1880.
43:e årgången.

Häfte N:r 2

Utdrag ur reserapport,
afgifv en af

kaptenen

ko11gl. flot1au m. m..J. A. V. Hrerlr~tröm.
(Forts.)

För 2:ne lir sellan uppstiildes i F:nglanll pil kanon k onstrulctörern e fo rdran "att tilh·erka, en kanon, som
pli 1000 y arr1 s nf;; b'\nl1 genomsköt en pansarsida af
36 in clws pl:'lt ". och m~m fra mstäl<le fö ri<lag till kanoner , nppgåel1l1 e t ill 160 tons vigt. Man har do ck ej
hi ttills se tt nppg ifYet nJgot fcirslag till ett fartyg ,
föran de dylikt p ansar. lika litet som man ännu hunnit
real isera fö rarb etena till fra mstiill antlet af den fordrade
pjesen. De fa rtyg, so m sedan tlen tiden in om engelska
marinen blif:vit planlagd e, äro alla minclre än r edan
befintlige fartyg . och inom tlen italienska, h varest fortfarand e cle stö rsta pansarfartygen iiro uml er byggnad,
uttal ades viil försvarade åsigter om oliigenheten af
dessa kolosser. Om man iifvbn ej häraf kan draga någo n
· allmänt giltig slutsats, synes det likvill antagligt, att
ej nuvarande deplacement er , 13000 tons för Italia och
L epanto , i framtiden komma att mycket öfverskridas.
För dess::t fartyg, so m likväl . ej hafva pan sar i hela
vattenlinien, hade man tiinkt sig användandet af 71
cm. stålplåtar , hvaraf synes, hum långt man, ~ifv en på
s:\ stora fartyg, är ifrån den framkastade möjligheten
af 36 inches ( = 92,4 cm.). Då deremot konstruktionen af en lGO tons kan on ej innebär någo n srt stor
svårighet, a tt den ej kan öfvervinnas med medel, som
5

A,-tilleriet.
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stå kanontillverkningen till buds, samt för öfrigt 100
tons kanonen r edan genom användandet af lämplig t
krut och utvidgad kammare blifv it uppclrifven till <:>n
genomträngningsförmåga , ej långt från den fordrad e,
torde deraf framgå, att artill eriets öfverlilp;senhet öfver
pansaret kan anses såsom ett, åtminstone t eoretiskt,
falrtnm.
D en bestyckning, som för efinnes på nutidens örlog::;fartyg, utgöres, del s af ett litet antal pansarbrytande kanon er af så gr of l;·alib er, som man ansett fart yget kunna föra i förh;'\llmH1 e t ill sitt deplacement
och tilWinkta användande, samt af ett störr e antal
kanoner af mindre slag. Dessas änr1am:'il an ses vara,
utom strid en mot abepan srade fartyg och ställningar
på land, äfven beskjutning af de osh:yddade delarne
af pansarfartyg, kan onp ortar, styr- ell er kommandotorn, däckets bcstyclming och öfrige inrättningar m. m.
Till sistnämnde pj eser höra äfven de förut omnilmnde
antitorpedokanonerne.
För de pansarbrytande kaJtOJ~ e me synes man filsta
hnfvudsakligt afseende vid att erhålla stö rsta magasinera de arbetsmiingd hos projektil en. · För de icke
pansarbrytande kanonerne, siirtleles antitorpedolranonern e, synes man deremot eJHlast afse att få den mest
lätthan dterliga pjes, som med någorluntla rasenmd e
kulbana afskjuter en granat med tillräcklig effekt
emot en tunn plåt- eller tr~ls itl a . Sträfvandet att af
dessa pj eser kunn a använrla, så stort antal som möjligt, torde bero på den omstiind igheten, att de äro
mycket exponerade, och att man ml\ ste fö rn ts~itta någon
eller nflgras demontering under stril1.
,
De kanoner, som hittills mest förekommit af Hittare slag, äro i engelska mariu cn 64 rfif., samt såsom
antitorpedokanoner, sfl som ofvan anförts, 7 och 9 rft.
båt- ell er landstigningskanoner; i franslm flottan an-
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vändes såsom Hittare bestyckning 14 cm:s kanon er af
gjntjem, mod ell 1870, hvilka dock num era efterhand
ersättas med den nyare 10 cm. stålk anon en af modell
1870- 75, hvilken skall tjena både såsom titt artilleri
i allm~inhet och såsom antitorpedokanon tillsammans
med den förut niimnde Hotcl1kiss-revol verkanon. I
tyska fl ottan anviindes i allm ilnhet ej hitt artilleri i
större utstrilckning på de stora pansarfartygen, utan
endast 2 till 4 st. 8,7 cm:s Kruppsim h:anoner såsom
anti torpedoka n oner.
Mellan-kalibmrne, emellan de gröfre pansarbrytam e och det Hittare artilleriet , am·ändas ej samtidigt
med de förre, utan brukas såsom en, det liitta artilleri et fnll ständigamle, bestyckning R obepansr ade, eller
svagare bepansrade fartyg , iimnade för uppträdand e
å afiägsnare farvatten.
Det är redan nilmn c1t, att intet synes gi.fva någon
bestämd anvisning på den pansartjocklek, som skulle
kunna anses typisk för nutidens fartyg.
Äfven de gröfsta kanoners förmåga af genom skjutning af en pansar sida är ganska varierande. N edanstående tablå visar , huru de pansarbrytande kanoner,
som blifvit använde på nyar e fartyg , förhålla sig sinsemellan i detta afseen de.
Genon1- l Projekti-

l

-

Fartyge ns namn.

