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Jiongl. Örlogsmanna-sällskapets högtidsdag 
1873. 

-r 
SYen Wilhelm Gynt;her. 

Örlogsmanna-sällskapets högtidsdag, arsdagen af hen
nes stiftelse, är sedan gammalt egnad att anmäla de för
ändringar, som under lirets lopp inträffat inom kretsen 
af våra ledamöter, att omnämna hvilka af de gamla stö
den, som blifvit oss undanryckta. 

Min pligt likmätigt bör jag i nägra enkla ord för 
Eder tolka minnet af en af våra äldsta ledamöter, 
som under det sednast tillryggalagda tidskiftet gäldat sitt 
offer på förgänglighetens altare, och som numera tillhör 
oss endast genom minnet af hvad han varit, af hvad han 
för vårt samfund och fäderneslandet uträttat och verkat. 

Sällan har väl någon med lika, aldrig förminskad 
ihärdighet, omfattat det yrke, hvaråt han af böjelse och 
yttre omständigheter egnat sig, som hedersledamoten i 
detta sällskap, f. d. landshöfdingcn och kommendören 
m. m. Sven Wilhelm Gynther. Född i Carlsinona den 
2 Juli 1796 af föräldrarne, amiralitets-auditören Lars 
Gynther och Helena Sofia Rääf, gjorde Gynther redan 
tidigt, 1812, inträdet på flottans civilstat, hvars flesta om
beten han tid efter annan beklädde. Hans bana ligger 
helt och hållet inom administrationens område, och hans 
oförtröttade sträfvanden på detta oftast otacksamma fält 
hafva till största delen egnats åt flottans angelägenheter, 
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hvarom den långa listan på hans tjenstebefattningar bär 
· vittne. 

Efter att 1812 hafva erhållit fullmakt att vara mön
sterskrifvnre vid d. v. kongl. örlogsflottans 2:a sjöartil
leriregemente, blef han 1819 först hugnad med regements
skrifvares namn, heder och värdigbet samt sedan år 
1825 utnämnd i sådan egenskap vid Kongl. 1Ylaj:ts flottas 
sjöartilleri· och matros- samt skeppsgossekompanier. 

Från denna tid avancerade Gynther fort och blef 
redan 1828 utnämnd att vara sjömilitim-kommissarie i 
Oarlskrona samt 1835 öfverkommissarie derstädes och 
följande år hugnad med amiralitetskammarråds namn, 
heder och värdighet. 

Men en så framstående förmåga som Gynthers hade 
icke ännu uppnått höjdpunkten för sin lefnads verksam
het. Han kallades redan 1840 till Stockholm för att 
på förordnande inträda som expeditionschef i sjöför~vars
departementets kansliexpcdition, under hvilke~ tJenst
göring han flera gånger haft förordnande att föredraga 
sjöförsvarsärenden inför Kongl. regeringen. Detta var 
hans sista tienstebefattning vid Kongl. flottan. 

Hans skicklighet i administrativa ärenden togos 
nemlio-en snart i anspråk å helt annat håll, då han 
1848 \lef förordnad att tills vidare förvalta landsböf
dinge-emhetet i vV ester Norrlands län, till h vilken be
fattning han, efter att 1849 från öfverkommissarie-befatt
ningen erhållit nådigt afsked med pension, 1851 i Dec. 
utnämndes och Iortfor att inneha till 1862, vid hvars 
slut han på begäran erhöll afsked med pension från 
landshöfdingotjenston i Hernösand och återflyttade till 
hufvudstaden. 

Utnämnd 1837 till riddare af N ordstjerneorden, er
höll han 1860 kommendörsvärdigheten af densamma. 

Ett halft århundrades trägna arbete i statens tjenst 
hade dock ej förminskat hans ovanliga arbctsifver. Ar-
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betet var för honom ej allenast uppfyllandet af en pligt, 
utan fastmer hans lifs uppgift, det som för honom utgjor
de dess största behag. Denna hans arbetsförmåga togs 
ock ytterligare flera gånger i anspråk för särskilda upp
drag, dels i komiteer för olika ändamål, dels ock för 
andra förordnanden. Hans sista offentliga uppdrag var 
såsom ordförande i den kornite, som bildades för att 
gifva kongl. flottan ett nytt Reglemente för Styrelsen 
och Ekonomien i stället för det, som han sjelf år 1835 
efter nådigt förordnande under en 8 månaders vistelse i 
Stockholm utarbetade. 

Såsom prof på hans sto:ra och ovanliga arbetsförmåga, 
återstår ännu att omnämna ett verk, hvarigenom bans 
namn torde vara kändt äfven af den yngre generationen 
inom Kongl. flottan, nemligen Författningssamling för 
Kongl Maj :ts "flotta, hvars 8 digra band med dess uppställ
ning i registerform fordra ett säkerligen i bög grad mödo · 
samt genomläsande och afskrifvande af de mest tröglästa af
handlingar. Detta vidlyftiga arbete, till större delen ut
fördt under de fritider; som kan kunde erhålla från elen 
mödosamrna bördan af de vigtigare tjenstebestyren, skall 
bevara hans minne i tacksam hågkomst bos alla dem, 
som af en eller annan orsak behöfva u1:1derrättelse om det 
invecklade maskineriet af vår flottas administration eller 
vilja undersöka den historiska gången af sjövapnets för
fattningsenliga utveckling. 

Åfven på andra områden än dem, som lågo inom 
hans verkningskrets såsom embetsman, var han fram
stående. Så egde han ett ej vanligt mlitt af litterär 
bildning, hvarom vittnar det bibliothek af nära 7000 
band som han efterlemnat. Framför allt var historia 

' hans älsklingsstudium. 
Sodan 1842 var han ledamot af krigsvetenskaps

akademien och sedan 1843 af "Kongl. samfundet för ut
gifvande af skrifter rörande Skandinaviens historia"· 
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Så länge hans mot ålderdomen aftagaude krafter 

det medgåfvo, försummade han ej att bevista det sist

nämnda samfundets öfverläggningar, uti hvars sträfvanden 

han tog den lifligaste del. 

Till sin karaktär anspråkslös, enkel och fhirclfri, med 

ett lugnt och fridsamt lynne och mod en sann gudsfruk

tan såsom dess grundval, hade han aldrig några fiender, 

men förvi:irfvacle vänner, hvilkas känslor för honom långa 

års inflytande ej förmådde utplåna. Döden, så förskräc

kande, då den träffar ynglingen i lifvets vår eller den 

mognade mannen rniclt under utöfningen af en gagnande 

verksamhet, deruneler åstadkommande sorgliga omhvälf

ningar inom en uppväxande familj, mister sin udd, då 

den inbjuder elen trötte vandraren att efter uppfyllda 

pligter li:igga sitt hufvud till hvila. Till Gynther kom 

den elen 23 sist!. April, då han nalkades sitt 77 lefnacls

år, uneler form af ett lindrigt slaganfall, som utan före

gående sängliggande utsläckte den svagt flammande lifs

lågan. Gynther sörjes af sin ofterlefvancle maka och 
2:ne söner. 

Rans minne skall länge lefva i deras hjertan, som 

stått i någon närmare beröring med honom, likasom hos 

dem, mot hvilka han frikostigt utsträckte en alltid hjolp

sam hand. Frid öfver hans minne! 

lterblick pil vårt sjöförsvars utveckling under orga
nis:-ttionsperio{len 1867-1873. *) 

Den för sjöförsvaret vigtigasto tilldragelsen uneler 
det år, som förflutit seda:J. detta sällskap sista gången 
firade sin högtidsdag, utgör otvifvelaktigt beslutet om en 
återförening af de tvenne särskilda kårl'lr, hvaraf detsam
mas personal bestod enligt 1866 års organisation. Då 
sjövapnet sålunda nu återfått en väsendtligen förändrad 
organisation, kan det icke sakna intresse att kasta en 
återblick på dess utveckling under organisations-perioden 
1867-1873. 

Vid tidpunkten för denna organisations verkställig
het den l Oktober 1866 egde, enligt officiella uppgifter, 
sjöförsvaret följande i tjenstbart skick upptagne krigs
fartyg, nemligen: 

vitl Ca riskrona station förlagtic: 

Antal 

tlli ~ ~ 4 ~ 
(fq ~ Bepanstade: 

Mo u i to r J o h n Ericsson ..... . 
1 Dito Thordön (ej levererad) 

150 -
150 -

l 
1 
l 
l 
l 
l 
] 

1-; 

Obepansmde: 

4 ngskcpp Stockh~lm. . . . . . . . 350 
Angfregatt Vanad1s . . . . . . . . . 400

1 

- An g korvett Ge flo . . . . . . . . . . . 300 
- Dito 'l'hor . . . . . . . . . . . 200 
- Dito Orädd. . . . . . . . . . . 200 
- Kanonfmgslup flogland. . . . . . Gol 

l 
l 

Dito Ingegerd . . . . . GO 
Linieskepp Färsigtighoten . . . -

Dito Prins Oscar ..... / -
Transport /1870[ 

70 -
22 -

~l= 12 -
L: -

1-
72 -
66-

2ö7! 4 

*) Tal vi el presidii ne.d!;;ggande af Kong!. Örlogsrn,mna-~;ll!~kapeis 
onlfönwdc, konteramiralen m. m. C. A. Sundin. 
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Vid Carlskrona station förlagtie: (Forts.) 
---

Antal 1-'•~ Kanoner 
"' l" 

m l P><> UJ O D l" H O' 

"' ?s: &~ ~ ~ :::1 ()Q 
()Q ~ ~ et> s- E: 
~ 

=:;-';::-;-' 

~ o '"' ~~l&~ ::4- ... ~l" 

~ ~ ~~ [t:J ~ '1 
()Q "' . l 

9 -- Transport 1870 :!57 4 
- l Linieskepp Gustaf den Store. - 68 -
- l Dito Seandinavien - 62 -
- l Freg-att J osep~ine ....... ... - 36 -
- l D1to Eugeme ........... - 36 -
- l Korvett Norrköping . . . .... .. - 22 -
- l Dito af .Chapman ..... . . . - 24 -
- l Dito Lagerbjelke ........ - 18 -

- l Dito Najaden . . ...... .... - 18 -
- l Dito (jern) Svalan ... ..... - 8 -
- l Brigg Nordenskjöld ......... - lO -
- l Skonert Falk ...... ... . ... . - 8 -
- 8 Rodd-kanonjollar ... . ....... - 8 -
- l Mörsarefartyg (rodd) . .. . .... ·- l -

vid Stockholms station fö•·lagtl e : i 
i 

l - Kanonångslup Svensksund ... 601 2 -
l - · Dito Motala ....... 601 2 -
l - Dito Carlsund ..... 60 2 -
l - Dito Gunhild .... . . 60 2 -
l - Dito Alfhild .. . .... 60 2 -
l - Dito Astrid ..... .. 60 2 -
l - Dito Aslög .. . . .. .. 60 2 -
l - Dito Sigrid ... .. . .. 60 2 -

-- 50 Roddkanonslupar .. . ....... . - 178 -
- 66 ~oddkanonjollar .......... . . - 66 -

l - Ang~artyg Valkrian ... . . ... 120 l' -
l 

l 
- D1to von ydow . . . .. . . 

701 ~l 
--

- 5 lVIörsarefartyg (rodd) ........ -
·- l Skonert Puke ... . .. .. ... . .. -

l9[144 Summa \2540\ 851\ 4 

Då nuvarande organisation trädde i verkställighet, 

den l Oktober 1873, furmos i de officiella uppgifterna 
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upptagne, såsom i tjenstbart skick och under reparation 

varande, följande krigsfartyg, nemligen: 

vitt Carlski·ona station förlagtic: 

-
l 

Antal 

l 
~-~ Kanoner 
"' l" m l g"~ IJ>o l UJ o " l">--< 

"l~ 
s 8-: ~ ·o o--.-

, ~l" " ~CD ~;:;;;-' ;;os 
~ ~ o ..., 

""'"" O! m 
.!_, l" 

§ 5 0..~ 4 ~ p.~ "' ' ~___iL_ Bepanst·ade. ~ · 

l - Monitor Loke ........ .. .. 160 - 2 
l - Dito John Ericsson ... . 150 - 2 
l - Dito Thordön . ...... . . 150 - 2 
1 - Dito Tirfing . . . .... ... 150 ·- 2 

, Obepansracle: 
l l o v d' 400 22 - 4-ngfregatt ana IS ....... -
l - Augkorvett Balder . .. . . . .. 500 2 4 
l - Dito Gefle, under reparation 300 8 -
l - Dito Thor ........ . ... 200 6 -
l - Transp.-ångfartyg Valkyrian 140 2 -
1 - Kanonångslup Hogland, under 

reparation . . . . GO l -
l - Dito Ingegerd .... \ 60 l --
l - Dito Gunh~ld, under 

reparatJon . . . . 60 1 -

- 1 Korvett Norrköping ...... . - 22 --
- 1 Dito af Chapman ...... - 24 --
- l Dito Svalan, af jern ... - 8 -
- 1 Brigg N ordenskji)ld .. ... . . - 10 -
- l Skonert Puke .......... . . - 8 -

vill St01~kholms station förlagtle: 
B epans1·acle: 

l 1 - Pansarbåt Garmer . ....... 30 - l 
1 - Dito Sköld . .. .... .. . 8 - 1 
1 - Dito F enris • •• • ••• • o 15 - l 
l - Dito Hildur .. . .... .. 50 - l 
l l 

- Dito Gerda ....... . . 50 - ! l 
l - Dito Ulf (lev. i slutet ai'Okt.) 50 -- l 
l - Dito Björn ~ _ . . 50 - l 
l - Dito Berserk tontraher a~ 50 - 1 

l 
l Dito 

de men eJ 50 l - - Sölve ~ levererade --
l - Dito Folke 50 -- l 

20 l 5 Transport l 2733/ 1151 :!2 
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vid 8tnckhohns statlon förlagde: (Forts.) 

Antal ~- ~ l "'.Kanoner 

...,, .. UJ s~ ~H'"'" 

l~~~ ;_._1 1\l!ili 
(JO (JO t:l"' """9 9' ' __ ..:.....:;"''-----

20 l 5 Transport 2733 115 22 
1 - KanoR-ångslup Motala. . . . . 60 l --
1 - Dito Carlsund . . . 60 l -
l - Ditn Aslög . . . . . 60 2 -
l - Dito A.strid . . . . . 60 2 --
1 - · Dito Sigrid . . . . . 60 2 -
l - - Dito Alfbild . . . . 60 2 -
l - Dito Svensksund GO l -

l Korvett Lagerbjelke . . . . . . 18~-
37 Rodd-kanonslupar.. ..... .. = l 78 -
48 Rodd-kanonjollar . . . . . . . . . 48 --

2 Mörsarefartyg (rodd) . . . . . . - 1 21 - -
-2:::-:~::-) --;-,....,9:-:::3- År 1873 ......... Sun-11-11-a-:--,3""1-=5~3+-1-=27=2,+1....,2=2~ 1 

19 144 År 1866 . . . . . . . . . , 2540 851 4 
+lOI-51 +6131 5791+18 

En tillökning bar sålunda egt rum af 10 med ång
kraft försedda fartyg och en minskning af 51 segel- och 
roddfartyg; samtlige ångfartygens machinkraft har ökats 
med 613 nom. hästkrafter; antalet pansarbrytande kano
ner ökats med 18, hvaremot de icke pansarbrytande ned
gått med 579 st. 

Härvid torde dock böra anmärkas att, ehuru icke 
upptagne i tjenstbart skick, dock följande i Carlskrona 
förlagda krigsfartyg, icke såsom sådane ännu äro utl·an
gerade, nemligen: 

l ... 350 72 - l 
... - 36 - l 
... - 24 -
... ·-- 181 -

350 I 50 -

Ångskeppet Stockholm . 
l Fregatten Eugenie .... . 
l Korvetten Josephine .. . 
l Dito N aj ad en .. . . 

----:-1-+--,3 

:!31 

Om derföre dessa fartyg tagas med i ber~lkningen , 
skulle tillökningen af ångfartygens antal blifva 11 och af 
deras maebinkrafter 963 nomiuela hi:tstkrafter, hvaremot 
minskningen af segel- och roddfartygens antal bl ir endast 
47 och af icke pansarbrytande kanoner 429 st. 

Min-väscntlet. 

Sjövapnet egde den l Oktober mgen godkänd och 
användbar minmaterieL Den l Oktober 1873 ino·ick i 

1::> 

minförrådet följande, dels godkända, dels försöksvis an-
tagna slags minor och öfrig minmateriel, nemligen: 

l:o. Bottenminm·, gjutna, af jern för 300, 500 och 700 
'it:s krutladdningar. 

2:o. Flytande ?m:nor, dubbla cylindrnr af jernplåt, för 
600 och 700 'i/,:s krutladdningar. 

3:o. Stötminor, af galvaniserad stålplåt, för 15 och 20 
n:s bomullskrut. 

4:o. Harvey's bogserminor. 
5:o. Åtskilliga olika slags Antändnings-apparater, 

hvaribland: "Leclenche's" galvaniska batteri, 
,, "Briquet's" eleetromagnetiska apparat, 
, "Wheatstone's" magneto-exploder, 
, "Siemens &Hotche's" d:o 

6:o. Sigtinstntment fiir elektrisk antändning. 
7:o. Strömshttare-bojar. 
8:o. Minbevalcnings-instrwment eller s. k. "relais". 
9:o. Iiranpråmar med tillhörande kranar. 

lO:o. Flyttbara stationshus. 

Dessutom har en ångslup blifvit anskaffad och ap-
terad för försök med stötminor: äfvensom åtskillig an
nan minattiralj anskaffad . 

För nyanskaffning af krigsfartyg och dertill hörande 
materiel samt etablissementernas förbättrande hafva un
der åren 1867 - 1873 af Riksdagen blifvit beviljade föl
jande summor: 
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Ordinarie E xtra 
nybyggnadsa.nslag. statsanslag. 

År lf\67 .... .... . . . .. . ... .. . . Rdr 16;,ooo.} 1,057,200. 
" 1868 .. .. . . .. .. .. ... . .. . . . " 16~,000· 
" 1869 . .. .. .. . ... .. .. .. . .. . " 162,000. - - -
'' 1870 .. ..... . .. . ... . . . . . . . " 162,000. 128,000. 
" 1871 ....... .. .. ... ... .. .. '' 162,000. -- -
" 1872 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " - -- - 920,000. 
" 1873 .. . .. . .. . . . . . .. . .... . _,_, - -- 1,770,800. 

Summa Rdr 810,000. 3,876,000. 
810,000. 

Summa summarum Rdr 4,686,000. 
eller i medeltal pr år, Rmt Rdr 669,428. 

Häraf hafva följande summor särskildt blifvit an
slagna till minväsendet nemligen: 
År 18ö7 till försök .... . ..... .. .. . . . . . . . Rdr 10,000. 
, 1870 dito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 10,000. 
, 1872 dito och nyanskaffning af mi-

nor och mitrailleuser . . , 

" 1873 dito dito " 
50,000. 

350,000. 

Summa Rdr 420,000. 

eller i medeltal pr år Rmt Rdr 60,000. 

Personalen. 

Under den tidrymd, som förflutit sedan sjövapnets 
sednaste organisation genomfördes, har dess personal haft 
att glädja sig åt oftare återkommande öfningsexpeditioner, 
än hvad fallet varit under de förutgil.enda decennierna. 
Till följd häraf har ock onekligen tjenstedugligheten hos 
vapnets personal i allmänhet under denna tidsperiod 
blifvit betydEgen förhöjd. Detta lyckliga föt'hållande 
kan, hvad angår befäls- och underbefälspersonalen, till
skrifvas, dels den genom organisationen verkställda för
minskningen af samma personal, dels måhända äfven 
den fördelning af öfningarne, som genom organisationen 
på tvenne kårer afsågs ; dock torde den vigtigas te or-
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saken vara att söka i det betydligt ökade anslag till 
"exercis med fl.oitans bemanning", hvilket med året 1864, 
eller helt nära före organisationens genomförande, ställ
des till Kongl. Maj:ts förfogande. 

Härmed mä nu icke vara sagd t, att allt är i detta af
seende väl bestäldt, ty brister förefinnas, och afhjelpan
det af dessa blir den nya organisationens uppgift. 

En af de största olägenheterna i militäriskt hän
seende vid nuvarande sätt att fylla behofvet af beman
ning till sjövapnet, har befunnits ligga deruti, att Mts
rnanshållet lemnar öfverfl.ödigt stort antal, men för ringa 
öfvadt manskap, enär, i anseende till de stadgade grun
derna för båtsmännens uppfordring till tjenstgöring, öf
ningarne måste utsträckas till snart sagdt hela den till
gängliga nummerären. 

Alla de förslag till ordnarrdet af sjövapnets perso
nal, som under sednare tider blifvit uppgjorda, hafva ock
så förordat en förminskning af _ båtsmanshälJet och en 
öfverfl.yttning af det öfverfl.ödiga antalet båtsmän till ar
men. :Men af skäl, som icke är meningen att nu be
röra, hafva dessa förslager blifvit förkastade och olägen
heten qvarstår oafhulpen. 

På den ståndpunkt frågan om indelningsverkets af
lösning och den allmänna värnepliktens tillämpning vid 
ordnarrdet af våra försvarskrafter nu befinner sig, torde, 
med förbigående helt och hållet af denna frågas politiska 
och ekonomiska sidor, det likväl för oss vara af största 
intresse att undersöka, hvilka resultater värnepliktens till
lämpning specielt på sjövapnet under våra nuvarande 
förhållanden skulle medföra. Det vill dervid synas som 
om härofvan nämnda, båtsmanshållet vidlådande, olägen
het, i minst lika stor grad skall komma att medfölja 
värneplikts-systemet. 

