänkande, huruvida och i hvad m/in
detta reglemente anses böra antagas och fastställas för

sjö,·apnct i stället frir nu gflllnnue "Exercisrcg lrmentc
för Kongl. Maj:ts Flottas landstigning strupper", h,·ilka
betänkanden , je m te stations- befälhufvarens egna utlåtanden l. ämnet, skola före nästkommande December månads
slut ingå till sjöförsvars-departementet.
Den 17. KongL i\faj:t har under den 31 sistlidne
Mfl.rs beviljat löjtnanten vid skärg?trds-artilleriet Robert
Peter Angust Gravenhorst nådigt afskod med tillstfmd
att med bibehållande af tur- och bcfordringBr~itt i nfimnde kår qvarstå.
till
Den 18. Kanon båten "Svensksund " skall afo-å
o
brandskadon
för
understöd
till
Strongnäs med proviant
dade stadens innevånare.
Den l 9. Kanonbliten "Ingegerds" sexpundiga kanon skall qvarlemnas vid stationen under fartygets nu
förestående expedition.
S. d. Kanonbåten "Ingegerd" oeh briggen "Gladan"
skola inmönstra den l nästkommande :Mflj.
Den 19. Instruktion utfärdad för chefen å kanonbåten "Ingegerd" kaptenen m. m. frih. F. "\V. von Otter.
Den 22. Adjunkten Th. M. Fries beviljad tillstånd
att åtfölja kanonbåten ''Ingegerds" nu förestående expedition.
Don 24. Atta af de vid marinrcgomentot, genom
afskeds beviljande åt s::>ldater före deras kapitulationstids
slut, yppade vakanser må, under vissa vilkor, fyllas genom rekapitulatio n af före J 875 ?trs utgång pensionsmossiga bland regementets soldater, hvars kapitulationstid
går till ända i år.
dettn. år
rnas SJ.• ööfnino-ar
Den 25. För skeppsg-ossa
b
.......
ma med ändring af generalorder af den 10 sistlidne Mars
endast afses briggame "Snappopp" och "Skirner".
S. d. Kanonbåten "Alfhild" skall afgå till Carlskrona med ett parti gevä~·spatroner m. m.
t

'

Den 26. Underlöjtna nten vid skärgårds-artilleriet
Herman Oarlstedt må, för vinnande af inträde vidkongl.
krigshögskolan, begagna undorvisningen vid kongl. Svea
artilleri-rcgcmcntos inform a tiansverk .
Don 27. Högst GO stycken patronväskor för snabbskjutande gevär må tillverkas enligt ny förslagsmodell,
för att försöbts å don i vår utgåondo cxercisafdelningeri
skärgårdsfartyg.
Don 20. Följande fartyg skola inmönstras, nemligan:
kanonbåten "Guuhild" den 25 nästkommande Maj;
briggen "N ordonskjöld" och monitorn "John Ericsson'' don l Juni.
korvetterna "N orrköpirtg" och'' Josephine" den 26 J u ni.
S. d. Instruktione r utfärdade för chefen å korvetten
"Norrköping " kommondör-kaptenen m. m. S. A. Lagerberg, chefen å korvetten "Josephine" kommendör- kaptenon m. m. O. G. von Ottor, chefen å monitorn "Jolm
Ericsson" kommendör-kaptenen rn. m. A. F. Rahmn,
chefen å kanonbåten "Gunhild" kaptenen E. Nordenfalk
samt chefen å briggen "N ordenskj öld" kaptenen rn. m.
A. F. Lind af Hagaby.
S. d. Naturforskaron Gustaf De Vyldor beviljad
tillstå nd att såsom passagerare åtfölja korvetten "N onköping" .till Cap Verd-öarne.
s: d. Kongl. Maj:t har under den 12 dennos eftoi
aftidne kaptenlöjtna nten F. L. Pettersen tillagt kaptelilöjtnanten m. m. A. F. Ringheim kaptenlöjtna nts lön i
l:a kl., äfvensom utnämnt och förordnat till kaptenlöjtnant med lön i 2:a kl. efter Ringhoi m, premierlöjtn anten
G. A. Frick.
Den 2 :Maj. En dansk vetenskapsman må medfölja
don under kaptonen F. vV. von Ottors befäl ställda expeditionen till arktiska farvatten.