Duilio , Dandolo
Inflexible
Tord eoskj old

l 00 l ons Armstron g
so, (( \ Voolwich
35 ,5 cm. Kru pp
j34
«
Fransk a f1
.stål, mod . 70-75 J
30 ,ii cm . Krup p
38 tons Woolwi ch
127 cm. Fransk af 1
'isti\1, mod. 70- 75 l
2G c m. Krupp

l

Wesp e , Bi en e m . fl.
Ajax, Agam enmon
Sachsen, B a iern

triiu gning Jens maga af enk e l
sinerade
pl åt af j ern a rbete pr
vid. myn- cm. af o mh ets.
l ningc n.

Kan onslng.

l

Amiral D upcrn)

Richelien

-

m.fl.l

90 cm.
84
67 "

l

((

54
51
48

((

((

"

l

M. T.
90,2
81,5
60

44 ,4
44,3
32, 1

43

((

31,8

38

((

27,2
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Genom trängni ngen i:Lt· beräkna d, pi\ gruml af vid
senaste skjutnin gar erhå lln a, bästa resultat , med den
af Helie uppgifne , vid Gavre använde form el.
Härvid bör anmärk as, att den Krupp ska 2G cm.
kanonen r edan kan an ses såsom en äldre pj es, som
numera kan inom samrna vigt Lety dligt öfYerträ ffas.
Om man undanta ger såväl d enna pj es, som de båda
öfversta i tabellen , Arm s tro11gs 100 tons och \Voolwich 81 tons, så finner man att d e öfriga s genomt rängningsfö rmåga ligger emellan G7 och 43 cm. enk el plåt.
Deremo t svarand e magasin erade arbete per cm . af
omkrets en utgör från 32 till GO 1\I. 'l' . vid mynnin gen .
Då af redan anförde skiil projekti len , för att dess genomträn gning skall med n1\gorlu nda säkerhe t kunna
påräkna s, mäste ega ett betydli gt öfver skott af genomträngni ngsförm åga utöf\·er pl åtens förmåga af motstån<l, torde man ej kunna antaga , att Je af ta bellen
angifne resultat er kunna nmler veddig strid erh ållas.
Tab ellen afser d essutom enkel plåt af jern, och d å
nu stålplåt ar alltmer a börja att Legagna s, ford ras
äfven derför större genomt rängnin gsförm åga. Flera
fa rtyg hafva redan pansar af 40 cm. tjocklek, och genomsl:j utande af en dylik pan sarsida synes mig vara
en icke öfvenlr ifven fonhan på en nutiden s pan sarbrytand e pjes. För att kunna göra detta med någon
säkerh et och på ett stridsaf ståml af v . p. 1500 meter,
torde en kanon böra kunna vid myn.n ingen genomskj uta omkring 50 cm. enkel plå t. Ett vanligt förhålland e ur, att ett fartygs gröfsta artilleri genomskjuter starkar e pansar äH dess eget. Ett undanta g
h ärifrån göra do ck de tysk a "Ansfal lskorve tten" Sachsen etc., lnrars 26 cm. kanone r ej förmå. g enomsk juta
en af 40 cm . pansars kyeldad fartygss ida.
Artill eriets ub·eckl ing under de senare åren synes
emeller tid långt mindre gå. i den ännu for några år

sedan in slagna ri g tningen af pje se rnes jemnt tilltagancle ölmin
· "'o.· i Yin't
c, och ka li be l', utan fa stmer i förbättring af åtsl, illi ~<t detaljer , i än<lamål att uppdrif va
verkan af jemfö rd:;evis !iLtthan dter1iga re pjeser , än
dem a f 100 ton:; oeh clerntöf ver.
För att i stii rsta allm ä nh et pfwisa resultat en af
denna u tvecklin g , torde det medföra redighe t att om' nämna några af de hufvuds aldigast e faldore me hvar
för sig.
. J, som a.. r f"onl l l t ' ast
Fråga n om lJVI'l]{Ot matena
e a' 1g ·
fiir tillverk nin bo· af oTofva hanoner , synes ej , geno m
b
någon artill eri d:; utveckl ing , uneler senare tid blifvit
löst . U ti de himl er , h varest man hittills a nvänclt stål ,
har man ej afv ikit <lerifnln , lika litet so m man å andra
sidan i E ngland an se~ t sig Lehöfva frångå de principe r,
som l igf;a till grnncl f\iL' det smiclda j ernets anv~Ln
dande. Det ~it· Yi::;:;cdig en ett faktum, att man i Frankrike för gr\.ifre kanon er , kalibra me 34 och 27 cm.,
sam t elen mlller till v0rknin g varande kanon af 42 cm.
- iifvcn:;om för en mindre kaliber, 10 cm. -- antagit
stål, såsom ensamt materia l, fö r såväl band som tuber
och kanonkr opp; men der emot kan anföras , att man
u t i Italien nyl igen Lirdigg jutit en kanon af 100 tons
vio·t
af ~o·J' ntJ' em och otubcrcul. D e goda resultat man
ö ' (.
i sistniLmmla laml uppnå tt mecl 32 cm. gjutjem sl:anonen i för enino· med Fossano krutets utmärk ta egen'
o
ska per , och en alltj emt fortgåen de förbättr ing uh. cl e
anv[incla metall-b lamlnin garna, hvarige nom man erhållit ovanlig t go cla egenska per hos k anonjer net, synes
vara cle ltn fv n<lsaldi ga or;:;ah:erna till denna gjutjern ets
triumf.
Såso m beteckn amle för <let 'rnrinsk a k anonjer nets
beskaff enhet torde böra. niimnas , att då man hittilis
an sett ett t ryck af 2000 atmo sferer såso m maximu m ,
man numera ~Lmn cule nppgl'L till 2400 atmosfe r er .
l