Ty om äfven antagas kunde, att tillräckliga medel 
beviljades för bibringandet af en nöjaktig såväl krigs
manna- som sjömanna-utbildning åt hela den del af de 
värnepliktige, hvilken skulle komma att tilldelas sjö-



va]_met. så, och enär härtill naturligtvis skulle erfordras 
en betydl igt längre öfningstid än den, som kunde anses 
behiiflio· för utbildanclet af den för armeen afsedela delen 

" af de värnepliktige, lärer väl svårligen, med bibehållan-
de af samma värnepliktstid för alla, en dylik utsträckt 
öfningstid kunna åläg-gas endast den del af de värneplik
tige, som skulle tillhöra sjöförsvaret, under det att den 
större till landtförsvaret hörande delou, vore underkastad 

) 

en mindre. Skall återigen, emot skyldigheten af längre 
ö f ni ngsticl under värn ep 1iktstidon , den sednare nedsättas 
för dem, som tillhöra sjövapnet, kommer också den vid
sträcktare öfningen i mindre grad sjövapnet tillgodo, di\, 
antngligen värnepliktstiden icke kan komma att räcka 
särcltJes lång tid efter det öfningstiden slutat, och kom
ma sålunda de dyrbara öfningarne att alltjemt förnyas 
på andra individer, utan särdeles gagn för sjövapnet. 

Den utväg, som derföre sannolikast i detta hänseen
de måste komma att tillgripr.s, blifver att icke obetydligt 
öka den fasta personalen (matroskåren) för att derigenom 
kunna minska anspråken på fulländad tjensteduglighet 
hos de värnepliktige. 

Denna minskning af tjensteduglighet kan dock nu
mera icke utsträckas öfver vissa gränsar, då sjövapnets 
behof kräfver, samt dess nyaste organisation också för
utsätter hos vapnets personal, jemte sjömanskap, jemväl 
en nöjaktig krigsmanna-utbildning; men en si'\ dan utbild
nino· ensamt lärer numera erfordra en icke obetydlig öf-
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nino-stid och det torde derföre blif,,a egentligen i rent " ) . 
sjömanskap, som fordringarue måste komma att m ochfleras 
hos de värnepliktige. Men d& måste man också förut
sätta, att denna vigtiga egenskap finnes fullt utbildad hos 
den fasta delen af bemanningen, samt att denna del är 
tillräckligt talrik för den krigsmateriel, som kan åstad
kommas. 

Att i dessa båda afseenelen finna de rätta gränsorna 
torde alltså utgöra det spörj s mål, som från militärisk syn
punkt egentligen för närvarande förestår att lösa vid frå
gau om båtsmanshållets aflösning. 

Etablissenu~ntt•I'Ila. 

F'rågau om ordnandet rrf sjöl'apnots etablissomenter 
kan anses hafva, under den nu omtalade tidsperioden, 
genom båda statsmakternas beslut vunnit sin lösning. 
BeviiJ"andet dels af anslao- och dels af li\n för anlf\o·n·R,n-

o t"lO 

det af en bredspårig jornväg från CarJskroua till W ex i ö, 
hvarigenom stationen sättes i förbindelse med statens 
jornbanor ; beviljandet af anslng till spärrandat medelst 
försänkningar af vissa delar af inloppen till Carlskrona, 
till fästningen Kungsholmens ombyggning, samt till Le
fästningars uppförande mot landsidan af Carlskrona, samt 
slutligen anslagsboviljningen till nya jornverkstäder, ny 
lyftkran, spårvägar m. m. å varf~,et i Oarlskrona, huf,,a 
nemligen satt utom allt tvifvel statsmakternas menino· 

b 

att på ett mot tidens kraf svarande sätt fullkomna sjö-
vapnets etablissement härstädes. 

Då dessa hvar för sig särdeles vigtiga och storartade 
arbeten, hvilka nu raskt framskrida, hunnit fullbordas, 
skall ock vara uppnådd möjligheten att, på ett mera 
energiskt sätt än hitintills, kunna öka sjövapnets materiel. 

D en grundsats, som vid början af den omhandlade 
organisationsperioden uttalades och gjorde sig gällande, 
den nemligen att all nybyggnad af jornfartyg borde verk
ställas på enskilda varf, dels för att derigenom upp
muntra den enskilda industrien, dels ock för att på detta 
sätt minska nyanskaffnings-kostnaden, denna grundsats 
må ha.fva varit riktig vid samma tidsperiod, men de 
stegrade anspråk den enskilda företagsamhoten under 
sednare åren laggt uppå de enskilda verkstäderna, göra 
detta systems tillämpning under nu rådande förhållanden 
omöjlig. 

Nödvändigheten af att under krigstid i afseende på 
reparationsarbeten vara oberoende af enskilda verkstä
der har väl alltid erkännts, men då just ett sådant obe
roende kräfver verkstäder af ungefärligen samrna be
skaffenhet och omfång, som i ock för nybyggnad erfor
dras , synes numera, då privat-verkstäderna äro fullt syssel -
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satta för enskil<las räkning, och derföre endast mot höga 
priser stå till disposition, samt sålunda den enskilda 
industrien icke heller har behof af vidare uppmuntran, 
något skäl ej förefinnes, hvarföre icke nybyggnader af 
jornfartyg skulle å kronans egna varf företagas, så långt 
sådant clerRtädes iir möjligt. 

Ä f ven i denna fråga synes ett afgörande hafva kommit 
till stånd genom J{ongl. Maj:ts beslut om nybyggnad å 
Carlskrona varf af en kanonångbåt af "Svensons'' modell. 
. Beslutet iir vigtigt för stationen äfven af det skäl, 

att möjlighet härigenom beredes, dels att bibehålla de 
duglige jornarbetare som finnas, och dels att inöfva nya 
sådane, hvarå, i och för reparationsarbeten, tillgång dock 
alltid måste finnas. 

Samma grundsats, som i afseende på Carlskrona 
gjort sig gällande, synes äfven komma att tillämpas å 
Stockholms etablissement. Om ock erforderliga anslag 
till derstildes behöfl.ige nya verkstäder, docka och kajer 
m. m. ännu icke blifvit till fullo beviljade, kan likväl 
med tillfärsigt förväntas , att tillräcklige medel för ord
nandet af denna stations varf snart komma att anvisas, 
så att äfven der nybyggnad af jernfartyg må kunna ske. 

Utom det egentliga varfvets område hafva å Skepps
holmen litskilliga byggnader, dels blifvit nyuppförda, dels 
undergått betydligare föl'ändringar och reparationer, äf
vensom andra arbeten utförts; och må häribland sär
skild t omnämnas: 

Sjökartekontorets nya hus, ombyggnaden af båts
manskasernen, fullständig reparation af bostälJshusen 
samt utsträckning af vattenledningen från staden till 
Skeppsholmen. 

llegleruenten oeb författningar. 

Den vigtiga frågan om stationernas styrelse och 
förvaltning har, efter ett flerårigt förarbete, blifvit genom 
det af Kong!. Maj:t utfärdade reglementet af den 24 Maj 
1872 sålunda afgjord, att detta reglemente skulle under 
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åren 1873 och 1874 tillämpas, hvarefter ånyo under öf
vervägande kommer att tagas, huruvida erfarenheten. som 
under tiden vunnits, utvisade bohofvet af förenklino·ar 
eller förändringar i andra delar af reglementet. "' 

Em~dlertid har den sednast genomförda organisatio
I:en af SJövap~ets personal föranledt frågan om en ytter
hgare förändrmg af stationernas styrelse, och har med 
anledning häraf förslag till förändringar i 1872 ilrs reg1e
m_ente redan_ fr~n denna station blifvit, på befallning upp
gJordt och till Ofverstyrelsen insändt. 

Förslag till förnyadt reglemente för tjensto·jrino-en 
och hushållningen under sjöexpeditioner har gen~m d~tta 
~ällskaps försorg blifvit utarbetadt och till Öfverstyrelsen 
msändt. Efter den bearbetning af dfltta förslag, som nu 
af tekniska byrån lärer verkställas, torde kunna emotses, 
att ino_m kort tid det länge kända behofvet af förnyade 
föreslmfter för denna del af tjensten kommer att blifva 
afhnlpet. 

Ett j emväl af be hofvet påkallad t förnyad t reglemente 
för afl.önings beräknande under sjökommenderingar har 
under den l!) .Maj J 871 blifvit till efterrättelse anbefaldt. 

Förutom dessa 3:ne reglementen hafva jemväl före
sk_rif~er för exercisen ~ed nyare kanoner och handvapen 
bhfv1t uneler sednaste aren utarbetade, äfvensom ny sio--
nal- och evolutionsbok på försök antagne. b 

J emför man sålunda den verksamhet, som egt rum 
inom sjövapnet åren 18G7-18i3 med den, som egcle rum 
under nästföregående 7 åren, skall man nödgas erkänna 
att detsammas utveckling under förutnämnde tidsperiod 
varit betydligt större, hvad såväl personalens daning som 
materielens och etablissementernas förbättring angår än 
under den sistnämnda tidsperioden ; och då j emväl

1 

den 
riktning, hvari utvecklingen bör gå numera är mindre 
omtvistad och oklar, än vid tidpunkten för föregående 
organisationens genomförande, böra vännerna af ett, efter 
våra förhållanden lämpadt, starkt sjövapen kunna med 
höjda förhoppningar se framtiden an. 



( Insiindt.) 
'!'ankar i SjöförsYarsfrågan. ") 

Det torde ej vara nödigt att här vidare utveckla ett 
lmstförsvarssystem, hvilket vi anse vara svagt och må
hända till kostnaden overkställbart. Det är åt det lo
kala kustförsvaret, vi måste kasta v:\ira blickar, men äf
ven der .måste våra förhoppningar om effektivitet in
skriinkas inom det verkställbaras område. Detta anse 
vi vnra, att med en eller flera linier af posit~onsförsvar 

i skärgården, så långt framskjutne, som för lwarje fall 
kan vara himpligt, mot öfverrumpling skydda och för
svara do som vigtigast, både ur vår och fiendens syn
punkt, ansedda platserna å våra kuster. 

Det ligger i sakens natur, att ett sådant försvar må
ste fiiretri:idesvis ske med en materiel, danad uteslutande 
efter förhållandena vid den eller den positionen, landfast 
eller flytande och såsom sådan flyttbar, men ej navigabel. 
Linierna böra nog~ bestämmas och försvaret deraf på 
förhand så beredas, att det på kort notis kan vara redo 
att emottaga ett angrepp. Detta åter torde endast kunna 
ske på så sätt, att till linien hörande fast materiel, så
som skansar med bestyckning, fästen för minlinier m. m. 
yorkligen iordningställas på utsedda ställen och der 
underhållas, samt att den flyttbara materielen jemte 
förrådorna till positionen, finnes magasinerade på föga 
afstånd derifrån. 

Då fordringarue på den flytande materielen äro så 
begränsade ty reträttförmåga tillhör ej positions
försvaret - så följer deraf, att den ej behöfver vara 
hvarken särdeles komplicerad och svår-anskafflig- eller 
kostsam. En pråm af erforderlig- bärig-het, bestyckad 
med en svår kanon och försedd med en skärm till lm-

''·) Forts. från föregående htift.e. 
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nonens och servisens skydd, kan till och med under 
många förhållanden vara för ändamålet fullt tillräcklig. 

Alla de förbättringar, som kunna emotsos i minvä
sendet, komma ett kustförsvar, sådant vi här angifvit 
detsamma, i fullt mått tillgodo. Det är nemligen tyd
ligt, att om än försvarets karaktär företrädesvis är och 
måste benänmas lokalt, det dock icke utesluter använ
dandet af min båtar, h vilka tvärtom och isynnerhet der 
linierna äro långt framskjutna, skola befinnas nödvän
diga, eller såsom ett högst väsentligt bihang önskliga. 

De s. k. l\'Ioncrieffska batterierna, hvilka, billigare i 
kostnad än andra verk, med fördel kunna beredas till att 
hastigt kunna bestyckas, utan att ändock fordra tillsyn 
och underhåll, och hvilka af Engelska regeringen synas 
vara antagne för kust befästningar, torde blifva af synner
lig fördel i ett kustbefästningssystem sådant, som det 
här ofvan angifna. Kanonens stora sidoriktningsförmåga 
och manskapets snart sagdt absoluta skydd, enkelheten i 
konstruktionen m. m. tala härför. Systemet synes oss 
för öfrigt elastiskt nog att med lätthet kunna tillgodogöra 
sig såväl den redan befintliga materiel, som härtill kan 
afses, som äfyen alla de uppfinningar, hvarmed denna del 
af krigskonsten kan blifva riktad, för att dermed öka 
sin styrka och tilläfventyrs sin utsträckning. 

Don rörliga materiel, som kustförsvaret torde be
hiiflra för att vid ett inträffande krig underhålla komu
nikationen med bakom liggande platser och förråder, 
finnes redan färdig och bemannad i vår stora privata 
ångbåtsflotta. 

För att på special-kartor utlägga ett kustförsvar sll.
dant vi här angifvit detsamma fordras många förbere
dande arbeten och undersökningar, hvaraf en del inom 
vissa skärgärdar möjligen skulle kunna anses undau-

16 
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gjord af kongL skärgårds-artilleriet under de sednare 

årens sommaröfningar. 
Den ordning, i h vilken el e för de serskild a: skärgår

dame bestämda positionerna borde iordningställas, blefve 

utan tvifvel till en del beroende af omständigh[:Jter och 

konsiderat ioner, som ej direkt tillhörde den militära si
dan af saken, men vare sig härmed huru som heldst, så 
blef,,e för lwarje skans, som uppkastades, för hvarje ka

non, som bragtes i position, för hvarje förråd i dess när
het, som fylldes, ett påtagligt resultat uppnått, hvilket 

måste väcka förtroende; och vi anse drt till och med 
icke otroli()'t att de kommuner, som vore så belägna och 

"'l 
hade ett omedelbart intresse af att deras hamnar och 

ägodelar blefve väl försvarade, skulle under sådana om

ständigheter befinnas villiga att på ett eller annat sätt 

bidraga till detta försvar. 
H vad bemanningen af dessa positionslinier beträffar, 

så synes det oss, som borde den bestå af ett befäl, hvars 

kunskaper och intellligens toges i anspråk så väl vid 

sjelfva anordningarne, som äfven, och detta icke minst, 
vid användandet af alla tillgängliga resurser för sjelfva 
försvaret. Gemenskapen åter, eller åtminstone en stor 
del deraf (den kunde nemEgen delas i positions- och för

stärkningsmanskap ), torde dock icke behöfva någon dyr
barare krigsbildning. 'rerrängen vid en och samma po
sition vexlar föga, så att en långt utsträckt arbetsfördel
ning med deraf följande förminskning i öfningar och 

förenkling af instruktioner blefve möjlig. 
l\'Ied afseende å bemanningen anse vi oss för öfrigt 

böra antyda den betydelse, som de frivilliga kårerna, 
hvilkas grundtanka i vårt land är ortförsvaret, skulle 

kunna erhålla för kustförsvaret, åtminstone vid en eller 
aiman för deras öfningar välbelägen position. Detsamma 
må äfven sägas om lotspersonalen, hvilkens tjenster för 

handelns räkning under ett krig med en magt, som 
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måste komma öfver sjön och sålunda vara en sjömagt, 
oj torde tagas i nämnvärdt anspråk, och hvars utmärkta 
manskap, ej ovandt vid disciplin , står under ett befäl, 
för hvilken krigstjensten i de flesta fall ej är främ
mande. 

Äfven torde de båtsmanskompanier eller delar deraf 
' som kunna befinnas otjenliga eller obehöflige till tjenst-

göring vid kongl. flottan, med fördel kunna anvandas vid 
kustförsvaret. Denna tanke är gammal och t. o. m. of

ficielt uttalad. I alla händelser blefve de nuvarande olä

genheterna af, att båtsmansrotarne äro förlagda i alla 
kusthärader och långt ifrån kongl. flottans hufvudstation, 
för det lokala kustförsvaret en fördel. 

Måhända skulle äfven den plågsamma frågan om 
sammanslagning af sjövapnets båda kårer, genom anta

gande af ett sådant kustförsvars-system, finna en naturlig 
lösning. 

H vad personalens öfningar angår, så inses lätt att 
dessa borde för hvarje position bestå uti dennes beman
nande, hvarvid all materiel skulle inspekteras på den 
plats, för h vilken den vore afseeld att vid en mobilisering 
eller strid an vändas. 

Med ett kustförsvar sådant vi här ofvan angifvit 

detsamma, väl anordnadt och i behofveis stund väl be
gagnadt, vunnes att våra vigtigaste platser blefve skyd
dade, eller åtminstone ej tagna med öfverrumpling. Fyll
de en befästad kustposition ej sin största uppg-ift, den att 
helt och hållet motstå en angripande fiende, så skulle 
den dock lemna tid åt landtförsvaret att vidtaga anord-

11ingar för att bakom positionen och i dess närhet möta 

ett landstigningsförsök Hur vigtigt det i nämnde af

seende vore att jornvägsnätet i lämpliga punkter berörde 

kusten inses lätt. Måhända skulle ock en angripande 
fiende afstå från att forcera en väl försvarad position, 
och beldre försöka en landstigning på någon för sådant 



ändamäl mindre välbelägen punkt, men framför hvilken 

nll.gon befästad position ej finnes, d. ä. emellan änd

punkterna af två närbelägna linier. Vi äro dermed inne 

pB. det navigabla sjöförsvaret~ område. 

u. 
Det har ofta under den stundom aftynande, stundom 

åter upplifvade diskusionen i sjöförsvarsfrilgan, blifvit 

upprepadt, att "vi ej haf\ra råd att hålla någon flotta". 
Nämnde påstilende har för milnga blifvit liksom ett 
axiom, pft hvilket sedermera hela konstruktioner blifvit 

uppförda. IVIen liksom all auktoritetstro, så till äfven 
denna vid att undersökas, för att reduceras till det värde, 

'lom verkliga skäl kunna gifya den. Dessförinnan bör 

lock, som ofvan är antydt, behofvet af sjelfva saken 

vara Erligt utredt och, srwidt görligt är, noga angifvet. 
''Om vi öfvergifva hafvet så skall bafvet öfvergifva 

oss". J a det tyckes gifvet, att om vi alldeles öfvergifve 

den yttersta terrängen för vårt försvar, vår Östersjö-graf, 
skulle densamma blifva fienden en lätt väg, på hvilken 
han, med hvad farkoster som helst i hast samlade, kun

de nalkas våra kuster med invasionsarme och förråder, 
samt utan motstånd verkställa en landstigning på någon 
·obevakad punkt. En sådan öfverrnmpling skulle ej gif

va landtförsvaret "fair play", ty h ur utveckladt det än 
vore och hvad transportmedel än, inom rimlighetens 
gränsor, stode detsamma till buds, skulle likväl svårligen 
någon effektiv motståndskraft kunna hinna koncentreras 

vid den hotade punkten, innan fienden redan fått fast 
fot och öppnat förbindelser i sin rygg. Ett öfvergifvande 
af Östersjön skulle hafva till följd en dubbel skada: att 
för fienden lätta anfallet och för oss försvåra försvaret. 

Det minsta, som vi med all säkerhet kunna vinna 

genom försvarets framskjutande utanför skärgården, är 
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tid, meu en tidsvinst må ej underskattas. Den enda 
omständigheten att en fiende mi\ste göra storartade och 
omsorgsfulla rustningar, hviiket här måste lJlifva fallet, 
då ej allenast armekårer, utan ttfvon förrileler skola in

skeppas, sam t allt detta skyddas mot hastiga och för

störande angrepp, kan i och för sig vara ett hinder för 
börjandet af ett anfallskrig, isynnerhet om dcH politiska 
förveckling, som vanligen föregår ett krig. skulle inträffa 

vid en sådan årstid, att planerna ej kunde antagas vara 
utförda for o vintems in brott. Äfvonlodcs, och om än 

sednare tidors historia har lemnat en fingervisning, att 
man ej kan förlita sig på allierados hjelp vid ett lands 
försvar mot öfvermakten, torde det dock icke vara klokt 
att minska sannolikheten, för att icke säga förstöra möj

ligheten cleraf, hvilket kan anses hafva skett, då hjelp ej 
kan lem n as uneler den lätta formen af en flotta till in vasio

nens förekommande. Sodan deu on gång är gjord, är 
ock svårigheten att lemna kraftig hjelp mångdubblad on~ 

icke oöfverstiglig-. 
Vi hafva öar att skyddf)., hvilka icke Jöra lemnas 

utan möjlighet till undsättning eller återtagande. Vår 
historia visar oss den oskattbara fördelen af vårt lu.ge. 
Kunna vi nu och för framtiden afsilga oss elen ? Ow 
kraften af invasionens svallvåg skall kunua bryta~, bör 

deremot ej ensamt sättas en mur, mot hvilkon den kan 
utveckla hela sin af öfverraskningon än mera täljande, 
lef,'ande kraft. Vågbrytaron måste komtruc~ras si\, att 
vågens kraft så smftningom brytes eller afledes. 

Ett lokalt kustförsvar och ott rörligt sjöförsvar sup

pleera hvaranJra i våra förhrdlandcn sftsom en ren nöd
vitndighet. Att cöka afgöra hvilket som är det Yigtigaste, 

är fåfängt. Det fasta kustförsvaret kan liknas vid en 
vidt utsträckt operationsbas och det rörliga sjöförsvaret 
vid don framför och med stöd derä operorande kåreu. 

Båda äro till för hvarandras:gagn och hela systemets styrka. 
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Äfvon om det i öfrigt vore möjligt, skulle v1 PJ 
vilja sätta vårt försvar på spel i en sjöstrid, flotta emot 

flotta. Sjön är ett element, i hvars beskaffenhet det 

ligger, att utgången af en strid der utkämpad, ej med 
någon grad af säkerhet kan på förhand beräknas, åt

minstone på vetenskapens nuvarande ståndpunkt. Sjclfva 
det till sjös öfverlägsna England har börjat misstro sin 

flottas alltillräcklighet och supplementera densamma med 
hamnförsvar. Alla de uppfinnino·ar hvarmed SJ'ökrio·s-

b ' o 
vetenskapen pit de sista årtiondena blifvit rigtad, både 
de i praktiken redan allmänt tillämpade och de , som 

med utsigt om framgång dertill beredas, hafva min skat 
fördelen af striden till sjös med fartyg i stora eskadrar 

till den grad, att företeelsen deraf utan tvifvel hädan

efter blifver högst sällsynt. Dessa sjökrigsvetenskapens 
framsteg hafva i stället bidragit att i hög grad neutrali
sera fördelen af öfverlågsenhet i antal, samt stärkt den 
numeriskt underlägsne, genom att nästan till oemotstlind

lighet öka enskildt fartygs anfallskrafter. 
Ändamålet med en navigabel sjöstyrka i värt läge 

och under våra förhållanden borde enligt vår plan be
gränsas till att tvinga fienden till tidsutdragande rust

ningar och operationer, samt derigenom förekomma en 
öfverrumpling och sjelfva vinna tid till rustningar; att 
bservera honom, om möjligt redan innan krigets utbrott 

1 hans hamnar, och, sedan han derifrån utlupit, alla hans 

rörelser; att genom hastiga anfall på lämpliga tider och 

'> tälJ en skada honom och transporter; att tvinga honom 
t ill utveckling af stor styrka vid skydd af egna trans
[lOrter; att vid det alltid svaga tillfället af en landstig
ningsoperation bringa förvirring, afbräck och skada, eller 
med ett ord, att alltid uppträda när och hvar vi kunna 
tillfoga honom förluste;r med minsta möjliga risk för 
egna fartyg. 