.
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Att man i Franhike öfvergått till användande
af stål, torde bero, dels vä den höga ståndpunkt .tillverkningen af denna metall numm·a inom landet, - s~ir
cleles vid jernverket le Creuzot, intag it, clels ~fve nfpil
önskan , att ej till skeppsbruk behöfva anv~inda alltför
långa pjeser, h varigenom åter nöd v~Lndiggöres högre
tryck i pjesen, än som är förenligt med dess säkerhet,
om den vore af annan metall.
D it tillverkningen af kanoner efter Sir W . Armstrongs system, af smid t j ern och stål, redan i rapporten af den 31 lVIars detta :'\r blifvit utförligare framstälcl, torde jag få h ~invisa till denna rapport med
hänseende till smidesj ernskanonern e.
D et t orde i allm änh et om do olika metallern e
kunna s~gas, att om man vill nppnå n:'igon viss effekt
hos proj ektilen, denna 1mn erhåll:ls med hvilk en metall som he.l.st, om den ej öfverstiger el en g riins, som
betecknas af den italienska 100 tons kanonen. Jlien 0 111
d~nna_ effeht skall nppn<.'ts med en kanon af gjntjern ,
bhr pjesen både hin g re och tyngre, än vid an vändandet af någon af de andra båda metalleme. J emförelsen err.ellan stål och smidesjern visar, ibland hittills
existerande kanoner i allmänhet, att stålkanonen är
något lättare än smid esj ernskanonen af samma effekt.
Stålkanonerne äro likväl, hittills åtm instone, så mycket dyrare än pjeser af de båda öfriga slagen, att
denna olägenhet är väl viinl att tagas i betraktande
vid siclan af deras förd elar.
En blick på den h~ir bifogade jemförande tabl ån,
torde b~ittre än någon bes krifning ådagalägga de olika
r esultater, som blifvit uppnådde mecl några af de senast
tillverkade och profsli:jutne kanon er af olika syste m.
Om tillökningen i vigt hos en kanon, so m ej är
afsedel för transport i land, icke är betydlig, torde
kunna ifrågasättas, huruvida den sålunda uppnådda
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min skningen i rekyl ej upp viiger ohigenheten af den
ökade tyngden. D oll min:okad e frestning en på rekylbä rmnar e och lavettage syn es utgöra en beaktan svärd
förd el, s~irdel es om man får autaga en for tgående förbättring uti hnttill verkningen, h varigenom man möjligen skulle kunna erhålla stön e utgå ngshastighet ~in
elen, för hvilken lw nonen ursprungligen varit konstruerad, hvilken större hastighet utan fara kunde tillgodogöras, om la vettaget r edan i förväg meclgåfve en
· något ökad frestning.
Sträfvanc1en i riktning att, utan ökning af trycket, nppchifva proj ektilens utgångshastighet, utmärker
artill eriets utveckl ing uneler senare till inom de flesta
länd er. De medel, so m för detta ämlam ål anv~inclas,
äro utuidguiug af' k ammaren ·for att öka krutets ursprungliga förbr~inniugsmm, (örlc'i1tgning af' kanalen
och anviimlamle af ett läng sa mt f örbrinnande krut,
som iit· i stånd att verka på projektilen under hela
<len tid den ~ir .i loppet.
:Med afseende på lopp ets längd finn er man, att
clå de gröfre pansarbrytande kanon orne af iilch·e slag,
för hvilka vVo olwichslmnonerne, och de franska af
1864- 66 års modell, möjligen kunna anses sitsom typiska, varierade från 13 kalibers kanallängd (Woolwich 12''-25 tons) till 18 kal. (Woolwich 7"-7 tons;
franska, morlell 1864-66), sil. uppgår k anallängelen
för nyare kanone r till 20 kal. (19,7 för elen franska
2'7 c. m. af modell 1870-75), 22,5 för Krupps långa
24 c.m., 25,3 för Krupps 1iJ c.m. och <.lerutöfver för
mindre kalibL·ar, ända till 30 h 31 kal. (Armstrongs
2" ,5). Krupps 8,7 c.m. "pivotkanon" iir 46 kal. lång.
Olägenheterne af en s~rdel es lång kanon , afseeld för
bestyckning af fartyg, h varest det erforderliga utrymmet ofta m;l.ste köpas med upp offring af andra önskningsmål, äro dock betydligt mindre för bakladdnings-

1\ wwl/, ing der .
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Hos dem har proj ektil en li ka lång väg att
den korta, ~o m i den låuga ka nonen; star ka
rekylh~immare kunna sttlede::; auv~itulas, dä reky len ej
man måste brin oo·a
viss rmnk t ' livartill
beror af nåo·on
;;:.,
myn nin gen, ocl1 pi\ öppet Lliick med pivotkanoner kan
det t ill oeh med st uml om nt ra en fö rdel ju längre
kanonen lir. l h varj e fa ll iir Lien Hi ng a kanalen ett
nödvändig t viikor fö r att kunna anviilllla det långsa mma, kan onen skonand e, k rnt, so m Lotingas af rlet
låga try ck en tackj cm spj es u tan fara kan tåla.
För a tt kunna öka ladll niugen, utan ökand e af
t r yck et, anviindes nnm er a den s. k utvidgadt:J kammaren.
kanon er.

föras i

Använda nde t af en k rntkarnnHtre 1 hvars L1iameter
ä r stöne ~in ka rdu sens, eg dc för::-; t rum fö r de franska
baldadclningskanon erne af modell 18G4 - ·66.
lVIun fin ner uti ntpporterne fdln G<:l vr e, und er de
n ~imnd e å r en, det sålnmla nppkom na tomrumm 8 t benämnclt " vide eonservatr.ic e ·', h vadan dess ege nska p
att minska trycket redan tlå var v~il bind. Det bestämdes för dessa kanon er , att kanlus-stoe kells diameter borde vara omkring O,s, (varitJrand e emellan 0,7
och 0,0) af lmmnutr tJns diameter ; man anviinde cless utom fö dadelning at' ell k aliber::; längel emellan kanlus
och proj ektil , sil att kl'lltc t::; förbriinningsrnm , cU man
ej tager i betraktande förladdningen, so m var af sj() tång och stUedes särd eles porös, blef mycket stort, i
förhålland e till den lilla vigten af den tidens laddOrsa kerna clertill, att man likväl ej ä.nnu
ningar.
synes f~ist samma vigt vid den ut viLlgade kammar en,
som nu, torde få sö kas hos det brisan ta krut, so m då
iinn u anv~indes, och hos det äldre la cldningssättet, g nmdadt på erl t ~ ll amle af maxirnnm i1f kmtets verkan,
utan af:-;eentl e p it try cket i pj ese n.

Utr idgad

kammar(' .
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Genom d e kä nda Abel Nobleska krutförsöken uppstoclo e mellertid a ndra åsigter, och det stora inflytandet
å t rycket, af fc\L"ltåll andet emella n kru tladdningen och
~ess ursprun g li ga fö rbränningsnun , bl cf bättre u t r edt.
D essa för;;ök ledde till antagandet , fö rst fö r d e Armo·t vidare hammar e än
,t ·oncrs1,.,
b
. ,]
' af betvLlli
c
o . k·wonerne
ö
::;l
es användan de,
möjliggjord
hvarigenom
öfrigt,
i
loppet
llt~;1 ökning i t rycket, af s törre l addningar, såle des
erhållamlet af större initialhastigh et . D e Ab el-Nobleska teorierne kunna möjligen sålunda sammanfattas:
en g ifven krntm~ingd ka n vid sin explosion enelast
åstadkomm a en viss arb ets mäng d. D enna skall up ptao·as af pj e::-;e n och projeldilen. Ju stör r e y ta, som
1
" uen
bl 1r
•
b
uti pje::-;en i ::-;in helhet, clesto mwdre
erbjudes
qva ntitet af krutets arLete, o>om k ommer pit hvarje
yt- enh et (under för ntc;ä ttning a.f lika motstånd hos
projektileme), oelt des to mindre frestn in g blir så ledes
.
pj esens gocl::i underkastadt.
En bli~:k pil den Lifo gade jemfö r ande tabUn visar
äfven, att laddning::; tätheten ltr mindee fö r gju tj ernskanonern e än för dem, ::;om tåla högr e frestning, liksom att skilna den i diameter emellan kammare och
lopp iir Lety clligt större n t i kano ner af yngre dato,
exempelvis de A rmc;tr ongska k anone m e, Krupps långa
24 c. m. och lo c.m. kanoner m. fl. R iitt tydligt fra mst<h detta fö rh ållande, vid j emförels e emellan den fra n·
ska äldre 27 c.m. kanonen, mod ell 1870, och den nyare
af stål, 1870 - 75. Häraf framgår ;ifven, att det är
omöjligt k onstru er a en kanon af en mindre stark metall med samma vigt, so m k an g ifvas en k anon af
star kar e metall, om b:'1.cla s kola ::'tstadkvmma samma
effekt, liksom å amll'a siLlan möj lig heten af erhållande
af h vilken hittills uppnåtla effekt so m h elst , äfven
med en pj es af svagare material, om man ej f~ister
afseende vicl tyngden.
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De italienska, otuberacle 2.'J·utiel'l1skanonerne af i32
c.m. och 45 c.til. kaliber (101 tons) bevisa sistnämnde
~ _J .