Denna role, som blifvit kallad en "Alabamas", anse 
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vi väl ligga inom mö j lighetcns gräns att af oss under 
nuvarande förhållanden kunna nöjaktigt utföras, och väl 
synes det dB, vara Yärdt att göra ni\gon ansträngning för 

att kunna spela densamma, ty ett förclröjdt anfall, en i 
god tid lemnad underrättelse, en skadad transport, en 
uppeh8Jlen landstigning, oro och förvirring i första början, 
kunna för oss hafva oberäkneligt stora fördelar. Å an

dra sidan skulle den totala frånvaron af en navigabel 
sjöstyrkn. i öppna sjön nästan vara on indirekt inbjud
ning till en landstigning genom öfverraskning, hvaraf en 

fiende utan tvifvel ej slmllo underlåta att utan dröjsmål 

begagna sig vid gifven anledning. 
Man har åberopat erfarenheten från Krimska kriget 

såsom en lodning för bedömandet af de svårigheter, som 
äro förenade mod en landstigningsoperation i stor skala 
och för gissningar i afseende på den sannolika styrka, 
som af en fiende genom en dylik operation kunde brin

gas emot oss. Större svårigheter än så hafva pli kor
tare tid än den, som sedan nämnde tidpunkt förflutit, 
blifvit öfvervunna inom krigets yrken. V estmagtemas 
invasion på Krim hade ej den för ett hastigt och godt 
utförande vigtiga fördelen af en lling förberedelsetid i 
h emmot under freden. Den utfördos tusenden af mil 

derifråu, hvarjemto ångkraften dit oj var allmänt tilLLm

pari p?t krigsfartygen, samt än mim1re på dessas båtar 
och i allmänhet förekorn ångan i de förenade flottorna, å 
de fartyg der den förefanns, ondast såsom aux1iärkraft. 
Äfven hade vid nämnde tidpunkt Engelska armcen, dess 

utrustning och kommissariat, vunnit föga utveckling se
dan kriget å Pyreneiska balfön, ett fyratiota l af år förut. 

:Man har 8,tcrigco sagt, att redan några :\r efter fredens 
slut, skulle hertigen af vV ellington oj hafva känt igen 
sin armee, s[t hade den dyrt klipta crCarcnheten af detta 

i så många afseenelen erfarenhetsrika krig, blifvit till
godogjord. Det land, som på fjorton dagars tid kan 
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ställa en armee af bortåt en million man slagfärdig vid 
sina gränsar, är äfven vuxet lösningen af problemet att 
förbereda en säker och hastig landstigning i Sverige 
efter proportionerlig måttstock - om blott vägen dit är 
lika säke1·, som transportvägarne i eget lancl. Spekula
tioner i detta hänseende kunna visserligen hafva sin 
nytta med sig, men det är dock ej på förhoppningar om 
en fiendes oförmåga att öfvervinna svårigheter, som vi 
böra trygga oss vid beredande af vårt lands försvar. Vår 
egen vilja och förmåga i denna riktning är då ett säk
rare stöd. 

Vi vilja här anticipera ett af de skäl, man brukar 
anföra mot sannolikheten för oss, att med några få far
tyg kunna uträtta något väsentligt mot öfvermagten, 
nemligen att denna öfvermagt lätt skulle kunna instänga 
och hålla dessa få fartyg overksamma. Vi vilja deremot 
invända: vi böra vara ute före fienden och om vi än ej 
skulle vara det, så är det lika möjligt att kunna smyga 
sig ut ur en hamn med flere utlopp, som det enligt er
farenheten från d.et Amerikanska inbördes kriget, var 
omöjligt för en blockerande eskader, att förhindra fartyg 
att både in- och utlöpa från de blockerade hamnarne. 
:Må man ej vid Carlsinona förstöra denna chance medelst 
de smärre inloppens totala försänkande, h vilket med min
vetenskapens nuvarande ståndpunkt, och då dessa för
sänkningar i alla fall måste försvaras med kanoner, ej 
torde behöfvas. Ingeniörerna torde helt säkert kunna 
utfinna något praktiskt sätt att hastigt stänga eller öppna 
ett igenom den permanenta försäulmingen lenmat ut
lopp, ty vi anse det vara en vigtig fordran på så väl en 
minlinie, som på en försä~kning, att den må kunna till
låta egna fartygs passage. 

J agade skulle vi snart uppnå vår skärgård och dra
ga oss inom någon af de befästade lfnierna, hvilka vore 
lika svåra att effektivt blokera, och hvarifrån vi snart 
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B.ter kunue utlöpa, för att återtaga dr för tl emlt·n de
struktiva tjenst. För de under Krimkriget i Oronstadt 
och Sevastopol instängda Ryska flottorna förefanns ej 
något af de vilkor, som här angifvits, och som kunde 
rättfärdiga ett exempel på den ofnm anförda invändnin
gens giltighet. 

III. 

Det är tydligt, att de fartyg, som skola utföra ofvan. 
stående tjeust, måste konstrueras med afseende på den
samma och det framgår såsom ett oeftergifligt vilkor 
dm·vid, att de skola hafva den största möjliga fart som 
med öfriga, af nödvändigheten bestämda dimensioner, är 
möjligt; en fordran, som för öfrigt nu är högljud inom 
alla örlogsmarincr. Farten är och furblifver alltid ett 
hufvudvilkor för såväl sannolikheten att få använda eg
na offensiva krafter, som för möjligheten att kunna und
vika fiendens. Under rubriken offensiva krafter hafva 
vi för närvarande att räkna fart, artilleri, ram och tor
pedo. Till de defensiva åter, fart, pansar och i viss mån 
äfven torpedo. Farten tillhör sålunda båda. Med fart 
sammanhänger i båda fallen och på det närmaste, för
mågan att kunna manövrera med hastighet och säkerhet; 
men härvid är det ej nog att kunna bringa svängnings
radien till ett önskvärdt minimum under fart utan allt 
för stor uppoffring deraf, utan äfvcn att hastigt kunna 
förändra farten, isynnerhet från "full" till "sagta". 

Bland de offensiva krafterna sätta vi fart och ma
növerförmi\ga i främsta rummet. Det ligger i sakens 
natur, att artillerieldens verkan på sjön betydligt redu
ceras till följd af många svårigheter, som endast i, obe
tydlig grad kunna öfverkommas, vare sig genom kano
nens ökade träffsäkerhet, eller förbättrade mekaniska 
hjelpmedel vid dess rigtande. Partygets rörelser, krut
röken, de oupphörliga och hastiga förändringar, som af-



st?mdot till milJet undergår m. m. stä alltid och verka 

menligt pit chancen att träffa on motståndare. Pansaret, 
elmm på f<irsöbkjutningsbnnan rrf kanonen öfvorvunnct 

som det är, får likväl under en sjöstrid stor sanno

likhet för sig att blifva tillräckligt genom projektilens 
sneda anslag. Det är utom allt tvifvcl att kanonen un

der sjökrigskaustons sednare utvecklingsperiod har fi.Ht 
afsHi någon del af det stora Yäldc i sjöstriden, som den 

så läno·o odisputeradt innehaft. 
" Svårigheten att emdlcrticl i dessa afseenelen uppgöm 

t' ll ens aproximativt riktig beräkning ligger i öppen dag. 
Do deri ingående faktorerua variera i oändlighet, si\väl 

i afseende på sin relativa storhet, som i afseende på in
bördes sammansättning. Borillmingar i detta afseende 
hafva dock blifvit gjorda på gruncl af försök i Engelska 

eskadrar vid prisskjutningar med väl uppöfvade kanon
servisor å skeppen ':1\fonarch", "Hercules", "Oaptain" 
m. fl. J emförelser emellan prisskjutningar pi\ fartyg till 
ankars i ]ungt väder (målet en klippa 600 fot lång och 

60 fot hög, afsHlndot 1000 yards) och frun fartyg under 
gång (på flytande tafla och å distancer varierand e fr ån 

800-12000 yards) gåfvo vid handen, att. ett fartyg af 
"Monarchs" storlek, med bredsidan mot fiend en, skulle 
under lyckliga omständigheter och på, 1000 yards elistans 
hafva l;lifvit träffad, i föna fallet med 0,141 och i seel

nare fallet med 0,019 af 20 st. skjutna skott, eller med 

resp. 15 °/
0

, och af alla skottc'n 2 °/0 • 'l'r~\ffan~es. an
tal antogs härvid förhålla sig till hvarandra 1 duekt 
proportion till målens ytor och indirekt såsom afsHmden, 
dii dessa voro öfver 1000 yards. Dessa siffror ansågos 
snarare för stora, tln motsatsen. Endast sannolik(]. eleva

tionsfelet i kulbanan, till huru små dimensioner det än 

i nutidens refflade artilleri blifvit recluceraclt, inverkar ej 

obetydligt på sannolikheten att träffa de låga fartygs 

skrofven. 
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Om man äfvon antager at!, skjutskickligheten blefve 
så uppdrifven, att ett mo di u m af ofnmståendc siffror, 

eller 10 "Jo af afskjutna skott, i en ri.irlig sjiistricl under 
vanliga omständigheter af väder och 1·ind, skulle träffa 

on fiende af "Monarchs" storlek; och vi(l:m,, att eldens 

hastighot skulle vara ett skott pr kanon pR. två minuter, 

hvilket torde vara mera än som i allmänhet kan påräk

nas, samt att projektilernas anslagsvinklar, i hälften af 
alla träffarne vore s&uane, att dc utöfvade god verkan 
och att endast half,-a antalet rikocheterado, utan pan

sarets synnorliga skadande, så belöper sig detta till, att 
ett entornigt fartyg förande två kanoner, skulle p[t en 
tid af t. ex. 20 minuter och en elistans af 1500 alnar 
kunna affyra 20 skott och af dessa träffa on fiende med 

".Monarchs" storlek med 2, hvaraf enelast det ena med 
god verkan. Men det finnes naturligtvis en stor yta af 

skeppssidan på ett sådant fartyg som det ifrågavarande, 
som af en projektil kan få genomträngas, utan att någon 
betydlig förstörelse af folk och materiel clerför, blifver 

följden. 
Ofvanstående resultat kan vill sägas vara öfverra

skande. Hvilken korrektion än dc uppgifna siffrorna 

tilläfventyrs torde tarfva, så kunna de dock anses vara 
sanningen på spåron och önskvärd t vore, att försök gjor
des för att närmare belysa ett förhållande, som för sjö
taktikon måste vara så vigtigt att komma pK clot klara 
med. Si.ldant det är visar det i vår tro temligen klart, 
att tillökningen i kanonens kraft ej har kunnat uppvåga 
den förlust i artilleriets verkan, som varit en följd af 

minskningen i pj esarnas antal, för~lndringarne i farty
gens konstruktion (form och pansar) sam t de inflytelser 

i samma riktning, som uppkommit af ångans använ
dande. 

Under sådane förhållanden är det ej underligt att 

nya offensiva krafter framträdt pä sk&deplatsen. :BJfter 



den minnesvärda dagen vid Lissa stego förhoppningarna 

på rammons användbarhet till en höjd , som, om den än 

seclr,rm cra blifvit nilgot reducerad, dock bil;ebållit sig 

länge så stor, och med stöd- af praktiska experimeuter 

så fast, att det väl kunde anses, att den så mycket om

talade stridens "tyngdpunkt'', betydligt flyttat sig från 

sitt så länge bibeh~llna centrum - från kanonen mot 

stäfven. .Man skulle kunna säga, att om dessa två kraf

ter ostördt fått tagas om herraväldet, tyngdpunkten tor

dc Lafva blifvit förlagt! någonsttidos dem emellan; ty om 

tvenue fartyg, som finge sig! e af lwarandra till sjöss (b ii
da med afsigt att pröfva sina krafter och befalhafvarnes 

skicklighet) i öppen strid på lif och död, nn.nnado sig 

emot hvarandra, så skulle, i anseende till fart L'n och det 

ömsesicliga laget, artilleriets användande vara af f<iga 

nytta och krutröken fdin egna kanoner skulle dessutom 

skada manö\7 r.:m, på h'·ilkon dock allt beror vid rammons 

användande. Äfvcn om de nalkades med vinkelräta km

sar mot hvarandra, och båda giuge t. OX. 10 knop, srL 

skulle dock genomlöpandet af vägstycket till samman

stötningspunkten, ifrån att distansen E>mollan fartygen 

vore 3000 alnar, ej taga mera tid än 4 minuter 12 se

kunder. Som vi ofvan sett, är sannolikheten att träffa 

sin motståndare under sEtdana om ständigheter , och ännu 

mer att skada honom med träff, praktiskt tagen ingen , 

hvarföre det är att antaga att elden sparades till det af

görande ögonblicket af sammans~ötningen, ell er om den

na misslyckades, då fartygen passerade hvarandra sida 

mot sida, då hela laget skulle göra all den effekt, som 

vore möjlig. 
Men denna stridens tyngdpunkt bar dock oj holler · 

länge mtt vara orubbad. Anfallsminan var, liksom ram

men vid dess uppträdande, ej någon ny uppfinning, om 

än vigton af dess användande i sjöstrid gifvit den värde 

såsom en stor sådan. Hvad än detta vapen kan hafva 

] :i l 

fiir framtid, så tyckes dock som om vi en tid bortåt fin

ge i praktikrn nöja oss med do två hufyuddmgen cloraf 

som nu förPfinnas: utliggare-torpedan och bogsertorpe

clon, donna sednare itnnu bäst representerad af Harvey's 

uppfi.nning. Utan tvifvel hafva dessa, isynnerhet den 

senare, inskränkt användandet af rammen i anmärknings

värd grad. Vid en misslyckad st0t och då jag passerar 

akter om min motstflndare, löper jag en fara att komma 

i borörit,g med hans släpminor. :Medvetenheten härom 

m&ste göra en hnLr aktsam att begagna fartyget som 

projektil. H,rar s:"tlunda än tyngdpunkten f n. må ligga 

emellan dessa tre anfallskrafter, så är det säkert, att 

tillfällen alltid gifvas, då den enas användande är för

delaktigare än den andras och att derföre det fartyg är 

säkrast utrustad t, som har valet fr·itt . Disponerar jag öfvor 

större fart än min motståndare, är bogsertorpeden det 

säkraste vapnet. Gör jag lika fart, blifver det troligen 

en artilleristrid under paralleJa kursar. Gör jag mindre 

fart, skulle motståndaren lätt sänka mig genom sina mi

nor, om jag ej genom min öfvorlägsna manöverfärdighet 

stötte honom i sank. Vid hastiga anfall under mörker 

m. m. tyckes både rammen och minan hafva stort före

träde framför kanonen och möjligen rammon framför 

mlllan. En samling af de tre kraftema i ett och samma 

fartyg tyckes lyckligtvis icke möta några stora svårig

heter. Till ram bör hvarje fartyg af någon ej allt för 

obetydlig storlek, och hvars stäf är dertill afsedd, kunna 

an rändas. Äfven stöten af ett fartyg vägande endast 1000 

tons är med en fart af 10 knop L1270 "foot-tons", eller 

ej mycket mindre än kraften af 0n 400 'il projektil från 

18 tumskanonen. För öfrigt är god manöverförmåga 

det väsendtligaste. Af tvenne fartyg, som försöka att 

ramma hvarandra, har det öfverlägsenheten, som med 

god fart kan svänga på minsta cirkeln, mon då frågan 

att ramma eller blih·a rammad i sista ögonblicket beror 



pft en skeppslängds distans, så iir dd tydligt, att förmå

gan att hastigt kunna stoppa sin fart är mycket Yigtig. 

For stor längd och för stor vigt äro sålunda olägenheter 

for ett fartyg Yid anyäudandc af detta vapen, stivida ej 
stoten sker stllf mot shtf under motsatta kursar. For 

användandet af anfallsminor är god fart af den största 

vigt. Af tv~L motstitndare, som bogagna endast detta 

stridssätt, har den en abso lut öfverli:ighet, som kan pas
sera sin motståndare, i hvad direktion är likgiltigt, blott 

dislansen [\r tillräckligt liten. 
lVIiihända skola dessa anffl.llskrafter med vetenska

pernas framsteg komma att ökas i antal och kraft.. Vi 

hoppas då att de fartyg vi komrna att få alltid må på 
ett tidsenligt sätt blifva föremål för desammas tillämp

ning. Ett s8.dant ökande af anfallsmedel blifver alltid 
till fördel för den numeriskt underlägsne och förändrar 

ej det strategiska ändamålet för våra krigsfartygs verk
samhet, endast det taktiska i sjelfva krigssättet. Vi se 
sRlund~ att öfverlägsenheton i fart och manöverförmåga 

icke allenast utgöra ett högst väsentligt vilkor för möj
lighoten att få strida eller att fil. undvika strid, utan ock. 

medförar under de flesta omständigheter öfverlägsenhet i 

sjelfva stritlen och sjelfbestämmolserätt å vilkaren derf~r. 
Vilkaren för ett ytterligare ökande af fart, hvarhll 

krigsfartyg i vår tid s&väl genom fartygens linior, som 
O'enmn ånO'maskinens kraflutveckling hunnit, äro sådane, 
O D 

att någon betydligare tillökning dDraf dock ej är att snart 
emotse. För att undvika en fiende behöfver ett fartyg 

ju icke nödvändigtvis hafva en öfverlägsen, blott en lika 
stor fart. Till och med vid en något mindre fart än 
fionnens, skulle måhända oftast fordras en större terräng 
än den våra terrängförhållanden nodvändiggör, för att ett 

jagadt fartyg skulle kunna tvingas till aktion, förr än det 

hunne i skydd af någon repli-punkt i skärgården. Åter

iaon med ett fartyo· af öfvcrlägsen fart, kan man väl 
1:> ' o 
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ttinka sig att under fördelakti ga omstiindighcter ett an
grepp slmllo kunna med framgång företagas pil. enkelt 
fartyg i on hol eskader, konvo.i eller flotta under lancl
st.igningsoperatioJJen, utan att angriparen behöfde invtlnb. 

· fiendens anv[lndrLl!de af sin numeriska öfvcrbgsenhet. 

Do fartyg, vi för vår försvrtrsp lan onska, böra sålunda 
ntrustas med den största möjliga fart och i öfrigt offen

siva kraft. Det Yäl afpassade och kraftiga anfallet är ej 
allenast det bästa Yti.rnct, utan rent utaf det enda möjli

ga sätt för den Sl'agare att kunna "uträtta något" mot 

en ofverlägscn fiende. Allenast det forsvar tlr godt, som 
i sig innebär ett anfall, det läror oss vapcntheorien. Mod 
'ett försvar i inskränkt mening (ett dödt forsvar), om 

dess användande än undantagsvis kan vara lämpligt, 
blifver dock vinsten negativ. Skölden fllr sin nytta en
dast tillsammans med svärdet. Skall enelera bortkastas, 
låt det blifva skölden, ty den regeln står fast: ttppoffra 

aldrig anfallets styrka. för försvarets. 

Sjökrigsl'etenskapen har dock under sin sednarf' ut
vecldingsperiod företett motsatta åsigters tillämpning, 
fartyg konstruerade mera för skydd, än för attack, med 

tungt pansar, men liten fart; fartyg som hafva uppoffrat 
nog mycket af anfallskrafter för uppullende af det i öf
rigt förfelade ändamålet af egonbesättnings skadeslöshet. 
Denna deras ringa fart gifver dem föga utsigt att få stri
da på egna vilkor. Till blockad, eller såsom transport
och avisafartyg m. m. äro sådana fartyg alldeles otjen
lige, hvarjemte de genom sin ringa fart, sina öfverhän
gande sidor m. m. äro alltför lämpliga subjekter för tor

pedos. Det är salunda allt skäl till den förmodan, att 

de i ett krig blifva hänvisade till positionsförsvaret, der 
dc bakom en minlinie eller skydd i allmänhet, utan 

tvifvel kunna vara af god nytta - endast att de för 
sådant bruk äro af något for dyrbar konstruktion. 

l 



"Fart, artilleri och pansAr representera ln·ar för sig 
direkt eller indirekt tyngdler. Om nu dessa faktorer 
skull e i ett och samma fartyg drifvas till den största 
möjliga höjd, som en lwar för sig i något fart yg upp
nätt, eller kunde uppn!i, skulle ock, hvad erfarenheten 
ocbå visat, fartygets dimensionPr öfverstiga gränsen för 
dot praktiska. Men dn fartygsdimensionerna både af 
stategislm och taktiska skäl måste begråns::>,s, blifver der
af en nödvändig följd att pruta pit storleken af de di
mension C> ma bestämmande faktorerna. Fördelas då el en 
nöd väneliga reduktionen å alla faktorerna, så blifver ock 
fartyget svagt i både offensiva och defensiva krafter, i 
samma mån som de bestämmande dimensionerna äro 
små. Det blifver sålunda nödvändigt att, sedan gränsar
na för ett. äskadt fartygs bestämmande dinwnsioner äro 
uppgifna, för konstruktören äfven uppgifva den ordning, 
i hvilken de omnämnda stridsegenskaperna böra till

godoses. 
På ofvan anförda grunder sätta vi denna ordning 

sålunda: fart och manöverförmåga - artilleri- pansar. 
På elen första af dessa egenskaper må ej prutas, 

utan bör den drifvas till all den höjd, som med det 
uppgifna djupgåendet och deplacementet stlir att er

hålla. 
Hvad artilleriet beträffar, må reduktionen cleri träffa 

kanonernas antal, ej deras kraft eller rigtningsförmåga. 
Hvad åter pansm·et angår, så måste hela den återstående 
reduktionen träffa detsamma och svårigheten blifver, att 
ändamålsenligt fördela cle tyngder, som uneler denna ru
brik tilläfventyrs kunna medgifvas. 

Vi vilja ej härmed hafva uttryckt en åsigt, som au
gifver ett underskattande af allt skydel i artilleristriden. 
Tvärtom skulle vi önska ett sådant och långt kraftigare 
än det som pansaret ensamt förmår åstadkomma. Det 
nuvarande pansarskyddet gäller ej så mycket skepps-
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sidan , som ej mer hvad som befinner sig derinnanför a! 
folk och stridsmateriel, hvilka vid pansarsidans genom
brytande blifva utsatta för förstörelse. Måhända skall 
det aditionella skyddet af vattnet snart erbjudas vid. 
vissa tillfällen. Den moncrieffska hydro ·pneumatiska 
sjölavetten, som tillåter kanonens sänkning långt uneler 
vattenlinien och, genom användande af den magasinerade 
rekylkraften, dess snabba återhöjande till nivåen för 
skottlossningen, i förening med användandet af en hy
draulisk maskin till fartygets framdrifvande, hvilken åter
igen möjliggör dess hastiga sänkning eller återhöjande 
till högre flytlinie, äro uppfinningar, som hafva någon 
utsigt att upparbeta sig från försökens till det praktiska 
gagnets område. Ett sådant resultat skulle vara så 
mycket mera önskvärdt, som den hydrauliska fartygs
maskinen möjliggör ett fartygs hastiga svängning och för 
öfrigt lemnar en utsigt att i någon mån förekomma ett 
fartygs hastiga sjunkande, äfven om det blifvit träffadt af 
en torpedoläcka. 

Emellertid, såsom en oeftergifl.ig regel vid anskaf
fandet af våra örlogsfartyg må darföre gälla, att vi för 
hvart och ett tillegna oss alla de krafter och förbättrin
gar, som sjökrigsvetenskapen vid samma tidpunkt kau 
hafva att erbjuda och ej stanna vid en ooh samma ko
pia. Utvecklingen fortgår alltjemt och vi måste följa. 
Vi kunna ej häri se någon anle:dning till missmod, eller 
till ett afstående, som måste leda till "nihilism". Andra 
länder göra de dyrbaraste experimenterna och vi hafva 
blott besväret att plocka frukterna. Ändamålet med vårt 
rörliga sjöförsvar, sådant det här ofvan blifvit angifvet, 
äfvensom dess deraf följande taktik, tillstädjer hvilken 
skiljaktighet i konstruktionen som helst bland de härtill 
använda fartygen, blott den ökar anfallskrafterna. Ett 
fartyg som bygges "i dag" blifver ej sämre derför att 
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ett annat bygges "i morgon" , som är clet förra i ett eller 
annat afseende öf,rerlägset. H varje nation är underkastad 
samma svårigheter (större i samma proportion, som deras 
flotta är större, fast mindre i förhållande till större pen
ningetillgångar); så att gårdagens fartyg finner nog sin 

]. ennJO'ode anta"'onist bland fiendens och måhända ej få., 
' o o 
som äro underlägsna. 

För vårt system är hvarje uppfinning, som medför 

en tillökning i det enskilda fartygets kraft, välkommen. 
Skulle det t. ex. lyckas att geno~1 en submarin kanon 
ytterligare öka ett k-rigsfartygs offensiva krafter, vare sig 
genom dess användande jemte de öfriga i samma fartyg, 
eller & särskilda i fartygets sällskap opererande "tender", 
är en sådan tillökning önskvärd. "När man lyckats att 
konstruera en torpedabåt som gör 15 knops fart och 
~om lir i stiind att emotst& nutidens tyngsta projektiler, 
är problemet löst", säger amiral Porter. J a välkommen 
då att göra vll.ra huggtänder farligare, men lll.tom oss 
vänta till dess, och om vi komma dit, Hitom oss ej stad
ua der. Illusioner äro i detta hänseende förkastliga, lika 
mycket om do mana till overksamhet i förhoppning om 
något, som kan komma, eller i minnet af något, som 

varit och ej skall komma liter. 
Hos ett tidsenligt krigsfartyg finnes för öfrigt flera 

andra egenskaper, hvilka äro af stor vigt för dess tjenst
harhet, och vid hvilka allt möjligt afseende bör fästas, 
såsom sjöduglighet och flytbarhet, sjelfständighet, beboe
lighet m. m. "Flytbarheten", (egenskapen att ej lätt er
hålla läcka och sjunka) beror p!\ skr&fvets sammansätt
ning (dubbel botten och sida), vattentäta skott, länsnings
medel, höjd öfver vattnet m. m. Sjelfständighet (att 
kunna hålla sjön en längre tid utan ti1lgiing till dockor, 
verkstäder och förril.der), samt beboelighet, hvilket inne
bär tillgodoseendet af personalens hälsa och trefnad, samt 
nf förrådens bevarande och lätta handhafvande, äro gan-
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ska vigtiga faktorer, h vilka alla ingå i produktens tjenst
bm·het, och för hvars nöjaktiga tillgodoseende ett noga 
aktgifvande på de rön och iakttagelser, som sednare ti
ders sjökrigsvetenskap inom de stora marinerna erbjuder, 
är af nöden. Underverkens tider äro proverbielt förbi 
och uppfyllandet af stora förväntningar, vare sig af far

tyg eller bemanning, står alltid i en viss proportion till 
de omsorger, hvarrned dessa förväntningars uppfyllande 
blifvit möjliggjorde och underlättade. 

För en rigtig tillämpning af främmande erfarenhet 
i ofvannämnde hänseende i våra örlogsfartyg, är dock 
konstruktören och den aktiva sjöofficerens samverkan 
nödvändig. Den sednare är den, som skall ansvara för 
anförtrodt fartygs tjenstbarhet, och domt·n deröfver i sista 
hand är och bör vara hans, (s&vida det ej blifver krigs 
rättens). Den förres intressen äter, äro dock ej alltid 

· desamma, som den sednares, om än båda kunna sägas 
vara legitima. Vi vilja har påpeka ett exemrel derpå. 
Vid våra fartygs ekonomiska inredning bar konstruk
tören oftast ett intresse af att hopa så stora förråder, 
som möjligt, då deremot tjensten fordrar lätt tillgäng
lighet vid eldfara, läcka (slaggångar) och daglig förbruk
ning, samt lätthet för renlighet, ventilering m. m., med 
hvilka saker åter konstruktören oj har att skaffa, sedan 
fartyget är lemnadt ur hans händer i tjonstens. Vi finna 
sålunda lätt förklarligt det påståendet inom engelska ma
rinen, att inga af dess krigsfartyg varit i sitt slag sii 
fullkomliga och tjenstedugliga som de, h vartill ritningarne 
utgingo från en konstruktionsbyrå, i hvilken en sjöofficer 
(Sir Baldwin Walker) presiderade. 

Af hvad anfördt är rörande den verksamhet, som 
borde utvecklas af det rörliga sjöförsvaret, framgår, att 
det ej är nödvändigt att förut bestämma antalet s.f de 
krigsfartyg, som för ändamålet böra anskaffas. Systemet 
har i detta afseende all möjlig elasticitet. Ett litet an-
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tal är ej allt för litet: ett större antal ökar dess elfek
tivitet. Här är sålunda sturt rum för konsiderationer 
med afseende på för handen varande penningetillgångar, 
att göra sig gällande. Ur så väl denna, den ekonomiska, 
som äfven ur den rent politiska klokhetens synpunkt, 
kunna vi ej annat än lyckönska kongl. flottan till utsig· 
ten att för dess varfsetablissement i Carlskrona erhålla 
den hjelp, som behöfves för att ställa det i stånd till att 
sjelft och med fördel bygga sine krigsfartyg och sålunda 
ej alltid i detta afseende vara beroende af enskild, otill
räcklig företagsamhet; ett beroende, som lätt kan hafva 
sina stora vådor, lika väl som det, hvad erfarenheten 
visat, haft sina menligheter. 

Såsom ett nödvändigt bihang till hela vårt sjöför· 
svarssystem fordras ett system af signalstationer utefter 
hela kusten. Desr>a böra stå såväl i förbindelse med 
h varandra och landets telegrafnät1 som äfven vara i stånd 
att hastigt och· säkert, natt och dag, kunna meddela sig 
med kryssare. En eller annan af dessa stationer voro 
vissrrligen utsatte för att förstöras af fienden, men kun
de ock lätt nog återupprättas. H var sådane utkiksposter 
borde placeras, hvilka af de befintliga fyr- och lotssta· 
tionerna härtill borde an vändas, h vilka borde till krigs
bebo f blott förberedas, eller bvilka sättas i fullt skick 
att under fredstid gagna handeln m. m., äro detaljer, 
som torde böra undersökas och bestämmas i samman· 
bang med de förberedande Undersökningarne för bere· 
dande af kustpositionerna. Den för oss tydliga nödvän
digheten af att ett dylikt utkikssystem kommer till stånd 
-och bör måhända detta blifva en af de första åt()'ärderna 

"' vid kustförsvarets anordnande - lärer af ingen nekas. 
Som dc makter, friin hvilkas sida vi kunna frugta 

ett anfall, ej äro många, och deras örlogsetablissementers 
belägenhet äro väl kända samt de omständigheter, under 
hvilka en krigsrustning kan komma att ske, ej torde 
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vara underkastade miinga otänkbara skiljaktigheter, så 
kunna erforderliga instruktioner och anordningar i icke 
ringa mån på förhand beredas. Mycket beror derpå, att 
man är skyndsamt redo, och att man handlar efter en 
bestämd plan, - till behöfliga delar känd af dem, som det 
närmast rö re r, -på kännedom af fiendens lokaler, resurser 
m. m. och kan härvid mycket, liksom i afseende på 
stridsfartygens tjenstgöring, då ofreden en gång kommer 
- och den skall komma - genom under fredstid före
tagna, lämpligt anordnade öfningar, befrämjas. 

Det mil, erkännas, att sviirigheterna för åstadkom· 
mandet af goda krigsfartyg till det här ofvan iisyftade 
ändamålet, ej äro ringa. Det är knappast tänkb~rt att 
af en enda mans kunskaper och erfarenbet skulle kunna 
erhållas en så utomordentligt komplicerad produkt, som 
ett tidsenligt krigsfartyg, utan måste fleras krafter der
till anlitas. Vi hafva ofvanföre sökt att vindicera de 
militära fordringames rättmätighet, deras relativa vigt 
får ej af konstruktören afgöras. Hans händer mitste der
af bindas. Någon formel måste finnas att förena dessa 
båda faktorer till ett resultat, till enig samverkan, ty att 
inskränka sig till blotta kopierandet af materiel från ett 
annat land, med hvilket vi förgäfves söka likbet i alla 
väsentliga, på saken i fråga inverkande förhållanden, och 
sålunda afsäga oss rättigl1eten - ja, pligten, att tänka 
för oss sjclfva, tro vi ej vara bästa sättet att tillgodo
göra oss främmande länders nyaste och vigtigasta rön. 

En formel med några fördelar i dylikt afseende tro 

vi vara följande : 
Sedan dc på grund af fartygets ändamål och öfriga 

förhållanden af vederbörande öfverstyrelse bestämda grän
sarna för en eller annan af dess hufvud-dimensioner äro 
angifne, bestämmes ordningen i hvilken, och minimum 
af grad till hvilken, hvar och en af dess särskilda huf
vudegenskapar (fart, manöverförmåga, artilleri och panear) 
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böra tillgodoses. Öfriga egenskaper äskas och bestäm
mas, der s& ske kan. Derpå inbjudas ett antal kända 
in- och, om så nödigt befinnes, äfven utländska konstruk~ 
törer till täflan med ritningar och förslager. Sedan så
dane inkommit, nedsättes en kommitte af ojäfvige kon
struktörer, sjöofficerare och vetenskapsmän, med uppdrag 
att sil. väl kontrollera herälmingarne, som ock att på 
grund af ritningarnos meriter, med stöd af egen erfaron
het och s&dan den i andra länder vunnits, af förklarin
gar afgifne af konstruktörorne sjelfva uppå framställde 
frågor, samt med alla andra till buds stående medel, be
dämma h vilken af de täflande konstruktionerna bäst upp
fyller de nedlagda fordringarn e.*) 

Partiella fördelar i ett eller annat afseende, tillhö
rande de förslager dem kommitteon oj gifvit företrädet, 
ku~de natUl?igtvis upptagas och användas, samt öfrige 
des!d.erata tillgodoses vid det kontrakt, som slutligen 
uppgJordes, om fartyget ansugs böra genom sådant an
skaffas, eller iakttagas om det byggdes vid kronans varf. 

Kommitteon borde sättas i tillfälle att erhålla full
stän~iga och säkra uppgifter och borde äfven äska upp
lysnmgar. och opinioner af de enskilde sakkunnige per
soner, hvdka do funno för goclt att för sådant ändam&l 
tillkalla. Detta borde ske i form af svar på bestämda 
fr&gor, hvilka jemte svaren skuile protnkoll~ras och in
tagas i den rapport, som slutligen afgafs. Denna rapport 
borde tryckas och spridas. · 

Att svaren under sådan o förh&llanden då de fiuo·o en 
f ]"l l h orm I {Som af vittnesmål, hvilka stode fördens rälmino-
sou1 a.fgifvit. ~em, skulle noga betänkas och hastigt fattad~: 
munthga opm1onor, för hvilka man ej tycker sig stå i något 
~ags ansvar, förekommas, ärv fördelarue af en sådan åtgärd. 

~) ~ _afse ende på af In s. framställda forslager få vi erindm deront 
att VI e1 1 all ·· h t å ' 
1 

· . man ~ taga oss ansvar för åsigter, som finnas utveck-
ade under ttieln «msäudt ». Red. 
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(ienom rapporten:> publicerande torde ett möjligt miss
troende till kommi.tteens opartiskhet och bevekelsegrunder 
lättast häfvas, samt ett hälsosamt förtroende vinnas. 

Att män af yrket, activa sjöofficerare, borde till stor 
del utgöra kommitteon, synes oss klart Erfarenheten, 
direkt eller analog och den praktiska instinkten äro på 
deras sida. Den l&tor dem, hvilka det tillhör att hand
tera, och hvilka mll.hända en gång skola försYara landets 
oberoende och egen ära med jnst den materiel, öfver 
hvilken de nu äro kallade att uttala sig, lätt veta eller 
ana, hvad som är ändamålsenligast. 

Det här angifna sättet att tillvägagå vid anskaffan
det af krigsfartyg, synes oss förena fördelarue af fleres 
samverkan, utan ansvarighetens borttagande, med sanno
likheten af att erhålla ett tidsenligt fartyg, som hvarken 
erhölle karaideren af ett vågadt experiment, ej heller af 
en blott kopia, samt af att hos såväl allmänheten, som 
hos sjöofficerare, · uppväcka ett önskvärd t förtroende och 
mera allmänt sprida en nyttig kännedom om fartygets 

taktiska värde. 
IV. 

Grunddragen till det sjöförsvarssystem, vi här ofvan 
siikt framställa, kunna sammanfattas sålunda: 

l:o. Ett kustförsvar, företrädesvis lokalt, medelst 
minlinier med tillhörande förskansningar af half-passa
gera verk och tillfälliga, eller då så oundgängligt befin
nes, permanenta försänkningar m. m. i förening med 
mindre minbåtar och flytande och flyttbar, men ej navi
gabel materiel, upplagd jemte nödiga förråder i de be
fästade liniernas närhet, för att mot öfvorrumpling och 
fiendtlig landstigning skydda de vigtigaste platser och 
strategiska punkter på vår kust, för att derigenom tvinga 
fienden att välja andra dylika, som försvll.ra verkställig
heten af on invasionsplan, för att gifva landHörsvaret 
behöfiig tid och det rörliga sjöförsvaret replipunkter. 
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2:o. Ett liimpligt antal ,·älbclägna utkiksstationer i 
skärgarden, hvilka stående i förbindelse med landets te
legrafnät och hvarandra, böra mottaga meddelanden från 
och fortskaffa- dylika till kryssarne, rapportera egna iakt
tagelser af vigt, samt tilläfvcntyrs utiliseras för handeln 
i fredstid. 

3:o. Ett rörligt sjöförsvar af ett obestumdt antal 
8jclfständigt agP.randc, snahba och för öfrigt i offensiven 
starka stridsfartyg, att företrädesvis operera utom skär
gården, men med stöd på der befintliga replipunkter, och 
hvilkas förnämsta åligganden borde var::~, att lcmna un· 
derrättelser om fienden , att oroa och skada honom när 
sådant kunde ske utan motsvanmde risk, att söka hin
dra landstigningsoperationer eller åtminstone att försvåra 
och fördröja dem, att förstöra hans transporter och han· 
del, samt under hela kriget aldrig upphöra att uppträda 
hvar och när omständigheterna sådant påkallade, med 
ett ord spela en "Alabamas" liknande röle. 

Sjöförsvarets äudamill skulle sålunda vara, att tvin
ga fienden till starka rustningar, att skydda vår kusts 
vigtigaste punkter mot härjningar och hastiga angrepp , 
att i tid lemna underrättelser om fi endens företag och 
tillärnade landstigningspunkt, att genom hastiga och täta 
anfall oroa, skada och fördröja om ej tillintetgöra hans 
landstigningsför~ök, att vinna tid åt landförsvaret för ut· 
veckling af styrka på erforderliga punkter, att skada fien
dens handel och transporter samt att mi1jliggöra öarnes 
undsättning eller återtagotnde - med ett ord: att för en 
fiende försvåra möjligheten af en invasion och för oss 
sjelfva underlätta dess be kärn pande. Mer än så tro vi 
oj att ett sjöförsvar med säkerhet mägtar göra. 

Ar detta mål stort nog att vara värdt kännbara upp
offringar? Vi tro det. - Det må vara. möjligt, att ett 
landförsvar ensamt skulle kunna utkämpa striden, s& att 
vi kunde lerrma våra efterkommande det arf de af oss 
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hafva rätt att fordra, ett sjelfständigt land. Men om så, 
till h vilket pris? Vid uppskattandet deraf mil. vi ärligt 
taga med allt, oj allenast de under freden utbetalade 
millionerna, utan äfven tiden, svetten, mödan, bördan att 
af hela vår manliga befolkning göra idel soldater och 
efter striden, ett härjadt land. 

I hvad mån åter ett. sjöförsvarssystcm, sådant som 
det ofvan framställda, om det uppbringas till nöjaktig 
effektivitet, skulle kumia möjliggöra en förminskning af 
de stora uppoffringar, som i allt fall erfordras för att åt 
landförsvaret gifva den nödvändiga kraft, som bör finnas 
hos ett slutvärn, på hvilket de sista förhoppningarne 
h vila, är en fdl.ga, som ligger utom vår horizont. Vi vilja 
i detta hänseende ej likna dem af våra bröder (inom slut
värnet), som tid efter annan och med anspråk på auk
toritet, i hvilken åtminstone ej erfarenheter af slaget i 
fråga ingått, sökt bibringa allmänheten sin egen stora 
ringaktning af den kraft, hvarmed ett sjöförsvar skulle 
kunna bidraga till landets allmänna försvar. Opinionen 
har liksom instinktmossigt vändt sig ifrån dem, liksom 
den vänder sig emot all ensidig uppfattning. Månne ej 
en orsak till uppskofvet med ett definitivt ordnande af 
landförsvaret torde böra sökas i en lätt förklarlig önskan 
att först få sjöförsvarsfrågan utredd? 

Vanskligheten att med någon nöjaktig grad af sä
kerhet kunna åstadkomma ens en aproximatif kostnads
beräkning för genomförande af ett sjöförsvarssystem så
dant, som det här angifna, ligger i öppen dag, hvadan vi 
ej heller velat försöka något sådant. Kostnaden beror 
dels på hvad grad af effektivitet, som önskas, på tiden 
för genomförandet m. m. och fordrar dessutom en mängd 
preliminära undersökningar, hvil"!l:a en regering ensamt 
är i stånd att låta företaga och utföra. I systemets om
fång ligger dock ej något a priori afskräckande. An-



slagens tillfälliga minskande eller förökande rubbar ej 
dess grundvalar, blott tiden för dess genomförande. 

Emellertid kunna vi ej undertrycka vårt djupa miss
troende till alla förslager, som lofva oss ett starkt sjö
försvar på den lösa grundvalen af "nu varande anslag", 
som, likt "Obeap-Jacks", lofva oss god vara för billigt 
pris. Billigbet och dyrhet äro visserligen relativa be
grepp, men vi hafva dock funnit, att i all utvecklad in
dustri, dyrt och godt, billigt och dåligt, ända till identi
tet motsvara hvarandra, och torde detta ej minst gälla 
både materiel och personel inom ett sjövapen. _ 

Dessutom framställa de billiga förslagerna oftast 
såsom vilkor en total och hastig förändring af det, som 
finnes ett nedrifvande eller till och med sprängande i 

' luften, för att den nya vägen till målet, hvars jemna och 
lätta beskaffenhet endast skådats såsom en hägring, men 
för hvars dolda bottenlösa hålors fyllande kostnaden ej 
var beräknad - skall kunna beträdas och göras prakti
kabel. Revolutioner äro alltid ruineranie och kunna 
sällan ledas af den "politik, som ej tillåter någon orätt
visa". De möta ock, till lycka för vårt land, ett passivt 
motstånd, som högeligen försviirar utförandet och förmin

skar frukterna deraf. 
Låtom oss hysa den tillförsigt, att blifver blott be

hofvet af ett godt sjöförsvar af dem det vederböra kändt 
och erkändt, nog finnes väl äfven någon råd for kost
nadens bestridande, och ett genomförande med bibehål
lande af hvad, som hos det gamla är godt. 

Hvad sjöförsvarets bemanning vidkommer, så synes 
det oss klart, att af huru stor vigt i och för sig dithö
rande frågor än kunna hafva, så bero de dock i första 
och sista hand af sjelfva sjöförsvarssystemet, af materi
alen och dess ändamlU, det är, beskaffenheten af den 
tjenst, som skall utföras; och att hvarje god lösning deraf, 
utan fasthållande af denna grundsats, är omöjlig. 
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Andra grunder hafva dock blifvit framställda och 
ibland dessa, att ej hafva större personal, än som kunde 
"öfvas" (m ed nuvarande exercisans1ag?) Hus, som äro 
byggda på lösan sand, hafva ej en osäkrare grundval. 
Antingen nu krigs- eller fredsfot afscs, så Lir den tj'enst, 
som skall utföras, den enda säkra grundval, på hvilken 
personalens antal, uppfostran, hela utseende, ja, sjelfva 
uniformen, måste bero. 