,J

möjlighet. l\Ied deu sista af desse i Turin gjutne pjeser skulle llrofskj"utnino·
under nu förliden sommar eo·a
•
b
b
rum. Om dess resnitater har jag mig emellertid intet
bekant, men då man med 32 c.rn. l'anonen erhållit en
hastighet af 452 m. med 350 kg:s projektilvigt och 72
kg:s laddning af Fossanokrut, '') synes man ej oberättigad antaga, att åtminstone samma hastighet kan
uppnås med 100 tons kanonen. JUan riilmade emellertid i Tt1rin på, att med 250 kg:s laddning kunna få
500 m:s hastighet för en v. p. 908 kg. tung projektil.

R eJflin.r;.

Då fördelame af forceringsprojektiler numera synas allmänt insedde, iiro dc nya pjesernas reJJling inrättad for dylika projektiler. Hiirigenom hafva äfven
rcffelsystemen blifvit mycket förenklade, sil att alla
de olika inriittningar, som förut funnos för projektilens
centrerande, alllleles försvunnit för baldaddningskanoner och hos mynningsladdningskanoner i viss mån blifvit ersatte med de s. k. gaschecks.
l nutiden s bakladdningskanoner användes ett stort
antal reffior med smala sl;:ärande bon11nar och ringa
djup, som iir nästan detsamma, eller 1,5 m. m. för gröfre
kanoner, och för de mindre från 1,3 till O,s m. m. Bommames bredd är äfven föga skiljaktig i de nyare pjeserne, eller Ll m.m. för de gröfre, 3,5 a 3 m.m. för de
lättare pjeserne. Kilreffiingen, som användes för de
äldre Kruppska kanoneme, förefinnes deremot ej vid
de senaste. Den i plan utlagda refflan bildar en parabel uti de franska och en del engelska kanoner, med
en ringa begynnelsevinkel mot loppets generatrice, från
"') Man har Ufven mcrl okad lacldning fi\!t 41lii m C.trc s hastighet,

då trycket var 2165 atm.

o till 1'/~ 0 , sa mt en utgår~gs vink~~ af 4° för de ~röf1,e franska kanonerne , 4 1 /~ a 4· 1/_1° for Armt~trongskanokanonerne.
11 erne och 4° för de gröfre Kruppsim
·.
.. .
.. De
långa projektiler man på senare t1der bor_Ja~_anvanda,
··rdeles till mindre kalibrar, fordra dock storre rotasa
tianshastighet för att bibehålla stacr1gt r·age 1. ba:1an,
än som mccl så små utgångsvinklar kunna erhallas
el J. emförelsevis lätta projektiler . Man finner derme
k"
för, att cle lättare kanonerne af nyare konstru twn,
t. ex. Krupps 15 c.m ., Armstrongs 2' 1 ,5 (6,85 c.m.) och
elen franska 10 c.m. kanonen af 1870- 75 års modell
haJva utgångsvinidar af 7° och 7o 9'. Vid de engelska kanonerne anv1inclas gascher;ks
(hvarom se rapport af den 31 Mars), vid öfriga lm:1oner kopparringar, inhamrade uti en grnnd urtagnmg
i projektilens god:J för att gifva rotation. De af Krupp
förr begagnade Llymantlame ~Lro alrleles aflagdc.:. Af
koppaningarue auv~indas af Krupp 2:ne och for de
grMre italienska (landtartilleriett~) kanoner 3:ue, af
hvilka endast den bakre ~ir afsedel att af bommarne
stukas, så att dess diameter 1ir lika med diametern
o·enom reffiornes botten. Uti de nyare Kruppska ka~oneme finnes ett reffiadt projektilläge, hvaruti bommarnes inre yta bildar en stympad kon, med spetsen
mot mynningen, så att, clå proj~ktile:1 ä~ införd:. refflorne börja vid bakre gördeln. A pro.]ekt1ler:1e for cle
franska kanonerne finnes endast elen bakre rmgen, och
i stället för främre ring finnes en ansvällning på projektilen, gjuten med densamma, strax bakom ogiven
och stödande på bommarne. Detta system fordrar
likv[tl, för att gifva god centrering, s[irdeles små t~
leranser, såväl å projektilens ansvällning, som å kahbern inom bommarne.
1;

2
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De pansarbrytande projektiler som begagnas, såväl för de engebka, som för de tvs ka och italienska
lmnonerne, ~i ro ihåliga, dels af s.
Hartguss", dels
stål i Tysk land och England, af stål i Italien. I Erankrike finnas mas si va, pansarbrytande p r oj ektiler, so m
~~oek numera afskaffas, samt ihåliga dylika af stål.
Afven de franska cylindriska s. k "Loulets de rnpture ''
skola afskaffas. Af den bifogade tablån synes, att
de spriingladdningar, som rymmas uti pansargranat eme, ej iiro siinldes stora. För att förbiittra cletta
förhållande har man uti Italien faststiilt en ··enhetsgranat" , h vilken, något starkare spriingladdad ii n p ansargranateJJ, har tjockare gods och iir tyngre iin den
van! iga grana ten. 1\Ian har dervid u tgä t t från den ;} sigten , att enär de ällhe pansargranaterne, genom ökade
initialhastigheter, fått ett öfverskott af magasineradt
aruete utöfver det, som fordras för genomtriingamle
af de oftast förekommande pansarsidor, detta borde
tillgodogöras genom ntvecklamle af större spr2ingverkan. 'l'illsammans med denna projektil iir meningen
att, st\som ersiittning för skråskotten, på n~ira hcUl
emot fartyg, samt emot trupper å land, använda en
granatkartesch med tunna väggar, ett stort antal lmlor och jemförelsevis liten spr~ingladdning. Försök
med granatkartescher hafva äfven, elmrn med föcra
framgång, blifvit gjon1a i Frankrike; då deras goJa
verkan iir framför allt beroende på kännedom om afståndet till målet, och alla försök att erhålla en god
afståndsmlitare, anviinrlbar för fartyg, hittills endast
gif~it ~nedelmåttiga resultater, synes det som dylika
proJektiler ännu ej med fördel kunna anviindas ombord.
. Svårigheten att ombord hålla reda pä de många
ohlm slagen af projektiler, ltvilka ytterligare blifvit
ökade med s. k. exercisam mnnition, ocl1 olägen heten
af misstag härutinnan, hvarigenom den påräknade ver-