Den erfarenhet af sjötjensten, som förvärfvas endast 
af öfningar, benämna Engelsmännen med ett expressivt 
uttryck "Sham-experience". Utöfvande af verklig tjenst 
är, när allt kommer omkring, den högsta och bästa öf
ningen. ~'j ensten, den höga och allvarliga, lwars minsta 
fordringar hafva befallande anspråk att blifva uppfyllda, 
hvilar på lagen och har sin grund i nödvändighet. Öf
ning~:m deremot, hvilar på godtycket och har sin grund 
i det för tillfället ändamålsenliga. Skillnaden är stor, om 
den ock ej alltid varit beaktad. Örlogstjensten fordrar 
att ett krigsfartyg till alla sina delar skall sättas i fullt 
tjenstfärdigt skick och hvarje anordning, de som röra 
bemanningen och dess sammansättning ej undantagne, 
måste pröfvas pli denna klippa. Öfningen fordrar der
emot ej något helt, blott färdighet i en eller annan till 
tjensten hörande del, och mången anordning, som ej skulle 
bestii profvet inför tjenstens ögon, kan för öfningståget 
vara fullt nöjaktig. Öfning är ett vigtigt medel till upp
nående af tjenstbarhet, men bemanningen är dock ej till 
för att "öfvas", utan för att göra tjenst och till denna 
hörer, inom den rent militära branchen åtminstone, att 
uppfostra den generation, som skall ersätta den afgående. 

H vad sjöofficerskårens numerär särskild t beträffar, 
sl'i tro vi att om två tredjedelar af hela antalet vid före
fallande behof af sjötjenstgöring, är dertill effektiv och 
disponibel, en högre siffra i allmänhet ej bör pl'iräknas. 
Om en dylik erfarenbet är ej den Svenska örlogsmarinen 



26G 

ensam. Det ligger en viss styrka i sjelfva massan, som 
kommer väl till pass i en tjenst, der det ofta är af vigt 
att personalvalen göras med stor urskiljning, hvilket åter 
ej låter sig göra der, hvarest antalet är alltför starkt 
begränsadt - till det "ounngängliga behofvet". En ör
lorrsmarin måste för att vara stark innesluta alla de 
yrlten och brancher, som erfordras för sil. väl dess tje~st, 
som för dess danande och underhåll. Främmande karer 
kunna ej alltid inse och förstB. dess behofver. Nu äro 
flera af sjövapnets bruneher hos oss, liksom inom alla 
örlo""smariner, särskilda från hufvudbranchen, den exe-
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kutiva ; men andra finnas dock, hvilka muste vara 1 SJÖ-

officerskåren inbegripna och det är d& individerna, som 
mliste fördela dem sinsemellan, allt efter fallen het, be
ho f och öfri""a omständigheter. Detta torde böra vara 
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den enda rigtiga tillämpningen af arbetsfördelnmgens 
stora grundsats i örlogssjömannens mångsidiga yrke och 
olägenheter deraf, af olika utbildning af individerna 
inom en och samma kår, ä,r ej lätt att inse. Arbetare 
i det gemensamma målets intresse äro ju alla, och den 
har företrädet, som arbetar mest och bäst. Arbete är 
tidens lösen, och sjöofficeren torde ej utan sin egen skada 
kunna välja en annan. I ett så exclusivt fack som hans 
åli<><>er det honom att föra vapnet framlit och hans yrke 
utbildar milhända mer än de flesta andras individuali
teter. Att reducera sjöofficersUren till det yttersta och 
söka nivellera dess medlemmar till en enda däckstram
pande typ, vore en åtgärd, som, om den än läte sig göra 
direkt skulle leda till vapnets försvagande och fiirfall. 

Dessutom hörer till den Svenska sjöofficerens tjenst 
både varfs- och stationstjen!.'tgöring. Huruvida dessa utan 
skada för sil. väl vapnet, som individen, kunde afskiljas 
för att öfverlemnas till andra, icke aktiva sjöofficerare, 
lerona vi derhän. Om vi studera ;vära yppersta sjöoffi
cerares lefnadsteckningar, skola vi finna, att de fördel-
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aktigt tillbragt mycken tid dermed och - vid boken. Om 
i sistnämnde afseende någllt kunde göras, för att lätta 
det oftast bristfälliga sjelfbildandet i en eller annan till 
yrket hörande vetenskap, och nödvändigheten bärafrapar 
med allt starkare och starbre stämma, skulle dermed 
mera vinnas än med reduktion af numerären, för att "med 
nuvarande exercisanslag" få sjömånaders antal något 
litet ökadt på de å.terståendes meritförteckningar. Det 
goda inflytaude, som det Engelska "N a val College" haft 
på dess sjöofficerskårs skicklighet i dessa maskinernas 
och kanonernas dagar, är för flera Svenska sjöofficerare 
välbekant. Det utvidgas nu i stor skala. En väl utförd 
sjöofficerstjenst erhålles hvarken lätt eller billigt. Ingen 
omhuldning af detta yrkes personal, ingen generositet i 
behandling af dithörande frilgor, är lönlös, ty gifver så
dant utsäde hundrade kornet. 

Vi vilja med deRsa anmärkningar lemua personalfrå· 
gorna till framtiden och med tillfärsigt att de lätt oc 
väl lösas (den svlirhandterliga frligan om båtsmanshållet 
inberäknad), när genom antagande af r.n sjösvarsplan, en 
grund att ställa dem på är lagd, ett mål att sträfva för 
är gifvet. 

Om ock det vigtiga bidrag till vårt landförsvar1 som 
ett sjövapen skulle kunna lemna, utgör dess största vigt 
och betydelse, så är det dock ingalunda dess enda. Ett 
sjövapen har den stora, för vapnet och dess rättmätiga 
popularitet, oskattbara fördelen, att olikt en arme, vid 
hvars underhållande olägenheterna äro så öfvervägande, 
kunna under det normala tillstlindet, freden, icke obe
tydligt gagna vigtiga intressen. Örlogssjömannens yrke 
kan sålunda väl sägas vara både ett krigets och fredens 
yrke. Att skydda landets handel, att göra flaggan känd 
och hedrad, att liksom uuderhålla bekantskaper med 
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främmrtncl o nationer och särdeles dom, hvilkas ståndpunkt 
i civilisation gör dt sådant underhållande till on icke 
blott öHig fonn, hvars iakttagande utan direkt olägenhet 
skulle kunna underlåtas, äro tjenster, som ej må under
skattas, särdeles om, hvad fallet ock är, deras uppfyl
land(e i annat afseende tillskynda vapnet direkta för
delar. 

Dd är nemligen en utom facket ofta misskänd san
ning, att för ernfLOnde af en god sjömannabildning, en 
sådan, som skall räcka till vid alla de mångahanda och 
olikartade omständigheter, hvari ett örlogsfart3;g under 
tjensten kan försättas, och hvilkas bemästrande ej kan 
göras till föremål för direkt inöfning, det är erforderligt 
att vara väl förtrogen med de olika företeelser och fall 
af kombinationer, som elementerna i olika klimat och 
under olika naturförhållanden kunna åstadkomma, hvar
jemte tjensten i främmande farvatten och dermed förenad 
frånvaro af den hjelp, som vid hemstationen kan erhållas, 
i mer än ett hänseende uppöfvar sjömannaintelligensen 
samt förökar örlogsfartygets grad af sjelfständighet och 
tjenstbarhet. Den ensidiga erfarenhet, som kommer "Sveri
ges sjöfartsidkande allmoge", åtminstone den på ost
kusten, till del, gör dess sjömannaskap i hög grad under
haltigt. 

Denna sjövapnets betydelse för värt lands handel 
är utan tvifvel mägtig af vidare utvidgning och systema
tisering. Frågan derom är en af dem, som ej kunna 
falla, åtminstone ej förr, än då sjöförsvaret blifver hän
visadt att vara ett bihang till armeen, eller endast till 
huf;,udstadens lokalförsvar. 

Att som ett sjelfständigt vapen kraftigt bidraga till 
ett älskad t fosterlands försvar, att om möjligt rädda Svensk 
torfva från att trampas af fiendefot, eller i alla händel
ser, att likt hjelten på bryggan bära första väldsambeten 
af anfallet och dermed bereda tid och seger, är en be-

stämmelse, som beskärd åt sj iivapnet, skulle gifva det 
sanning stor vigt och betydelse>. 

Det är länge sedan den gamla grundun gaf vika. 
En ny, på hvilken vi kunna tro och bygga, måste snart 
läggas. Den sista, ännu oskrifna delen af Svenska Flot
tans historia, är lärorik och visar, att en god sak ej gå t' 
under, tynga än omständigheterna derpå med hela sin 
magt. Det sista ordet är ännu ej uttaladt. SjöförsvfL!'S
frågan har blott varit trängd till baka, men icke dödad. 
Den har under det starka utvecklingsarbet<"t ä landet, 
blott bidat sin tid och återkomm er nu med den växa n
de välmågan. Det är denna, som nu vill blifva försva
rad och ej blott på sina ruiner. Vi kunna ej tro på all
varsam fara i de Lotande moln, som tid efter annan dra
git öfver Svenska flottans horizont. Vi vilja ej lyssna 
till misströstans klagande läten. På den svartaste natt 
följer alltid en ljusare gryning och då är tid att handla, 
medan tid och dager är. Men det gäller då äfven att 
vara beredd, att se målet och tro derpå, att veta hvad 
man vill. Krafterna äro dyrbara, dyrbarare ändå är tiden. 

Måhända är dock den stund hardt nära då sjöför
svarsfrågans öde för lång tid skall afgöras Den tyckes 
efter många vexlingar nu hafva lyckats att tränga sig så 
långt fram bland de många, som ropa på sin lösning, att 
stunden för dess l1örande och dömande inför nationens 
skrank, ej kan vara 1:'\r,gt aflägsen. 

Huruvida det skick, hvari den för närvarande be
finner sig, tillstädjer hoppet om en lycklig utgång, är 
vanskligt att söka afgöra. Hvad som åter är säkert, är, 
att en sansad och ärlig diskussion af dess särskilda delar 
kan gagna ännu i ellofte timman. De resultater, som 
skulle kunna framgå ur en lojal diskussion bland yrkes
männen ang~ende deras vapens betydelse och framtid 
kunna knappast öfverskattas. Under det närmast liggan
de tidskiftet har diskussionen, åtminstone den för den 
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större allmHnheten förnimbara~ varit matt och mer fin 
önskligt yarit i saknad af sil väl politisk opartiskhet, som 
yrkesmäns sakkunskap. Det är dock tydligt~ att vid be
handling af frågor i ett så exclusivt fack~ som sjökrigs
vetenskapen~ yrk~smäns medverkan är af största vigt för 
resultatens pålitlighet och deras ord~ om de icke äro på
verkade af intressen~ h vars målsmanskap ligger utom de
ras egentliga befogenhet, skola äfven väga något i våg

skålen. 
Det tyckes oss sålunda~ som det skede~ hvaruti sjö

försvarsfrågan nu inträder~ fordrar af yrkesmännen en 
liflig verksamhet för belysande af dithörande ämnen; för 
att vägleda dem~ som, stående utanför, snart skola afgifva 
sin röst i dessa angelägenheter ; för att undvika ända till 
skenet af likgiltighet; samt ej minst, för att utbilda och 
jemka sina egna åsigter och söka åstadkomma någon 
enighet om medlen att vinna det gemensamrna målet: 
ett starkt sjövapen till skydd för gamla Sverige och 

dess folk. 

271 

Hl'atl vigt och betydelse har Sjövapnet för vårt lands 
försvar 1 

af O. G. Lindmark. 

Den brochyr~ som under den så ytterst vigtiga 
titeln: «l-Ivad vigt och betydelse har Sjövapnet för 

vårt lands försvm· ?" nyligen sett dagen, har utan 
tvifvel af hvarje fosterlandsvän lästs med mycket in
tresse. Den afhandlar ett ämne, som länge utgjort så att 
säga en fråga {ö1· dagen, ty i en tidpunkt, då h varje na
tion måste vara betänkt på och verkligen främst ställer 
den om \'ärnandet af sin sjelfständighet, måste synnerli
gen för ett land såsom Sverige, med af vatten omslutna 
gränsar, den frågan sjelfmant framställa sig: "hvacl vigt 

bör åt sjövapnet lenmas vicl detta lands försvar?" 

Efter att hafva noggrannt genom läst brochyren kan 
man icke annat än hembära förf. sin erkänsla för den 
följdriktighet, hvarmed han utvecklat de principer, han 
för sig uppstält vid ämnets behandling. Deremot torde 
de grunder, hvarur förf. dragit sina konklusioner, fordra 
en närmare undersökning. 

Utan att obetingadt erkänna det rigtiga i att, såsom 
förf. gjort~ i främsta rummet framhålla politiska och eko· 
nomiska konsiderationer vid behandlingen af den vigtigå 
frågan, vilja vi dock följa förf. i detta hans åskådnings
sätt, då vi nu gå att i samma ordning uppställa de an-
märkningar vi anse det påkalla. -

Förf. uppställer 3:ne allmänna synpunkter, hvarur 

sjöförsvarsfrågan bör skärskådas nernligeu: 
l:o. Den politiska, 
2:o. Den ekonomiska, och 
3:o. Den strategiskt-taktiska. 

18 
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Beträffande den {ö1·sta, instämma vi fullkomligen 
med förf. deri, att vi med förbiseende af alla allianser 
helt och hållet måste lita på oss sjelfva, och att en 
förening med Danmark ur taktisk synpunkt, långt ifrån 
att stärka, endast skulle försvaga oss. 

Den utsigt till hjelp vi från vårt broderland kunna 
påräkna, bör visserligen icke alldeles lemnas åsido, ehuru 
man icke bör utsträcka sina förhoppningar längre än till 
bittäde af dess flotta för vestkustens försvar. Särskildt 
böra vi taga fasta på förf:s framhållande af vigten för 
oss att sätta våra försvarsanstalter i det skick, att vi 
icke behöfva frukta påtvingade allianser. 

Då förf. vidare behandlar frågan om Sjövapnets vigt 
till handelns skydd, begår han, enligt vårt förmenande, 
en inkonseqvens genom att å ena sidan, på grund af att 
Sverige icke eger någon vigtig koloni samt saknar för
måga att, t. ex. i likhet med England, med väpnad hand 
värna om sina landsmäns intressen i mer eller mindre bar
bariska länder, förringa betydelsen af Svenska örlogs
fartygs uppträdande i afiägsna farvatten, under det han 
å andra sidan förklarar, att moraliska och etikettsför
bindelser finnas, h vilkas försummande j u st skulle utgöra 
"det fattigdomsbevis, som landet icke har råd att ut
färda". Vi föreställa oss anledningen till denna inkonse
qvens sålunda, att förf. i förra fallet mera haft blicken 
rigtad på Sjövapnets användande under krig och dervid 
förbisett dess, enligt vårt förmenande, ganska vigtiga an
vändande i fredstid, hvilket deremot tydligare framstått 
för honom, då. han talat om de moraliska förbindel
serna. 

Det må tillåtas oss att med ett par ord framhålla 
denna sjövapnets vigt under fredstid. 

De Förenade Rikena hafva som bekant en särdeles 
talrik handelsmarin, som beseglar alla haf, och hvilken 
årligen ökas. - Ofta afhöras klagomål öfver det sätt, på 
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hvilket konsuler och agenter uppfylla sina åligganden 
mot fartygens kaptener, och vi kunna åberopa personlig 
erfarenhet för det påståendet, att långt flera orsaker till 
dylika klagomål förefinnas, än de, som komma till allmän· 
hetens kännedom, ett förhållande, som ej bör förvåna, 
då man besinnar, att de kaptener, som varit utsatta fjr 
o behag och l<Ostnader, sakna både tid och lust att offent
liggöra dem och lefva på hoppet om förbättring, i hän
delse de efter en längre tids förlopp återkomma till sam
ma ställe. Både dem och oss synes, att ingen vore när
mare till hands att undersöka och om möjligt afhjelpa 
dylika svårigheter, än chefen på ett örlogsfartyg. 

Men äfven andra orsaker förefinnas, som för oss nöd
vändiggöra ett örlogsfartygs uppträdande i främman
de farvatten. Vi behöfva endast påpeka skyddet af 
våra landsmän i det sednaste F ransk-Tyska kriget, till
ståndet i Spanien för närvarande, de hotande förveck
lingarna på Ouba m. m., allt tillfällen då Sverige, oak
tadt det saknar förmåga att i allmänhet med väpnad 
hand hämnas af landsmän lidna oförrätter, dock icke 
oväsentligt kan bidraga. till dessa sina landsmäns skydd 
till lif och egendom. 

Hvad vidare beträffar den ekonomiska frågan vilja 
vi tillse, om man icke rätteligen borde ställa sig på en 
olika grund med författaren. 

Instämmande fullkomligt med honom uti den slut
sats, hvartill han kommer, att penningarne, klokt använ
da, till väsentligaste del gifva utslaget i nutidens krig, 
och erkännande att sparsam het för militära utgifter icke 
allenast är parlamentariska församlingars lösen i alla 
länder, utan framför allt hos oss bör iakttagas, vilja vi 
dock fram hålla det faktum, att länder med liknande 
styrelsesätt som hos oss, t. ex. Holland, Italien, Öster
rike m. fL, i samma mån som penningevärdet fallit och 
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landets välstånd, samt materielens dyrhet stigit, hafva 

erkänt och underkastat sig nödvändigheten af de militära 

utgifternas ökande, detta oafsedt handelskriser eller miss

växtår, hvilka förhållanden alla länder äro underkastade. 

Vi hafva härmed velat framhålla det vi ingalunda anse 

Sverige ll'ara mindre i stånd att emotstå möjligen påkom

mande ekonomiska rublmingar, än andra länder, och att 

dessa abnormiteter icke synas böra vara bestämmande för 

beloppet af de summor, h vilka äro beböfliga för ett land 

försvar. 

Vi hysa den åsigt, att landets representation skulle 

villigt underkasta sig, under en period, som af samma 

representation sjelf kundE> bestämmas, utgifvandet af de 

summor, som äro nödvändiga för bildandet af ett efter 

våra tillgångar och förhållanden lämpadt sjöförsvar, i 

händelse ett fullständigt system i sådant afseende fram· 

2täldes. Den nyligen nf statistiska Centralbyrån utgifna 

5-års berättelsen visar otvetydigt huru landets resurser 

betydligt ökats, hvarför ingen verklig svårighet i detta 

afseende torde förefinnas 

'rill följe häraf tro vi, att förf. alltför ringa upp· 
skattat landets förmåga att under ett visst antal år bära 

utgifterna för en nyanskaffning af materiel för sjöför· 

svaret, då han utgått från närvarande anslag, såsom den 

bestämmande normen för vår marinbudget. Deremot tro 

vi att, sedan ett dylikt mål blifvit uppnådt, det nuva· 

rande anslaget, med den mindre förhöjning, som betingas 

af penningens möjliga fallande i varde, skulle vara fullt 

tillräckligt för vidmakthållande af ett sålunda skapadt, 

kraftigt sjöförsvar. 

Den j~mförelse, som förf. gjort mellan vår egen och 

stormagtornas marinbudgeter, anse vi icke leda till något 

resultat, emedan vi hvarken hafva behof af dylika ma· 

riner, ej heller med dem jornförliga intressen att bevaka. 

Deremot utesinter j8mförelsen mellan ~>tormagtemas wa
rinbudgeter och vår egen ingalunda möjligheten för os~ 

att ega ett långt kraftigare ku.stförsyar, än det förf. slut

ligen lägger till grund för sitt raisonnmnent; ty OiYl en 

sildan jemförelse skulle tillämpas på anneförhållanden, 

skulle konseqvensen deraf blifva, att det \'(Jl"e oriml igt 

för Danmark, Holland, Belgien, Scbweitz, m. fl. mindre 

stab"r, att göra några ansträngningar för vidmakth(tllande 

af sitt landförsvar gentemot stormagtcrnas. Det torde böra 

ihågkommas, att de stora marinbudgeterna till en stor del 

uppslukas af för oss olätnpliga, oerhörd t dyra pansarfartyg, 

niidvändiga för dessa magters från våra Yidt skilda in tres8en, 

!lamt att vårt sjöförsvar uppträder på en terröng, som 

erbjuder ojemförligt större fördelar för försvaret än för 

anfallet, och hYarest stora pansarfartyg icke med fördel 

kunna uppträda. Den tanken, att Sverige på öppen sjil 

skulle kunna kraftigt uppträda till sitt försvar. torde fit 
anses som en länge sedan öfvervunnen ståndpunk t, och vi 
dela sålunda fullkomligt i detta afseende författarens ftsigt. 

Vårt sjöförsvar bör hufvudsaldigen utföra en del af 
den role, som tillkommer garnisonen i en belägrad fäst

ning, och har sålunda ingen nödvändighet att i mate

r iohons talrikhet vara jornförlig med den anfallandes. 

Rörande den tredje af de synpunkter. ur tJYilka 

förf. skärskädat si.tt ämne, eller den stmte_giskt-taktis!ca, 
fijrtjenar hans framställning om Yigten af do olika takti

ska dis trikterua med Stockbolm, Carlskrona och Göteborg 

säsom försvarscen t ra, allt erkännande. I .. ikväl böra vi 

tillägga, ait utom dessa permanenta befästningar, vid krigs· 

tillfälle ytterligare 3 a 4 positioner måste intagas, åt 

hvilka gifves möjligaste styrka, medelst användande af 
minor och batterier, samt af de minst rörliga af dS. be

fintliga pansarfartyg till positionernas skydd. Dessa posi

tionerll ändamål iir at.t utgöra replipunkter för den Mriga 
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delen af materielen och derigenom förmin ska strids- och 
bevakningsområdet för densamma, samt förmedla sam ban
det mellan armen och flottan. Erkännande vigten af att ega 
herraväldet öfver de inre sjökommunikationslederna, samt 
dessas stora betydelse vid försvaret, i den oJ yckliga hän
delse, att fienden kunnat intränga till hj ertat af landet, 
måste vi likväl fram hålla, att den för detta försvar be
höRiga materiel redan finnes i vår nu trafikerande stora 
kanalångbåtsflotta, hvars fartyg lätt och skyndsamt torde 
kunna bestyckas med ett temligen betydl;gt antal kano
ner af minst lika groflek, som dem fienden skulle kunna 
medföra. I likhet med förf. slwlle vi önska, att sjöför
svaret k,mde i sig upptaga en bärför lämplig materiel; 
men, oaktadt vi ställa större fordringar på representatio
nen i afseende på anslag än förf., skulle vi dock anse, 
att hvad den kan befinnas villig att lemna, kunde, i be
traktande af nyssnämnde fartygs användbarhet, för vigti
gare ändamål användas. 