r,·oj ek tile,·.
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kan af ett skott, genom felaktig uppsiittning, kan ga
aldeles förlorad , göra den inom italienska marinen
vidtagna åtgärden liitt förklarlig .• D et Armstrongska
system et, att hafva alla proj ektilem a niira lika tunga,
erbjuder i detta afs eende stora fördelar.
Den allmänna st6ifvan att rika kanon ens kraft
visar sig iifven <leru t innan, att man ökat de vanliga
granaterne3 spr~ing\'C: rkan genom deras förl iingning
för att ry mma större laddning oelt gif\'a fl era spräng- ·
styc], en. I detta afseemle finnL• r man, att då de äldre
projektileme voro omkring 2,4 kal. långa (de franska
32 e.m :;;;, 27 c. m. och 2-i e.m. af moclell1870), så hafva
nyare proj eldiler en Eng tt som fcir mindre kalibrar
uppgår till 3,;; kalib er; den franska 34 c.m. kanonen
har 2,5 kal. och 2,7 lml. långa projektiler, 10 c.m. kanonen lta1· en 3,·1 lml. Emg granat. Armstrongs 11 "
kanon har projektiler af 2,G och 3,1 kal:s längd; 8"
kanonen har 2 ,4 och 2,8 kal :s projektiler. Krupps 40
c.m. kanon har 2,8 lml:s projektil, 35 ,5 och 24 c. m. kanonen 2,8 hal:s och 15 c.m. kanonen 3,5 kal. lång projektil. I Frankrike använder man numera för projektilemes spriingladclning pilu-inhut (pikrinsyradt kali),
hvilket med en sprängverkan, Jiggande emellan den
hos 1mnclgeYärs- oeh bomullskrut, liir vara fritt från
fara vid cless ham1teranJe, samt ej binsligare för slag
och stötar ~in vanligt krut.

Då det skulle leda allt flir l:'lngt att hlir s1ika i
detalj redogöra för äf\·en ett fåtal af tl e nu for tiden
anv~inrle sjiilnxettager, och dessutom de flesta af dem
äro genom offwiela arbeten v~.il bin(la, torde det tilllåtas mig, att emlast framstillla några betraktelser
öfver nutidrns sjölavettager 1 allrniinhet.