Slutligen anse vi att förf. begått ett fel, då han i 
denna afdelning icke sökt att göra klart för sig, med 
h vilken styrka en fiende möjligen -skulle tänkas göra en 
landstigning på våra kuster, hvilket antal fartyg skulle 
behöfva användas, dels till truppernas transport, dels till 
transportflottans försvar, - allt omständigheter, som i be
tydlig mån inverka på de fordringar man i strategiskt-
taktiskt afseende kan ställa }å sjöförsvaret. · 

Det är helt naturligt, att då vi, såsom af det föreg. sy
nes, icke kunna obetingad t godkänna de grunder, på hvilka 
förf. ställt sig, vi äfven skola komma till olika resultat. 

Då förf. synes hafva tänkt sig sin försvarsplan un
der förutsättning af endast så stor materiel, som kan 
erhållas med nuvarande nybyggnadsanslag, kan derigenom 
förklaras den i sjelfva verket underordnade betydelse 
han synes lägga på sjöförsvaret, oaktadt han såsom vig
tig · framhåller dess uppgift af rekognoseringen, bevak-
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. . .11 1 · Det förefaller oss äfven nmo-sbenst o·uen a- u1g m. m. · ' 
O J lO ' j dt med antagande af en så begränsad matene , som om e 

dermed utförda kriget icke vore jamförligt med ett ~· k 
"guerilla-luig". Den erfarenheten man hittills haf: af 
dylika krig på land, visar nemligen, att frånvaron af all 
tross, samt ringheten af öfrig materiel, möjliggör såväl de 
oöfvade skarornas stora grad af rörlighet, som deras full~ 
komlio-a upplösning, der de blifvit slagna och återförening 
på helt annat håll. Till ämpadt på sjöstrid i s!tärgårds
terräng, skulle ett sådant krig efte r vår åsigt endast ~un
na utföras af med minor utrustade ångslupar af nnnsta 
djupgående och största möjliga hastighet, ?c1

1 vi ans: 
således omöjligt att tillämpa detsamma för SJöförsvaret l 

allmänhet såsom vi tänkt oss detsamma. 

Vi böra likvisst erkänna, att det synes oss som om 
förf. möjligen tänkt sig något annat och vigtigare till go~ o· 
o·örande af den rörliga materielen, ehuru hans frarnstall
~inO' af dess användande synes oss vara något sväfvande 
och"' mindre väl genomtänkt än det öfriga af brochyren. 
Vi afse härmed förf:s i förbigående antydda up~g~ft för 
den rörliga materiel en, att sedan fienden landsbg1t, .an
falla hans förbindelselinie, en uppgift, som synes bl_1fva 

l ao -· tt utföra då hans öfverlägsna flotta 1Cke gaUS (R SV I a 1 

längre är bunden af att skydda den stora transportflott~n, 
utan kan helt och hållet egna sig åt attack af vara 

fartyg. 
I likhet med förf. erkänna vi omöjligheten ~tt ab: 

solut förhindra en öf1rcrlägsen fie nde att land stl~a pa 
o t t··t"te n f vao r· kust men i betraktande, dels af den nago s a n- < ' . • 

stora mängd transportfartyg, som för öfver~örande af m.rca 
100000 man-'*) erfordras, dels af det betydhga antal stnds
fartyg, som äro behöfl.iga för transportflottans skydd, och 

) M l t[lg'1t c11 s• stm· arme vara behöfiig för en invasion '-if ' an 1ar an 4 · a. 

af Sverige. 
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hvilka icke kunna belamras med trupper och deras attiralj 
för att kunna vara effektiva vid ett möjligt angrepp, 
torde det vara uppenbart, hvilka svårigheter ett sådant 
företag har med sig. 

Till närmare belysning af denna fråga vilja vi an
föra följande authentika uppgifter om det antal örlogs
och transportfartyg, som användts vid sedndre tiders land
stigningar på fiendtlig kust. 

För invasions-arm en på Krim, bestående af circa 
öOUOO man med 4786 hästar och 112 kanoner, användes 
till dess öfverförande inalles omkring 400 fartyg, llVar
ibland 25 linieskep}J, (af h vilka flera tredäckare), 64 fre
gatter, korvetter och mindre örlogsfartyg, resten trans
portfartyg. 

Alla de Franska örlog9fartygen, deribland 15 liuie
skepp, tjenstgjorcle härvid såsom transporter. 

Engelsmännens expedition till Abyssinien, som vis· 
sorligen verkstälcles under förhållanden helt olika med 
dem, som kunna ifrågakomma vid en invasion af vårt 
land, behöfde circa 300 fartyg om 30200 tons, för att öf
verföra 15000 man stridande och öO<JOO icke stridande 
med alla nödiga fördider af proviant och materiel. 

Då man dertill besinnar, att debarkeringen pil. Krim 
upptog 5 dagar i vackert väder och under sil. lyckliga 
omständigheter, att hela detta arbete försiggick, utan att 
på ringaste sätt af fienden oroas, hvilket då ans&gs kun
nat medföra de betänkligaste följder, synes talande skäl 
finnas för Yår åsigt, att svårigheterna för en landstign ing 
på våra kuster äro af den beskaffenhet, att den om vårt 
sjöförsvars hufvudmil.l riktas pil. att förbindra densamma, 
icke utan den stiirsta risk och de sturE ta uppoffringar å 
fiendens sida torde kunna företagas. 

Det är framfurallt i denna fråga, som vi skilja oss 
från förf. Han antager att en fiendtlig landstigning utan 
llvårighet kan ske, och då han icke tilltror oss förrnligan 
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att förhindra densamma, ger han ej heller åt sjövapnet 
den röle, som detsamma tillkommor i försvaret. 

Att sjövapnet skall ombesörja rekognoseringstjenste11 
utanfih· hafsbanclet, deri instämma vi fullkomligt med 
förf., men det synes oss, att han icke uog kraftigt fram
håller, att, sedan fienden inträngt i skärgården, hela 
vårt bemödande bör gå ut på att förhindra dess till
ämnade landstigning. Förf. framhålkr visserligen, "att 
vi skola attackera och oroa en i skärgårelen inträngande 
örlogs- och transportflotta och att äfven förut, när om
ständigheterna sådant medgifva, genom snabbgående 
rninbåtars utsändande åstadkomma (ö1·vi·rring och de
moralisation bland fiendens transportfartyg", men då 
han för sin del finm' r landstigningen icke kunna ft•rhin
dras, blir den rörliga materielens uppgift endast att Ila
rassera fienden genom att utföra ett guerilla-krig i hans 
flank och rygg. 

Öfvertygade som vi äro, att flottan vid landets för
svar har en fullt lika vigtig röle som armen att utföra, 
och icke allenast den af ett avantgarde för densamma, 
vilja vi nu något närmare tydliggöra våra åsigter om 
fiendens antagliga sätt att försöka en landstigning, och 
huru vi böra söka förhindra densamma. 

Vi antaga nemEgen 3:ne olika suppositioner: 
l:o. att han anfaller efter föregående blockad på en 

gång med transportflotta och stridsfartyg till dennas be
täckande. Detta erbjuder fienden den fördelen, att han 
derigenom i det längsta håller oss i okunnigbet om den 
tillämnade landstigningspunkten, men hans risker äro 
vid ett slidfint tillvägagående så stora, att försvaret der- · 
emot bör blifva för oss det lättaste. 

V åra rekognoseringsfartyg böra då signalera honom 
i god tid innan han igenom skärgården kan med sin 
stora styrka uppnå fasta landet. De vid de båda när
maste positionerna befintliga fartyg erhålla order att från· 
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båda sidor och på v1ss tid, helst om natten, anfalla trans
portflottan, med forcerande af henne omgifvande strids
fartygslinier, och utan att inlåta s;g i allvarsam strid 

med dessa. Om på sådant sätt endast 1 O a 12 med 
minor och artilleri utrustade fartyg kunna inträffa på 
ömse sidor om fienden, och man skulle antaP"a, att en 

o o 
sa stor del som hälften af dem skjötos elle1· borrades i 
sank vid genombrytningsförsöket, så skulle de återståonde 
i alla fall vara tillräckliga att bland de värnlösa trans
purtfartygen åstadkomma en oerhörd förstörelse, som 
sac n olikt hindrade företaget, eller åtminstone utöh·ade 
en särdeles demoraliserande verkan. 

2:o. Om fienden deremot med stridsfartyg, förande 

en mindre landstigningstrupp, söker att emellan 2:ne af 
våra positioner intränga till fastlandet, för att derstädes 
göra befästningar, som skola tjena honom till skydel vid 
den d0finitiva landstigningen, så hafva vi derigenom vun
nit den fördelen , att han i förväg tillkännagifvit sin till
ämnade landstigningspunkt och kunua koncentrera vår 
arrne derefter. Sjöförsvarets uppgift blir då, att i förening 
med landtrupper, äfven nu helst nattetid, söka förstöra 
de påbörjade arbetena och genast derefter återgå till sina 
replipunkter, utom h vilka det i allmänhet ej bör upptaga 
strid emot öfverlägsna stridskrafter. Då slutligen trans
portflottan anländer, blir dess f'urM,llande lika med i 

föregiiende punkt omnämnda. 
3:o. Slutligen antaga vi sås•Jm sa nnolikast, att fien 

den f1j går tillväga på något af nyssnämnda sätt (om ej 
enligt 2:o. för att vilseleda), siivicla något sjöförsvar verk
ligen finnes, men att han deremot med så stor styrka, 
som han kan förfoga öf'ver, först söker att bemägtiga 
sig våra positioner, för att derifrån utdrifva oss och om 

möjligt alldeles förstöra sjöförsvaret. 
Under denna förutsättning blir dess uppgift ett möj

ligen envist fasthållande af sina positioner, och intagande 
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. af nya dylika under reträtten mot nligon af försvarets 
centralpunkter; fiendens fullföljande af sina operationer 
på den för honom högst ofördelaktiga terrän2·on måste 
dock nu hafva skett på bekostnad af serdel es vallvarsam

ma förluster, och måste framför allt hafva tao·it betvdlig 
tid, hvilbm vår arm6 kunnat använda till sit: föröl;ancle 
och sattande i stridbart sk;ck och om endast en månad 
af den korta sommaren härigenom blifvit vunnen, så 
torde sjöförsvaret hafva väl fullgjort sin pligt. 

Af det redan anförda torde framgå, att vi vilja kon
cencrera sjövapnets verksam het i den uppgiften, att mod 
alla till buds stående medel försvåra en fiendt]iP' land-

• o • b 

sbgn:ng. F~rd~nskull ~nse_ vi oss böra så viclt möjligt 
undv1ka _att mlata oss 1 stnd med fiendens stridsfartyg, 
der de hll öfverlägset antal uppträda, och göra till vår 
hufvudnppgift att attackera hans Achilleshäl, transport
flottan, hvars delvisa förstörande eller bringande i oord
ning kan omöjliggöra h e la landstigningsförsöket Lyckas 
detta - och vi se ej bvarföre ett ordnadt sjöförsvar ej 
skulle kunna afvärja det . - är vårt mål vunnet. 

Vi medgifva, att de fordringar vi ställa på vårt sjö
försvar icke äro små, men vi tro, att det är lika skadligt 
för ett vapens framtid att uppställa för små fordringar, 
som att hafva alltför stora. Medvetandet om att landet 
ställe_r stor~ fordringar pii sjövapnets personal sporrar 
nemhgen t1ll ökad verksamhet för att söka uppfylla 
dem, då deremot motsatsen förlamar deras intresse, h vilka 
känna sig kunna uträtta mera, och h vilka tro, att det är först 
öfver spillroma af vårt sjöförsvar, som fienden skall kunna 
landa på vår af naturen för försvaret så gynnade kust. 

Vi hafva helsat den diskussion, som af förf. öppnats 
i den vigtiga frågan med glädj e, ty endast derigenom 
~an den hå~las vid lif, och då v~ upptagit förf:s brachyr 
t1ll ~Tanskmng, har det skett 1 den öfvertygelsen, att 
hvar.1e god sak bör skärskådas ur olika synpunkter den 
enda rigtiga väg för att komma till sanningen. ' 



Några meddelanden rörande de nu pågående hef:'ist· 
ningsarbetena i Carlskrona sliiirgård. 

Sedan Carl XI år 1680 förlagt örlogsflottan till det 
då nyanlagda Carlskrona, blef det nödvändigt att genom 
befästningar skydda de dyrbara etablissementer, som för 
den nya örlogsstationen anla les. Redan 16R5 utstakades 
Cnrlskrona närmaste befästningar af Er. Dahlberg, näm
ligen en slutningsmur kring varfvot med 3 bastioner, samt 
Lindholmens fäste . Hi87 utstakades och påbrirjados 
Kungsholmen och Drottningskär. Hi9G lades af Dahl
berg grundstenen till Drottningskärs Donjon, 1726 på
börjades krut- och dofensionstorn å Möllarebolmen, Ek
holmen och Ljungskär och 1755 föreslogs Pantarholmens 
befästande. Den vigtigasto af alla dessa befästningar 
har dock städse varit Kungsholmen . Först ett århun
drade efter dess phbörjande, eller år 1787, blefdon efter 
dåvarande plan med vallar nära sluten, samt har seder
mera tid efter annan undergått flera förändringar. År 
1820 synes fästningen hafva varit i ett särdeles förfallet 
tillstånd och har den sedermera blifvit helt och hållet 
ombyggd, till största delen efter den allmänna plan, som 
samma år af chefen för ingeniörcorpsen upprättades och 
den 8 Dec. samma år af r:::ongl. Maj:t fastställdes. En
ligt denna plan skulle fästningen kunna rymma en be
sättning af 1100 a 1200 man oc~1 skulle dess bestyckning 
utgöras af omkring 400 pjeser Denna ombyggnad var 
i det närmaste fullbordad i medlet af 1830-talet och 
var fästningen då i ett fullkomligt tidsenligt skick och 
kunde genom det stora antalet kanoner hindra den tidens 
krigsfartyg att passera stora in loppet. 

Den stora revolutionen i krigsbyggnaden samt den 
hastiga utvecklingen af artillerivapnet voro emellertid 

bidragande orsaker till att denna fästning endast ett par 
decennier efter ombyggnaden var för svag att uppfylla 
det ändamul, som med densamma afses, eller att beherr
ska stora inloppet till Carlskrona. Man får ej tillskriEva 
denna omständighet något fel i planen för ombyggnaden; 
ty dä denna plan uppgjordes och utfördes , kände man 
hvarken till pansarfartyg eller kanoner, som på långa 
distancer breschera stenmurar. Äfven i andra länder 
hafva derföre fästningar måst ombyggas och deras fronter 
skyddas utaf jordverk eller pansarbeldädnad. Men pli. 
det Kungsholmens fästning skall uppfylla det med den 
afsedda ändamålet, är det ej allenast nog att fastningen 
förstärkes så att den må kunna motstå en beskjutning 
från fiendtliga fartygs grofva artilleri, don måste äfven 
kunna hindra dessa fartyg att passera stora inloppet. I 
tider, då den fiendtliga flottan utgjordes af seglande trä
fartyg, vågade sig en dylik flotta ej gerna förbi en fäst
ning, som genom afskjutande af glödgade kulor ur ett 
stort antal kanoner skjöt hvarje förbiseglande fartyg -i 
brand. Sedan pansarfartygen införts och dessa fram
drefvos af starka ångmaskiner var det deremot ej syn_ 
nerlig risk att med fartygen liggande på linie passera 
ett så bredt sund som stora inloppet. Lika nödvändigt 
som att förstärka fästningen , blef det derföre att inskrän
ka stora inloppet medelst en försänkning. Försvaret HLter 
sedan ordna sig på så sätt att utanför försä nknings
armarue, t. ex. mellan Inre Hjortgrundet och Dynan, 
utlägges en eller flerdubbla rader af minor. I den 1000 
fot breda fredsöppningen mellan båda försänkningsarmarue 
utlägges stängselflottor och spännes ketting; vidare ned
lägges utanför desamma torpedos, nät och öfrigt, som 
kan tjena till att uppehålla fartyg och intrassla sig i 
deras propeller, hvarigenom de fiendtliga fartygen en 
längre tid utsättas för fastningens kanoner. Detta låter 
verkställa sig i ett l 000 fot bred t inlopp, men skulle 
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vara omöjligt att utföra på den l.Jrcdd, som stora inloppet 
för närvarande eger. --Don anmärkningen, att inseglingen 
till Carlskroua i fredstid kom ·ne:· att försvåras gonom 
dessa fölsänkningsarmars ut~yllando, är nog riktig, men 
blifver af U'lderordnad vigt; ~y vill man bibehålla Carls
krona såsom flo ttans hufvudstt-Jt;on, och vill man pft den
na pl.ats samla dess dyrbarasto otabl issemeuter, så måste 
man OO'a ett starkt. befästadt Carlskroua och vara säker o 

om att det ej kan vid ett kommancle krigs början bort-
tagas af den första fi enc e, som anfall er och blefve då 
kanske v~.r lott för framticlen att silsom Span;en för all
tid fi't en främmande nation mod fast fot inom vårt land. 
Handelns intressen mås~e hltrvidlag komma i andra rum
met och kn denna olägenhet lätt afhjelpas genom att 
på donna plats förlägga en bogserungaretill framhj elpa,n
de af seglare. 

År J 871 uppgjordes on uy plan för befästningarna af 
Carlskrona skärgård, hvilken, sedan Vapen- och Befäst
ningskommitten derom yttrat sig, af KongL lVIaj: t stad
fästades samma år. 1871 års riksdag beviljade anslag 
härtill och arbetet påbörjades i början af förlidet år med 
försänkningar i såväl stora inloppet, som i" de mindre 
sunden. Denna bofiistningsplan omfattar hufvudsakligen 
följande arbeten: 

A) Fiirsänknings:u·bctrn: 

1 :o. Stora inloppet mellan Kungsholms fästning och 
Drottnino·skärs kastelL Tvenne försänkningsarmar ut-o -

fylles ., den ena fri\ n kapanieren på Kungsholmen, den an· 
dra från Drottningsskärs sydöstra bastion. Mellan dessa 
bll.da försänkningsarmar leronas ett fredsinlopp af circa 
1000 fots bredd, förlagclt inom pansarbrytande portee för 
Kungsholmens batterier. 

2:o. Vestra inloppet, eller sundet mellan V estra 
Hästholmen och Almö udde, försänkes likaledes, mon 
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lemnas on genomfart af 16 fots djup, för vlira eg~1a far
tyg, hvilkcn genomfart vid ett bcfaradt anfall lätt kan 
stängas med stenki stor och sbngselfiottor m. m. 

3:o. Försänkningarne i Bollö och Djupasuncl för
stärkes och sundet F inkan igenfyllos äfven mod on stark 
sten bank. 

4:o. Östra f'arleclen, der segeldjupet ej är mera än 
8 a 9 fot, skall äfvon i krigstid försänkas, men då denna 
försänkning är lätt att åstadkomma, bibehålles farleelen 
i det längsta till sitt nuvarande skick. 

B) Rcfästniugsarhcten: 

5:o. Ombyggnad af Ktmgsholmens f'ästning och den 
nya fäRtningens bestyckning med pansarl.Jrytande kanoner. 
Af dessa pjeser skola 4 placeras i en bombfri pansar
donjon, hvars läge och fram skjutande jordverk skyddas 
för beskjutning fr ån sjön, och h vars kanoner påräknas då 
fiendtliga fartyg vilja forsera inloppet. Alla öfriga ka
noner äro deremot placerade på vallgångarne. De äro 
afsedela för att hålla fartygen p?L afstånd och hindra dem 
att nalkas försänkningslinion. Å vallgångarue uppföres 
mellan hvarje pjes starka håltraverser, imedda till ex
pensmagasiner. Uti sjelfva vallame anbringas hålbygg
nader för såväl garnisonens ingvarterande som ammuni
tionens förvarande. Mot beskjutning från Tjurkli af en 
landstigningsf!.rme är skydd beredt genom ryggvallar. 

G:o. Fullbordandet af Vestt·a Hästholmens befäst
ning, bestfiende uti bepansrande af donj onen åt Almö 
sund, jordverkens fiirstärkande genom ökande af jord
beklädnaden samt rygg·- och slutningsvärns uppförande 
mot södra sidan. 

7:o. Befästning åt lanelsidan vid Hvita Krog, be
stående uti utgräfning af 150 fot bred och 6 fot djup 
graf samt anläggning på Ko holmen af en befästning, som 
helt och hållet skall bestry k a denna graf. J ernvägen, 
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wm häröfvrr framgår, är byggd på en viadukt pa JeTU

och stenpelare, i hvilka vid krigstillfällen minor kunna 

nedläggas, sEt att vägen i en hast må kunna sprängas i 
luften. På liknande sätt kommor ilfvon l~ndsvägen, som 

skall gå fram öfver samma graf, att anläggas. Fästnin

gen, som skall byggas på Koholmon, kommer att i krigs

tid förses med en permanent garnison och provianteras 

för 2:no månader. Verken å Koholmen äro defilerade 

för kringliggande höjder. 
Dessa äro de hufvudsakliga arbeten, som den nya 

befästningsplanen omfattar, och har, såsom jag förut 

nämnt, arLetet påbötjats med försänkningsarbetena. I 

de mindre sunden verkstäl los dessa försänkningar genom 

utfyllning af jordsten, som ditseglas och lossas af öboar, 

men i stora inloppet låter denna metod blott till en del 

använda sig. Detta sund, lwars bredd är 4200 fot, och 

hvars vattendjup i försänkningslinien uppgår till 80 fot 

och der fast botten ej träffas förr än 40 fot derun

der eller pli 120 fots djup under m. v. y, fordrar för 

dess försänkande en massa af circa 20,000 kub.-stgr. 