!"w ·ettag e.
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Minskning i antalet af de grofva kanoner, som nu
jemförelsevis mot förr föras ombord på större fartyg,
förorsakad af deras ökade tyngd och deraf följande
svårigh et i betjenandet, har fört till en, mera tin fordom , nödvtindig sparsamh et med deras skott.
En enda projektils förstörel seförmåga och skottets
dyrbarh et, ej blott i ekonomiskt afseen de, utan äfven
beroende på det mindre antal per pjes, som nnmera
kan medföras ombon1, gör det af största vigt , att alla
inrättningar för k a nonens selTerand e sann·erlm till
åstadkommande af st örsta miijliga lätthet biirnti. I 1 avettagerna hafva derför måst göras lika tittskö tte för
nnticlens tunga pj eser, som för de äldre bttare.
Nödv~indigheten att intill ögonblicket för skottlossningen följa det rörliga målet, hvars svårigh et ökas
genom eget fart;ygs rörelser, samt fordran på trånga
portar å fartyg, der kanonerna ej skjuta öfver bank,
verkar äfven i ofvan antydda riktning. Dessutom
skulle allt för mycket folk erfordras, om man med
de äldre inrättningarne ville söka att röra nutidens
gröfr e pansarbrytare. Äfven dessas ammunition har
så ökats i vigt, att den ej längre kan beqvämt trans porteras med handkraft. Till följe af dessa om stiindigheter har man öfverallt måst uppgifva den gamla
fordran på enkelhet vid konstrllktionen af lavettager
- men sedan gärdet en gång blifvit nppgifvet, tyckes man ej heller frukta någon komplikation, hur invecklad den ock är. -De engelska lavetterne af Scotts typ synas vara
de, hvarest man med hufvudsakligt anviin,dande af
kugghjulsutvexlingar och taljor h:ommit handkraften
till hjelp, då deremot de Elswickska hydrauliska lavettagen och inrättningarne för laddandet af framladdningskanoner representera en typ, som fordra minsta möjliga handkraft. Båda dessa system torde lmnna
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ans~s föga skiljaktiga i fråga om enkelhet i konstruktionen. Om äfven det hy drauliska lavettaget, hvarmed biir emlast afses t1et, , h varest hydranlisk kraft
anvi.lndes för kanonens förflyttande, lir till utseendet
vida enklare, så bör llock tagas i betraktande, att
dess ömtåligaste delar, pistoner och ventiler, ej alltid
äro mindre ntsatte för skador genom beskjutning derför att cle äro dold e, samt att en skada på Yissa af dessa
delar ej Lehöfyer vant st or, för att siitta pj esen ur
stri<1bart skick. Dertill t ord e böra l;:omma, att dit
"handkt•afts "-bvettage ts mång:c hjul utan stor svårig het ton1e lmnna ersätbs af· reservdelar, det endast
siillan torde finna s någon ombon1 i fartyg et , som har
tillrii cldig knn s kap om ett mera kornpliceradt hydrauliskt lavettages beskafFenh et, för att kunna leda
arb et et med de ss r eparation vid behof, iifven om ett
elylikt arbete merl fartygets !Jj elpmedel i i_)frigt skulle
kunn a utföras.
Oaktadt ofvan påpekade oliigenheter vid användand e af hydranlisH lavettage, afsedt för pjesells röraml e, har det så stora förd elar i fråga om bespa rino· af folk och lätthet att handtera , då det är i fnll"'
stiindig ordning, samt har i sin helhet gifvit så tydliga prof på soliditet, exempel vis Y id sprängningen at
kan onen ombord på ''Th nnderer «, att det väl ännu
länge torde komm a att framför andra system användas, åtminstone för kanoner , so m nppg<"t i vigt till 25
tons eller derutöfver.
Den enkla hy drauliska r ekylhämmaren, nu nästan
allmänt anY~iml äfven för min,lre pjeser, såsom båt• kan oner i engelska och tyska marinerne, 8,7 c.m. bronskanoner på italienska fartyg m. fl. , synes erbjuda stora
fön1el ar framför am1ra r ekylhämmare, uta n att knnna
tillvitas de olägenhet er, som måste anses åtfölja mera
utsträckt anv~indancle af det hydrauliska lavettaget.
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En a nm ärlmin gsvtird olikh et for efi nnes uti ·upp fa ttningen af lavetta gens beslw fl-'t>nhet in om de båd a
stör sta marinern e, den engelsk a och den fran ska. Inom
den förra sy11e.3 man fordra allt af ma skin en, och der emot li t et af hetjening en. Öppnand et oc h st ii ngandet
af en kran iir all t, som fordras för att röra, de t yngste
kanoner , likso m ~i fv e n för dera s viskning oc h hnddin g,
eller ammunit ion s föramle till sin plats föl' e ladd mngen.
Inom den senarP ll errmot sy nr ;; det, c: om om man
steäfvad e eftP r att ej gå Lingre i aJwiindnnrl et nf me1· ct
kompli cerad e inrrittnin g:u , än s om lir alld ele,:; n\idvtin dig t och helclr e brukar mem folk , än mas kin eri, J pr
detta är möjligt.
P il exercisfa rtyg et "le Souve rain '' och de derund er
lydnnde pansarba tterieme fö refnnnos för 24 och 27
c. m. kanonern e helkursö da n t ter föL' ha tterikano ne rne,
och vändshif velavette r för pj es er, som brukas i barhette-tor n , eller på öppet ll ä~:k A1la särsk ilcla im·ättningar på dessa la Yettager för lmnonern es riktning ,
ut- och inh alning, samt r elq•l ens upptagan d e, lmnd e
löstagas och dess olika delar et·sättas medres er \'Cl elar,
så att endast sj elfva laYetten och kursören vore oersättlige. S öndertag ning, både för öfning och för de
olika lavettdel ames behöriga vård , företogs en gå ng
hvarje vecka, hvarigenom h va rje man af lmnonbe tj eningen kunde lättar e bibringa s insigt om lle o1ik a delarn es beskaffe nhet och anv~in danJe .
Att anviinda litet folk torde hafva sin s tora fördel, endast i det fall , a tt man eger in 6ittninga r af
besk affenhet att ej medgifva , det en enua s oknnnigh (•t
ell er vårdslös het kan utslitta <let h ela för de största
faror.
Den säeueles tilltalam l e tank e, so m li gger tii1
grund för de sj elfsänkancle lavettage n, att fijrena skjut-
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n in g öfver ban k med fö rdelame af nästan fullständ igt
skydd för pjes och betj ening under k anonens viskning och laddning , har först på sista. ticlen blifvit tillämpad för grofva kanoner ombord på T emeraire ,det först a
fartyg inom engelska marinen som blifvit förse clt dermed, och detta system synes, der utry mmet medgifve r
dess anv~indancle, kalladt att allmänna re införas, om
det ej visar sig medföra allt för stora praktisk a olägenheter .
Det förnt i ty ska flottan myck et använda , s. k:
"Brookw ell e" laYettag et , är numera utclömdt. . Sås om
er sättnin g \'ar under fö rsök ombord på Renown uppstäldt ett sbinl eles enk elt lavettag e fö r l ~ittare pjeser,
12 c.m. k anoner , hvarm eJ redan skj utits öfver hundra skott utan anmärkn ing. Det bestod af den gamla
(/Brookw ell e" lavetten, hvarifrå n brokrull en med dertill
hörande inrättnin gar blifvit borttage n. 2:ne förrullar
funnos. I stället . för ak terrulla r användes släpsulor
under la vettens si dopl ank or. Ingen kursör finne s, utan
i dess ställe en vanlig s. k. lamellk ompresso r, bestående af 3:ne Hingre skenor på hvar sida om medellinien. Dessas främre iindar äro uppträdd e på en hult,
som g enomgår en klyka, pivotera nde i harizont al led
omkring en bult i sidan. - 4 st. 1 /~ tums plåtar nedgå
från lavetten s hottenpl å t, omfattan de och emellan hvardera knippe af de 3:ne förut omniimnde- stängern e,
samt kunna åtelragas på vanligt vis med en skruf,
som röres af en på y ttre sidan befintlig ratt, och som
.har ~ : ne käkar under lavetten , omfattan de hvarje
knippe af stänger. S tiing erne äro vid inre ändan förenade, men hafva ej annat stö d, än ett under sjelfva
la vetten befintlig t, och m ed denna rörligt. Sidorigtning sker med taljor, liksom äfven tillbordssättning
och inhalnin g. Höjclrigt ning med skruf som för de
äldre Brookwe ile-la vetterne. D enna inrättnin g, som
6
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·syn es -ärde les kraf tig att uppt aga reky len för mind re
pjese r, är enkel och tage r obet ydlig
t mera utry mme
S