Af öboar skulle ej kunna utfyllas större qvantitet än 

circa 1000 kub.-stgr pr år och skulle således allt för 

lång tid åtgå för att pli detta sätt fullborda arbetet, och 

skulle ej heller tillräckligt stor kubikmassa jordsten kun

na erhållas på öarne. Första förslaget för detta sunds 

försänkande var medelst utfyllande af en grusbank, och 

skedde fördenskull ganska vidsträckta undersökningar 

längs kusten, för att upptäcka något lämpligt ställe, 

hvarifrån tillräcklig qvantitet af detta materiel skulle 

kunna erhållas. Dessa undersökningar, som utsträcktes 

österut ända till Christianopel och vesterut ända till 
Ronnebyviken, visade att på intet ställe kunde grus i 

tillräcklig qmntitet erhållas och var det mesta, som före

kom, dessutom af dålig beskaffenhet. Denna orostandig

het gjorde det derföre nödvändigt att frångå detta sätt 
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för bankons utfyllande. TYifvol hade lifven af flera per

soner uttalats huruvida en grusbank, utfylld i stora in

loppet, skulle kunna ega bestrtnd emot den sjögång och 

strömsättning, som i detta sund förekcJmmer. Det är 

bcvisadt att på de yttre grunden sjön bryter på ända till 

i30 fots djup och hade det derföre åtminstone varit nöd

vändigt att bekläda banken med sten. Man valde der· 

före det visserligen något dyrare, men för framtida be

stånd långt säkrare, sättet att utfylla banken med en

samt sten och kunde man vara säker om att häraf erhålla 

tillräcklig qvantitet genom sprängning i bergen på Tjurkö 

och Aspö. Då enligt gifna föreskrifter bankens krön ej 

fick vara mor än 18 fot på G fots djup under medel

vattenytan, var det omöjligt att på banken bygga rail

väg, på hvilken stenen sk:ulle kunna utföras från berg· 

schakten på vagnar, från hvilka den direkte kunde stör· 

tas i sjön, utan anordnades i stället utfyllningarne på 

följande sätt. Från bergen å Tjurkö byggdes en häst

bana, hvilken öfvergår Finskan på en 1100 fot lång 

pålbrygga samt vidare genom fästningen till kaponieren, 

på hvars norra sida en lastningsbrygga blifvit byggd och 

der stenen från vagnarna lastas i pråmar, lwilka seder

mera utbogseras i försänkningslinien. Dessa pråmar, 

som rymma 1,5 kub. -stgr sten, äro inrättade med botten

luckor, sil, att lasten genom luckornas släppande hastigt 

kan lossas. På Aspösidan, der afståndet från berget till 

bankens början är större, är en lokomotivbana byggd, 

på hvilken stenen transporteras till en sydost om Drott

ningskär anlaggel lastniogsbrygga, från hvilken den på 

enabanda sätt som på östra sidan lastas i pråmar och 

utföres i banken. På detta sätt hinner man att på som

mardag utfylla ungefär 12 kub.-stgr om dagen i banken 

hvilket gör pr år 2500 a 3000 kub.-stgr, beroende på 

mer eller mindre gynnsam väderlek. Då härtill lägges 

1000 lmb.-stgr om året, som af ö boar utfyllas,, bör man 

l D 
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kunna medhi.nut.t, hela elen ()rfordorliga massan till 187(i 
års utgång. 

Skulle det nu af regeringen begärda anslaget af 
riksdagen bifallas1 så kommer redan i sommar*) arbe
tet med ombyggandct af Kungsholms fästning att på
börjas. Huru snart den nu omtalade befästningsvianon 
hinuer att i sin helhet utföras är i första rummd bero
ende på i hvad mån Riksdagen beviljar anslag till den
samma, men skulle inga afprutningar på de begärda 
summorna ske, är det att hoppas att sju a åtta år här
efter det hela skall vara utfördt. 

Slut.ligen vill jag blott bemöta en anmärkning, som 
af flera personer fram kastats. Det hat· nämligen sagts: 
"hvartill tjonar hela denna ombyggnad, ty när fästnin 
garne blif1·a färdiga har troligen arti llerivapnet än ytter· 
ligare utvecklats och ät·o de cHl. för svaga samt fordra 
nya summor för att åter om byggas." Men så bör oj vara 
förhållandet; ty den nuvarande plan är så uppgjord att 
den medgifver en förstärkning, utan att något af det, som 
nu uppföres, behöfver rifvas. Är pansarbeklädnaden för 
.svag har man den utvägen att genom anbringande af nya 
plåtar framom förstärka densamma och jordverken är det 
lätt att förstärka genom ökande af deras tjocklek. Det 
är derföre att hoppas, att h vad som nu göres, blifver till 
verklig nytta och att aldrig den dag skall komma då 
man behöfver ångra de utgifter, som nu göras till be
fästandet af denna plats, som huru än framtiden kommer 
att gestalta sig, väl alltid förblifver en strategiskt vigtig 
punkt. 

-s. 
"') År 1873. 

28H 

Utdmg nr de lir 1872 vid fyrstationer och å fyrfartyg 
i riket förfia dagböckerna. 

Falster·bo fyr. 
Utdrag ur dagboken den 13 November: kl. 4 f. m. 

Sjön stiger fri'ln Norr, vattnet är inne i fyrgård en. 
Kl. 8 f. m. Sjön fortfar att stiga., stormen rasar 

förfärligt, vindtrycket är 9 a l O v och i detta nu (k l. 8 
t. 10 m. f. m.) är vattenhöjden nära ~ 1•.-tum öfver golfven 
i fynnästarhusct. 

Kl. 9 t. 30 lllin. f. m. Vinden är fortfarande N.O. 
och N.O.t.O., trycket 11 a 12 T/ ., mulet. Fyrbetjenin
gens båtar ligga klara i fyrgården att bortföra dess fa
miljer. Båt med 4 man ankom från Falsterbo och af
hämtade fyrbiträdets hustru, 1

/ 2 års gammalt barn och pigan 
samt förde dem till Falsterbo. 

EJ. 9 t 50 min. f. m. Vattnet tyckes ej stiga högre 
c:3 tum öfver golfven), vindens rigtning, styrka och vä
derleken för öfrigt den sam ma. Sjön bryter mot hus· 
knutarue och fyrtornet och går helt och hållet öfver 
land et både söder och norr om fyren. 

KL 10 t. 15 min. f m. Vattnet stiger ytterligare 
och rusar in 00h ut genom portame i fyren. 

JO. 11 t 30 min. f. m Nu äro fyrvaktarens hustru 
med 3 barn och tj enstepigan lyck l igen öfverförda frlin 
fyrvaktarhuset med båt till fyren, och inlogerade i gamla 
boningsrummen derstäcles. Vid transporten med menni
skorna , proviant och förnödenheter, vräktes båten vid ctf: 
tillfälle af en sjö emot fyrbiträdets köksfönster, dervid 
två af fönsterrutorna krossades . 

Kl. l e. m. Vinden N.O.t.O., 11 1(, tryck, snö 
och frost. Vattenståndet är nära upp till ö fra räcket 
på gårdsplanket ~ plankgrindame aflyftade af sjön, som 
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bryter öfvor både vl::mk- och brunnskaret; li ll::t planket 
tvärsöfver gårdstomten lir upplyftadt och i drift i fyr
gården. 

Kl. l t 35 mm. e. m . Vattnd står nu l ' /2 1r.-tum 
öfver det 2:dra trappstegr-t i trappgången till fyrtornet. 
15 v.-tum öfver golfven i fyrmästarhusct. 

KL 2 e. m. Vindtryekot ät' itnntl lO it, mon valtnet 

stiger ej högre. 

Kl. 3 e. m. Vattnet faller, och har redan fallit 2 

tum; stormen bedarrar och den tjocka luften glesnar. 

Kl. 5 e. m. Vinden densamma eller O.N.O. mulet, 
5 rt tryck, vattnet faller raskt undan. 

Den 14, November kl. 2 e. m. O.S.O. Några ska
dor å fyrtornet eller husbyggnaderna efter öfversväm
ningen nndor gårdagen, kan oj upptäckas, men planket 
har kommit något i olag, dock ej af betydenhet. Fyrbetje
ningen arbetat mod rödjandet af fyrtom ten, h varå samlats 
tång och säf. En större sandrefvel är uppvräkt mellan 
fyrtomten och vestra sjöstranden. 

Pater Nosters fyr. 

Den 12 Augusti kl. 12 på natten slog åskan ned 
på åskledaren och strålen följde ledaren med fräsan
de ljud. 

Den 25 December. Klämtapparaten gång från kl. 
10 e. rn. till kl. 9 f. m. andra dagen. 

Den 27 December. Klämtapparaten gång från 
kl. 6 f. m. till kl. 1

/ 2 9 e. m. 

Den 28 December. Klämtapparaten gång från kl. 
1 

/ 2 3 f. m. till kl 1 
/ 2 8 f. ·m. 

Den 30 December. Klämtapparaten gång från kl 
10 e. m. till kl. 9 f, m. andra dagen. 

l 
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Stmndnlugat· rid fyq•latsm·. 

Björns (yrstation. 
Dc' n 29 September. Engelska briggen 11Jdwvard på 

grund öster om f}rrarne, då fyrbetjeningen rodde till elen
samma och den i10 börjades med bergning af däckslasten; 
den 7 Oktober borg-ades riggen, och elen lO togs vraket 
af grund och bogser::tdos till Gefl.e. 

Den 5 November strancbdo kantrade skonerten Ijj!i
sabeth. Fyrbutjeningun bergllde med eglm lifsfara, efter 
2:ne försök, besättningen utgörande 4 man; riggen och 
lasten borgades don f>, 8 och a NovemLer; fartyget 
l!lcf vrak. 

Den 16 November hade ängbåten Mats Kjölning 
kommit i lägervall vid klippan Fogeln. Fyrmästaren 
och fyrvaktaren l otsadc ut ångbåten 

Undet·stens (yrstation. 
Den 27 September strandade Preussiska skoppet 

Oarl Lin k på södra sidan; besättningen räddade sig i 
egna båtar och inqvarterados bos fyrbetjeningen; först 
den 7 Oktober fick :1ngLåt skeppet utaf grund. 

Den lG Oktober strandade skonert-koffen Prins Fre
clric, lJosättningon räddad och inqvarterad hos fyrbctje
ningen; fartyget vrak. 

Svartkl~obbens f?Jt·station. 
Den 20 Maj strandade barkskeppet Iris från Grim

sLad, men blef taget af grund af ångfartyget Alex. v. 
H u m bol d t. 

Deu 13 Juni seglade Norska barkskeppet Johannes 
'l'öncler på södra udden af klubben; bes~tttningen borgad 
i land och inlogerades i byggnl!derna; fartyg·et vrak 

S. d. strandade i Snyesund barkskeppet Edward från 
\ Vismar; togs af grund don 24 af ångbåt. 

S. d. :strandade barkskoppet Herkules från Lange . 
sund inåt land vid Griskhamn ; fartyget vrak. 
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Den 20 NoYember stötte pä ett obekant grund un

der bogsering emellan Lumm skäret och Ram sen, bark

skeppet r~ evart, men kom af den 23; lots var on~ bord. 

Vid fyrfartyget F1:nngrunclet. 

Den 31 Maj törnade på östra grundet skeppet Vik

toria från Drammen; ångfartyget Norrland, med hjclp 

från fyrfrntygct, tog skeppet a± grund. 

Vid fyrfcwtyget Gnmdkallen. 

Den :)0 Maj kom ett Finskt barkskepp på grund å 

Balelers grund; fyrfartyget afsändt Mt m ed manskap, att 

biträda för dess aftagning, h vilket äfven lyckad es. 

Den 17 Oktober sågs en brigg på grund i S.S.V., 

2 mil från fyrfartyget, men straxt flott. 

Gottska Sandöns fyrstation. 

Den J 2 April strandade Svenska skeppet Louise på 

Kopparstonam e j besättningeu bt•rgado sig i land på ön 

i 2 skeppsbåtar. Den 13 gick fyrvaktaren Pettersson 

med 7 man af besättningen i fyrens båt till skeppet för 

att försöka berga proviant, men misslyckades efter 12 

timmars rodd; don 14 hade skeppet spårlöst försvunnit 

och den 16 afherntades besättningen fr:"m ön af ångaren 

Neptun. 

Fårö f'yrstation. 

Den 21 Maj strandade Holländska skeppet Sand

vikan, men kom af med hjelp från land lO timmar clei·efter. 

Den 8 Oktober strandade Norska barkskeppet Na

jaden plt Salvoref; kapten och 11 mans besättning bergade. 

Östergarnsholms fyrstation. 

Den 28 December strandade Finska barkskeppet 

Eugenia j kapten och 9 mans besättning bergael och in

logerades i fyrboställot. 

Närs fyrstation. 

Den 13 November strandade vid Laursholrne en 
Engelsk brigg. 
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Den 27 N o1·om ber stramlade Norska briggen Solon 

vid Hamrnal'lltis. 

Faluddens f'.IJ1' StafiMI. 

Don 1i3 November inkom vid Hm1tbodan ett vrak 

med kölen i vädret och 2 döda män. 

G1·imslciirs fyrplats. 

D e u l Oktober strandade jakten Maria Charlotta på 
grundet Prostö j fyrmästaren med 2:ne lotsar har, med 

fara för egna lif, borgat först 3 och sodan 2 man. 

Ölands söclHt ~tclcles (y1·station . 

Den 9 Januari strandade Engelska briggen Aftou

stjcrnan vid Skarfhallarne. 

D en 28 Maj strandade Amerikanska skeppet Annie 

Burr på Blafvenj fyrmästaren med arbetsfolk tog far

tyget af grund efter l l timmar och lotsade ut det på 
flott vatten. 

Den 6 November f;iLI'a ndade Engelska ångskeppet 

Albanian emellan Ottenby och fyren. 

Utklippans {y1·statioil. 

Den 15 Oktober strandade på Klotgrundet ett fre

gattskepp. 
Vid f'yrfcwtyget Odin. 

Den Ji) Oktober strandade en skona re pa Aspö. 

Sanclhammarnes fyr·station . 

Den 14 Oktol!er strandade pil, Örnandden eu brigg 

och en skonare. 
Den 13 November i N .O. från södra fyren kantrade 

ett N ors k t barl<skepp med 7 mans besättning, hvaraf en

dast 3:nc man blefvo räddade. 

Falsterbo fyt·station. 

Den 23 Juni strandade på vestra ].;:usteu af E'alstel'

Lorcf N ors k a barkskeppet Ni els. 
Don l Augusti strandade på Kläppen ~konareu 

Gurwry, men kom af niigra timmar derefter. 
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Den 3 Augusti strandade på Bredgrundet skonorton 
Gerda; kom straxt flott. 

Den 13 November strandade vid Kernpingebugton 
ett Norskt skepp, besättningen räddad. 

Den 23 December strandade Et Falsterborcf Engel
ska ång·fartyget Rosa., men kom af grund den 26. 

Vid fyrfartyget Falsterboref. 
Den 5 Oktober kom kapten och 2 man om bord från 

en skonort från \Viborg, som sjunkit på 2 mils distans 
ti ll följd af öfversegli.ng af ett ångfartyg. 

Den 15 N o vom ber observerades ett kantrad t fartyg 
samt spillror af fartyg och plank drifvande om kring. 

Hvens fyrstation. 
Den 15 Augusti strandade en Nordtysk skonare på 

N. V. refvet mellan pricken och ön; kom af andra dagen 
med hjelp af ångbåt. 

Den 12 November strandade på N.V. refvet en 
Svensk slup, kom af samma dag genom hjelp från H ven. 

Vicl fyrfartyget Svinbåclan. 
Den 20 Augusti observerades en Engelsk brig·g sb·an

dad vid Skärrbådan; kom af grund efter några timmar. 

Tylö fyrstation. 
Den 11 December strandade p:\t Tylörefvet en jakt. 

Fyrmästaren och fyrvaktaren tog den af grund efter 4 
timmars arbete. 

Montpstånges fyr· station. 
Den l 7 Jnli kl. 4 t. 50 min. f m. ~trandade Fran

ska briggen Boildieu. 

Den 17 J u l i kl. 9 t. 30 min. strandade en skonert 
norr om fyren. 

Den 18 Juli strandade en Dansk j aH norr om fyren. 

Den 2 December strandade Engelska ängbåten Delto 
norr om fyren på Panneborefvet 

2~l5 

Nidingens fyrplats. 
Don 30 Mars strandade pil. Lillolandsroflrd fmgfar

tygct N aj ad en; passagera me blefvo med fyrbetj eningPus 
hjelp ilandsatte p§. Nidingen och inlogerades i bonings
husen; den 31 kom il.ngbåtcn af grund mod hjelp af 3 
ångbåtar. 

Don 12 April strandade pil. Klockfotsrcfvot Norska 
briggen Success, don 23 kom fartyget af grund. 

Den 24 Augusti kl. 3 f. m. strandade på Klock
fotsrefvet Norska jakten Maria; kom af grund kl. 2 e. m. 
genom fyrbetjeningens hjelp. 

Den 20 November strandade på Klockfotsrefvet 
Engelska skeppetCoral Queon; besättningen borgad och 
inlogerad i boställshusen. 

Winga fyt·station. 
Den 4 Mars strandade emellan Rågbadan och Leij on

brotten en jakt. 
Don 2 November observerados eJ.t fartyg strandadt 

på Tistlarne. 

Den 29 November observerades en jakt strandad 
vid Känsöfjärskär, mon togs af grund af ångbil.t. 

Don 18 December gjorde fyrvaktaren Pettersson 
hafveri med båten under resa från Göteborg till Winga 
vid Koholmen, men blef bergael af fyrvaktaren Börjes
son och lotsame ; båten blef vrak och provianten förstörd. 

Hjortens ucldes (yrplats. 
Den 24 April strandade ångfartyget H valen p :\t Ale

skutorna; genom fyrbetjeningens hjelp kom ångMten af 
efter 4 timmars arbete. 

Måseskät·s fyrplats. 
Den l November strandade Norska skeppet Nord

kap på Pekkareskären; besättningen bergael genom Kär
ringö lifräddningsbåt, utom 5 man, som bergades af 
fiskare. 



Deu 2 November strandade pEt Fogelskär 2:ne 'l'yska 
skepp, det ena lastadt med fotogen och det andra med 
ris; bestittningarne bergades i land på Fogelskär, utom 
3 man, som omkommo. 

Den 8 November upptäcktes syd om .Mttseskär en 
sj unken skonare. 

IIållö (yrstation. 
Den 8 November clrefEngelska jakten Qviver(?) Fra

serburgh, lastad med potatis, i land på S.V. siclan utan 
besättning; den hade blifvit öfverseglad, men besättnin

gen bergad. 
TV äderöbods (yrplats. 

Den 10 November observerades invid \Väderö lots- · 
plats ett fartyg med kölen upp. 

Nordkosters (yrplats. 
Den 8 N o vem ber seglade Norska skeppet W alkyrian 

i land på norra sidan af N ordkosier; fartyget sj unket i 2 
man af besättningen omkommo. 

S. d. strandade på Ursholmen Danziger-barkskeppet 
Albion. 

S. d. strandade på vestra sidan af N ordkoster Norska 
briggen Odin; fartyget sjunket, 2 man af besättningen 
omkomma. 

Stockholm den 30 Juni 1873. 
N. von Heidenstam, 

Öfver-Fyringeniör. 

Strödda underrättelser från frlinuuaude Hinder. 

llollands llnlta. Den Österrikiska tidskriften "JV!it
theilungen aus dom Gebiete des Seewesens" innehil.llcr 
följande meddelanden om detta lands marin: 

HuJländska flottans urJpcrift är dels att i förenino· 1::' , b 

med landtrupper försvara fiodmynningarne och hamnarne, 
och dels att upprätthålla landets anseende uti aflägsua 
farvatten och förs\·ara dess kolonier. Den har följande 
personal och materiel: 

Pe~·sonalen utgöres af fart.ygsbesättningarne ("Fri
villige" eller förhyrde och "milis" eller värnepligtige), 
samt ett marinregumente. ThElisen får ej inkallas till 
större antal än 60:1 m.an i hvarje uppbåd och manskapet 
ej användas annat än på fartyg uti de inre farvattnen. 
Dess första öfningstid är ett år. De, som härefter vilja 
förblifva i tjenst kunna göra det, antingen genom att 
låta förhyra sig såsom frivillige på en tid af 6 år eller 
mera, eller helt enkelt genom att qyarstå utan förhyr
ning. De värnepligtige äro tjenstskyldiga under en tid 
af 4 år, och kunna derunder ej afiäfi·sna sig ur landet 
för längre tid än en månad utan erhållen permission. 

Marinregementet (infanteri) består af: stab, 7 kom
panier och ett clepotkompani, utgörande tillsammans 52 
officerare och 2180 underofficerare och soldater. Det 
tjenstgör dels om bord, dels såsom gamisoner i hamnarne, 
och kan slutligen i nödfall införlifvas med armeen. Un
der fredstid är vanligen halften af regementet utkom
menderad till tjenstgöring utom landet. 

Materiel: 
l. Pansarfartyg, uteslutande bestämda för kust- och 

flodförsvaret. 



-
~ 

P> ::::: c 
~-'U 

>=' Cert. '""'"" [ " ~ .) 
(D 

"' ?' >=' 
"-
CD 
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l Tomfartyg 5,5 
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14 llmga GO tl :250 400 11 11,1 r m p Hitar. På cl>i~ck 
stithon·acle lm-~ finnas för skarpskyttar 
noner . 2:ne torn bepansrade 

med 15 rm plåtar. 
4 reJ-fl. 23 rm 200 400

1
13 M.ed 2 torn, system 

kanoner. l C?les; 13,'1 rrn p ans~.~·· 
V1cl tornportame ar 

l pans~ret 27 il rr11 tjockt 

sar af 14,·, nn. l 
Shofvct har ett pan-

2 reffl. 23 rm 100 400 l il l~tt torn,systemColes, 
k:.moner. 

2 reff!. 23 rm 
kanoner. 

18 långa 60 f[ 
kanoner. 

13 d:o d:o 
12 d:o d:o 
20 granatkanon 
af22 rm kaliber. 
12 långa 60 'il, 
18 granatkanon 
af 22 uu kaliber. 

med 20,s rm pansar. 
Vid portarne 27,'1 ru1 

Skrofvet iir bepansrad t 
med 15,~ rm plåtar. 

751'140 7 Torn som ofvan. 
Skrofvet har 13,'17 "" 
plåtar. 

-l- - (Båcbbepansrademed 
___ l med 14,•, rm plåtar. 

j Blott för- och akter 
~ sUifvame bepansra
' de med 11,1 rnr plå-

1 tar. 

13 långa 60 '[{ 120.- - Hjulångare bepansrad 
kanoner. ! s. o. 

2 d:o d:o -1- _ _ _ _ __ _ 
2 reffl. 12 rm 401-- - Bepansmcl mot hand-

2 d:~;n~-~:N:o 
1 1 geviirseld. 

2 långa 12 H ,,30 
l st. 20 rm gra-

natkanon. 
2 st. 12 U kar-

ronader. 
2 långa 36 1z;, 25 
l st. mörsare af 
20 cm kaliber. 

l 

Summa 15 svårare pansarfartyg och 15 st. mindre d:o. 

'') Sannolikt enelast bepansrade mot handgevlirselcl. 
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2. O bepansrade fartyg. 
12 st. "försvarsfartyg" (positions?) med on bestyckning 

af 4 st. långa 36 u kanoner och l mörsare om 20 
cms kaliber , samt en maskin af 42 hkr. 

14 st. kanonbåtar med 2 granatkanoner och 1 mörsare, 
alla af 50 cms kaliber och maskin med 35 hkr. 

3 st. fregatter med, antingen l lång GO u kanon på 
pivot, 22 st. refflade kanoner 16 cms kaliber, 500 
mans besättning och maskin af 400 hkr., eller 16 st. 
30 1J och 13 st. granatkanoner af 16 cms kaliber, samt 
en maskin af 450 hkr. 

l fregatt med l lång GO u kanon på pivot, 10 reffiade 
16 cms kanoner, 12 långa 20 u d:o och 12 st. 16 cms 

granatkanoner, 470 mans besättning och en maskin 
af 300 hkr. 

l fregatt med l O långa 30' n kanoner och lO refflade 
16 cms kanoner, besättning af 3:26 man och en maskin 
af 600 hkr. 

l korvett med 3 långa 30 tl kanoner, 4 granatkanoner 
af 30 cms kaliber och 4 refflade 30 cms kanoner ( ?), 
en besättning af 206 man och en maskin om 150 hkr. 

l skrufångarc med 4 refflade 18 cms kanoner, 8 refilade 
16 cms kanoner, besättning af 212 man och maskin af 
250 hkr. 

7 d:o af l:a klass med 8 långa 30 Ti kanoner, 8 refl'
lade 16 crns kanoner, en besättning af 212 man och 
maskin af 250 hkr. 

2 d:o af 2:a klassen med 6 långa 30 n kanoner (hvar
af 3 ne på pivot) 7 refflade 16 cms kanoner, eu be
sättning af 175 man och maskin af 2fJO hkr 

2 d:o af 2:a klassen med 6 refflade 16 cms kanoner, 
100 mans besättning och maskin af 280 hkr. 

7 d:o af 3:o klassen med 4 st. 30 % kanoner, 2 refflade 
16 cms kanoner, besättning af 100 man och maskin 
af 119 hkr. 



. G d:o af 4:r khl :>srn med 2 st. :~0 rr kanoner och 2 st. 
30 'fl lmronader, besättning 76 man och maskin af 
80 hkr. 

1 hjul?tngaro af l:a Idassen meJ. G st. refflade Hi cms 
kanoner, en besättning af l 00 man och maskin af 
300 hkr. 

~ st. "Flotille"·fartyg med 4 långa 30 '11 kanoner, be
slLttning 4D man och maskin af GO hkr. 

Summa 60 ångare med 496 kanoner och maskiner af 
8237 hkr. 

3. Seglande fartyg: 
2 fregatter af l:a klassen med 62 st. BO Fl kanoner och 

500 mans besättning. 
l d:o af :?:a klassen med 32 st 30 n kanoner och 320 

mans bosilttning. 
korvett af 2:a klassen med 18 st. 30 n kanoner och 
150 mans besättning. 

2 briggar mod 12 st. 30 ,'7 kanoner och 100 mans be · 
sättning. 

Summa 6 fartyg med l GO kanoner. 

Dessutom diverse obevärade fartyg, vaktskepp o. d. 
Den l .Januari 1873 uppgick hela bemanningen på 

samtlige i tjeust va rande fartyg till 5600 man, hvari äf
ven är inberäknadt bemanningen p?t de i Indiska farvatt
nen stationerade fartyg, men ej den till 600 man, upp
gående milisen och ej heller s[dant manskap, som tjenst
gjorde i land . 

Före utbrottet af Fransk-Tyska kriget Rr 1870 voro 
i hemfarvattnen följande fartyg i tjenst: 4 vaktskepp; 
l flytande batteri; 5 öfnings-, skol· och försvarsfartyg; 
l träkanonbåt; l hjulångare af l:a klassen; l skruf
ångare af l: a klassen; 2 skrufåugare af 2:a klassen; 2: n e 
rammar (-l!lilrcl och Sl'liot·ssircn); 2:ne monitorer (llei
li~el'lcc ocl1 'l'y~cr). Denna styrka var bemannad med 

;"\O! 

2:100 man samt GW man mili s af 1870 års uppMcl . 
Vid krigets utbrott voro en::last Mda rammarn a och bilda 
monitorerna verkligen stridsfärdiga. Sedermera utrusta
des och sattes i tjrnst följande pansarfartyg: Den 22 Juli 
monitorn Krokotlil, den 26 Juli, med ram för seelda tom
fartyget l't·ins l!cm·ik, monitorn C4~r!wt·ns och ängbatte
riet Dc ltuytc•·, den 30 Juli, rammen lic Stict·. Slutli· 
gen bepansrade kanonbåten .it1. 3 den 21 .Juli , och .;Vi. 
l den 24 Juli . Efter 10 dagars förlopp var således hela 
den d?t befintliga bepanRrade materielen helt och hålle t 
utrustad, men alla fartygen voro ingalunda i stridfärdigt 
skick. Sedermera blefvo äfven följande fartyg utrustade: 
skrufångaren af l :a klassen Ilet Siii'CI'cn !intis den 20 
Aug. Den l September, flytande batterierna .II!Jl itl~t· 
och Draak. Den l Augusti bepansrade försvarsfar tyget 
Uot·eas oeh pansarkanonbåten .,lJ. 10. ÄfvP.n dessa far
tyg voro, ehuru inmönstrade på den angifna datum, först 
fullkomligt färdiga, sedan all fara för en neutralitets· 
kränkning var förbi. 

Vid slutet af 1872 var marmens till stånd nl.igot 
bättre än i början af 1870. .Den bepansrade materielen 
bestod di't af: 6 rammar; l ångbatteri; 10 monitorer; 
l bepansrad t, med ram försed t flodfartyg ; :2:ne bepans
rade kanonbåtar oah 2:ne fartyg af typen Stauut~h. 

Om man antager att fartygen af Staunchtypeu mot
svara förväntningarne, och kunna användas till försänk
ningars försvar, så är denna styrka tillräcklig för för · 
svaret af hufvudtillgångarne i norr och söder, und'er 
den förutsättning, att man använder den befintliga pau
sarmaterielen för flodmynningars och hamnars försvar, 
h varvid likväl ingen reserv finnes. 

Marinen måste alltså vid ett even tuelt krig vara i 
stånd att inom f?t dagar motstå faran med alla möjliga 
krafter. Antalet af do på varfven befintliga fartygen 
b etyder föga om de först ofter veckor och månader 
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kunna blifvn shlkla i tjcnstb rut ski ck, och antalet af de 
umcdelbart disponibla fartygen är alltför otillräckligt för 
kustförsvaret. 

Trämaterielen måste allts§., eh uru den är i tj enst
bart skick, anses såsom ett hj elpm edel för försvaret. 

Möjligheten af fartygens förening i de nordliga och 
sydliga fl odm ynningarne genom de inre farlederna är 
af stor vigt, ty till följ e af en sådan möjligh et skulle 
ett li te t antal bepansrade fartyg kunna utveckla samma 
försvarskraft som ett betydligt större antal i motsatt 
fall. En vigtig punkt för denna marin är städse don 
omständigheten, att den för sin ogendomliga bestämmelse, 
kustförsvar och förhindrande af flodöfvergångar, måste i 
förväg öfvas i förening med landtrupper; men dylika kom
binerade iifningar hafva sällan egt rum, och detta är 
helt visst en olägenh et, som måste beaktas. 

Till flottans · materiel hänföres äfven torpedos och 
spärrningar. Mycket är icke fiir ögonbEcket att säga om 
denna del af materielen, da torpedus ej finnas i förräden, 
och stängsellini.erna ej för något farvatten äro alldeles 
färdiga. De sista åren hafva blifvit använda till försök 
med torpedos, hvilka ingifvit den öfvertygelsen, att det 
är möjligt spärra äfven de starkast strömmande floder
nas mynningar, så att ett gynnsamt resultat deraf kan 
fö rväntas. 

Denna marins budget för förlidet år slutar m ed en 
summa af 19,083 ,733 frcs~ hvaraf för fly tande materielens 
h ållande i stånd och nyanskaffning åtgick en summa af 
8,12ö,23G francs; ±ör administrationen 540,189 frcs ; uti 
pensioneringsutgifter oc.h för sanitetsväsendet 1,276,253 
francs, samt för personalen i öfrigt: 6,782, 142. U tom 
dessa summor åtgiir till de fartyg, som äro afsedela för 
koloniernas skydd 1,500,000 frcs om året, hvilken sum
ma utgöres af kolonierna sjelfva. 
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'I'!HH'nycrof(s snahh~i'H•nt!c• fmgslnp:w. Atrr har denna 
\'Crkstad levorerat en af de s m fL, ytterst snabbgående fLng
s in par, fiir hYillm don åtnjuter s<"t stort anseende, allt
sodan dc lyckade försök, .som n~rkshillclcs på Thomson 
nndcr förra :het med den f(irsta af dessa b:'ltar, "lVIiran
dn". Den llll ifr~gavarande är en lustk nttcr, l) fot längre 
iln JHiran da , hvilkot ger den on lilngd af 59 fot 9 tum 
( ong.) Dess största breeld il r G fot 8 tum. Den har en 
2-bladig propell er af 31 tums diameter, som röres helt 
och hållet i vatt net. B:'lton är inredd m ed 2:ne salon
ge r, en för och on akter om maskinen, och ln·ilka äro 
fö renrtdo med on. brygga, som bildar ett slags "h urricano
cläck" Mvcr det lilla skrofvet. H\·arjc salong har be
qvilm sittplats fijr G il 8 personer. Af inredningen synes 
att maskinen ej, oaktaclt bfttons stora fart, får inkräkta 
allt för mycket på ntryrnmct. V id du försök, som gjor
des med donna bi'tt, var fiin'iht loppet öfver elen uppmätta 
mi.le:n mccl ebben, 4 timmrtr efter högt vatten. ~lilen 
t iliryggalacles dEt pEL 2 min . i)(i sok., hvilket motsvarar en 
fart af =:O,t:5 mi los (statntc '''). JJiot strömmen t illrygga
lados milen p?t 4 min. 4 sck., ln·ilkot s\-amr emot en fart 
af 1"1,7ii milos i tin1mrtn. Den uppmätta milen passera
dos ytterligare 2:ne gånger, de ls med dels mot strömmen; 
medelfarte n för bitton blcf 17 ' /2 milos. Inga betydliga 
vibrationer förmärktes ombord pfL det lilla fa r tyget, oaktadt 
dcuua stora fart. 

-'}.iirandas" maskin gjorde GOO slag i minuten med 
en kraftutveckling af 7l,cn indikerade btistkrafter. Dess 
medeliart nL· 18,4 strttuto milcs, och dess deplacement vid 
fij rsiikcn med G personer ombord och 152 kilogr. l~ol 
Ct lllast 3,7:1 tons cng·. 

") }Lir mcnn.s tyd ligen «Stntuto mil eR», hvaruf l= 5420 sv. fot; 
17 ~t.. milcs = H~ knnp. Hed 

20 
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Sammandrag af l{ongl. Rret, Förorclningar, General
order m. m., utgångna friin !iougl. Sjöförsvars

Departementet. 

År J87a. 

Aug. d. 5. 

f:lepi. d. :2. 

),> L1. :20. 

(Kongl. Brcf.) 

Smögens lifrildc\ningsstation i Dohnsliinsko. skiirgi'tnlcn 
skall förses med on f111lsUlmlig mketapparat. 
Viet fiottuns ntrf i Carlskl·ona ska ll byggas en obepans· 
mu stöne k;monbåt 
Lot:;ddriktschefen m. m. C. W. 13. J. Forsell och lots
kaptenen A L. C. Ziclfelt, hvillm beorc\mts att detta. 
urs sommar bi triida i blockbolm med uppgörande af itt
skilliga förslag rörand e lo tsvii,;endet, må beriiknu trakta
mente af 8 Rch om dagen lwardera fr[m deu tid dc 
nullcr innevarande fn: nuit i StocLholm Pysselsatta med 
arbeten för fnllgönmdet ttf ifri'>gtwamnc\o uppdrag, och 
skall den sC,lunc\a dem tillerkfiuda crsiittning utgå af be
h[,llnu lots- och (yrmcde\. 

1r 
1873

. (Generalorder.) 

Sept. d . J. Majoren vid skiirgilrdsartilleriet m. m . O. F. Kreuger 
beviljas 4 veckors tj cnstlediglwt fr i'm och med den 12 
dennes för att vistas i London. 

» [:\. rl. Kaptenen i flo ttan m. m. A. C. Schönmeyr återtager 
frftn och med denna dag sin adjutantsbefattning i sjö
försvm-s -departementets komnwndo -expedition. 

~ H. el. Kaptenen i shirgårcbartil\eriet C. l!'. gkennurm slmll om
kring den 15 dennes iusti\l\a sig i Ondskrona för att c\er
~tii(les ntfiira förb eredande rorbeten och rön i och för 
vieHyftiga försök med um1ervatten;;minor , som iiro Um

nmle ati derstildes frmmldcs anst:illa~. 
,\. :2. Den under Jon 15 :;i,;lliJ.ne Angusli utfiirdade bcslltt

uingslista f; jr ängkorvetten « 13aldor » slmll ökas med en 

hautboist. 
S. d. X.ngfarlygct "V alkyri<m» skall s tUllas till lotsstyrelscm; 

för fogande. 
» el. 3. X.ugfartygct <<Polhem» skall rcfmöuslras, men bibchr.lb 

uppbcinlcrua ombord. 
t;epl. d. '1. KupteHll>jtuauton vid Kongl. Maj :ls !lottas nya reseryskol 

frihcne C. A.. Wachtmcistcr IJcvilj as tj cnslledighet fr[m 
och med •len 10 Llcnncs till •luu l u<lstkommauc\c Okt. 

,, d. 5. 

» ::\. Ll. 

" d. G. 
d. ll. 

d . 1G. 

Den tmdc•· den 2'> .Jann:n·i inncvnmncle år 1illsattn ko
milo fiir nppgöra.ude af för,!ag till nytt sjö1jenstgi\rings
rcglemcute m. m , o~h hvars arbeten ,-,fbrötos i vår:-ts, 
skall ><ter sammtmtr:ida den 25 dcrm e' och sl<all kom
mcndi.irkuptencn af 2:a kl. m. rn. K. l>cyron varu 
ledamot af ifrågavar:mde lwmite i stHllet Wr sji.ikom-
mendorac\e majoren HL m. Virgin. 

Generalmajoren och kommendören med St. K. af S.-0. 
rn. m. J. L agercrantz skal\ insprktera llen under major 
1Jlncrs befiil utevarande afd rln ingcn af sk;irgi\rdsartil\c

ri ets fartyg. 
Korvetten «Balder» skull inmönstras den 15 dennes. 
Löjtuanteu Yid flottan L. M. Törngren beviljas 3 ',- må
n:ldm-s tjcns1ledighet, för a.tt susom liirare i gyn;nastik 
och v:tpenföring tjenstgöra. Yid kong!. sjökrigsskolan och 
kongl. gymnastiska centm\institntet. 

Löjtnanten vid skiirg?.rdsartilleriet C. E. de Champs har 
efter slntadt sji>tåg denna Llag i'>tertagit sin tjenstgöring 
såsom udjntunt i sjöförsvm·sdepartementets kommando

exprdition. 

« 8. d. Löjtnanten Yicl Sklirgiirdsartilleriet H. . Pettersen skall, 
jemte sin innehafvande befattning såsom bibliothekarie 
vid SjöförGYarsdepa.rtementets bibliothek, tills vidare vara 
extra adjutant vid Sjöförsvarsdepartementets komman 

do-expeditiou. 

» (\. 22. Liijtnantcn vid kong!. flottan O. Arelm beviljas förliing-
uing till innm·amnde års slut å den honom, under den 8 
sist!. April, beviljade in- och utrikes tjenstledigheten. 

" d. 15. Chefen för 3:dje Söclra Möre båtsmanskompani, kapten 
löjtnanten vid Kong!. 1\Iaj:ts flottas nya reserwtat R. T 
Norelen öJ\-erflyttas såsom kompnnichef till l:a Blekinge 
bi',tsmauskompani efter kaptenlöjtnanten m. m. A. Hol
mer, som på egen l.Jegiiran .blifvit entlcc\igac\ fr;'m ni\mn

Lla be fat tniug 
Chefen för 2:a Södra ~Iörc lJåtsmauskompnni, kapten
löjtnanten vid Kong!. l\bj:ts flottas nya reservstat O. E. 
W ollin skoll jemtc förut innchafvande kompanichefs
befaLLning iifyon tillsvidare v<~ra chef för 3:dje Södra 
Möre båtsmanskompani efter till chefskapet för 1:a Ble
kinge hf>tsmanskompani öf\·er!lyttudc boptenlöjtnanten 

R T. Nurden. 

OI<L. d. 3. Kaptenen vid tloLL!.m Ol'h ridll:ncu ul' K .N.O. Georg ~>f 
Trolle skaU, frr.n och med dcu lneisLkommande Deccm-
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ber o<·h t ill s,-i,Jure, YAr:"\ milit:ir:llt~cll(. Yill J\. o n ~ l. Maj:l s 
bPf'kiek11ing i Engl:nHl. 

« S. d . Chl'f'<'ll f<jr 2::t Bohus bo'1tsman,.;kompnni knptenliijtnanlcn 

,·jd Kong;l .i\:bj:t,; ilull:n; ny:1 rescn·;;t:tt och riddaren a.f 

J\.. :-l .-0., C. O. Schwc•der skall, jemte förut innehafmn

dc kompanichef,bef:lltTiing, iil"l'<'ll l ill syid:we v am ch d ' 
fur \\'est ergöllancl s b:\t:;m:uoskompnni . 

d. ·1 O. P :t11s:trh:1ten « lJ]f, e;k,tl l, Pft:or drss omottngnrHlo frÖI.n 

?IIotab Yerl·:stads nnf i 1'\orrkiiping, föms till ::ilockholiii 

och tilbviLlarc tillhum ~3tockhollllS ,.;hltion nfko•1gl. f!olt:m. 

]Jca ftir <lcn,;aJJl!ll:t nfiicdcla o(•siittHing oknll Ynm i Korr

köping RrLlnnst den :!O Oktober . n cs:ittning-;;l istan npp

tngcr: chef, kaptenen och ridd , C. C. Engström l, mccl

konunenderml officer l nntl <'rbcfiil och m:tökinistcr 5, 
Vfr ig hc·::-;iiltning t: ö, Stlllllll:1 4:2 . 

el. ·1 :~. Löjtnnute.n yj,] floLtnH L. P:~l:uHlt'r ]JCYilj:<s tre mi\nnclcrs 

ljcnsilcdighet, fn'm o d t nwd dc• n 1,) dem1cs, fi;r n, t l, sil

m m ),ef:ilh:th·;crc !1 :-;yonskt /ollgl·:trtyg, idka in- oclt ntrikcs 

sjöfmt. 
d. 1-:i . ~·Llclig;c genel':1.lonlcm af den 2 De~cmber l8G8,~tng[tcndc 

fnln sjukrigsskolan ul<'xamincrn cl k:<dcltc imt;ilhnclc till 
tj cnstgijring i Karlskron:t srllna,;t G Y<'ckor efte r elen <lag 

hnn undergictt ",jlidlicc rsexamcn , upphiifYes. 

(( d. 21.. Utfiirdas pl:tceringsrnlLt r; r koHgl. iiott:tns offleerare att 

U u ch till efteniittel:ie fnin och med den Li ii OYcmbct· 
inneYammlc >tr och till,;,·iLlarc. 

" d. 28 . K ommcn<llirbtplcne n vid kongl. flottan m. m. F. \V. YOn 

Otter till:'ltes att emotinga och bHrrt kommencliirstecknct 

af PortLI.j!;iöiskn ::i :t Tltjago-orden. 

" ~. c\. Llij lnant<'n vill kongl. iioll.an A. K R. C:nlheim-Gyl

lcm;bö!Ll tillittes att emothlgrt och biirr1 ri<lclneetecknct 
rtf )Janslm D:<unchrogs-orden samt kommcndurdecknct. 

af l'ort11gi:;islm Chriotns-orLleu. 

» d. :2D. L>cfiilhaharen för kong!. flottnns :;t:ttion i Stockholm 

cgc-r att till lots;ty rcl;.;eus förl'og:tndc och mot crsiiLtn iug 

fdn lotsvrrket stiilb en eller t ,.;1, af stationens kauon

bidar i oc.:h flir intngning nf dc niirmnst Slockh0lm fi.ir
lngcb '1 stycken (yrf:wlygcn. 

" d. :JO. Kaaonh >ttcn «lug..-genh skall kla.rgijras för att, försed<l 
JHcd ft;li.L fUrr:1d, l..:.unna iliillV11 $Ll'aH otnkring don :Gti 

n;islkonllll:tJtde NoYcntiJCr n(·h nJ.~·:"t p:1 YintNcxpcdil i on 

1 iii riket s I'Cstl:nst. 