på d~icket, än en vanl ig halfk ursö r-lav ett
i tvärskeppsrigtn ing, sam t mindre i långskeppsväg.
Den enda
olägenhet den synes medföra , är att däck
et slites genom lave ttens släpsulor unde r reky len,
hvilk en olägenh et dock ej är störr e än för äldre kano
ner, då man
blef tvun gen aftag a akte rrull arne .
. S'.'irs~ilda
wratl mnga·r
/<),· artillerie t.

Blam l siirskilda inrät tnin gar för artil lerie
ts betjenand e torde äfven böra anfö ras dem , som
särd eles i
enge lska och italie nska flottan anvä ndas
vid skju tning
med koncentr erad rigtn ing, hvar vid inom
dessa båda
mari ner fåstes stor vigt. Full stän diga konc
entre rings inrä ttnin gar för alla kanoner, som rigta s
omkring fast
punk t i sidan, finnas väl äfven inom öfrig
e mari ner,
dock syne s det egen tlige n vara inom de
nämnde Rottorne , som detta rigtn ings sätt blifvit i högr
e grad utveckladt. För att med fördel kunn a anvä
nda detta
sätt att skj uta, ford ras fulls tänd iga inrät
tning ar för
clclctrisl:: af{y1·ing. Dyli ka äro äfven regle
men terad e,
i enge lska flottan för alla farty g med
täck t batte ri
och i italie nska flottan ombord på exer cisfa
rtyg et, samt
i tysk a flottan anbefalde för farty gen af
type n Sachsen, hvar s 2:ne främ ste kanoner, såsom
inrät tade för
samt idig affyring, i allm änhe t torde kom
ma att använd a denna affyringsmetocl. Äfven på
fran ska exercisskeppet förefanns ett nyligen försö kt syste
m clerför.
Ombord på de enge lska torn farty gen finne
s, utom inr iittni ng för elekt risk affyr ing, äfven
ett mask ineri
för åstad kom man de af samt idig af!Yring
af båda kanonerne medelst fjede rkraf t. De rör, som
i engelska
flottan num era användas för elek trisk
affYring, äro

allli med plati na-tr åd, afsedde för batte
rier efter Le
Clenches system.
2:ne såda na batt erier, det ena påko ppla
dt, det
andr a i reser v, finnas uppstäide djup t ner
i farty get .
De hade vanligen 3:ne par af kol och zink
-elementer
med ytor 16 X 16 inches. Ledn inga
rne, af öfverspunnen kopp artrå d med 7 st. tråd ar, löpa
lång t undet·
vattn et rund hela farty get och äro skyd
elade af träränn or, på hvar s inåt vetta nde yta en
röd linie utmärk er ledningens gång. Grun dtan ken
vid anordningen är den, att a:ffyring ej kan verk ställ
as, ~ltan att
både chefen i styrt ornet och kotr,menclören
v1d kanonen vilja affyr a pjesen eller batte riet,
hvar jemt e på
flera ställ en dubb la ledn inga r löpa mecl
någr a fots
mellanrum, på det att om den ena afsli
tes, affyr ing
likvä l må kunn a ega rum. För detta ända
mål gå 2:ne
ledn ings tråda r rund farty get, ifrån hvilk
a en särsk ild
ledn ing uppg år till hvar j e kanon. Dess
a benämnas
"mai n" och "retu rn'' wire. Den ena af
dem , the main
wire , står i direk t förbindel se med batte
riets ena (pol), den andr a, the r etur n wire , med
de båda sins
emellan förenade affyr ings nyck larne i styr
huset. Den
andr a batte ripo len (+) är förenad med båda
nyck larnes klac kar. Från de långs sida n vid
hvar je kano n
uppgående ledn inga rne utgå r den egen tliga
fyrs trängen, på hvilken finnes det afbro tt, hvar nti
r ör et insättes, sam t ett anna t afbro tt, den s. k. "slot
and holt"
connection, som kommendören ej fören ar,
förr än allt
är klart . Vidl agde diag ram tord e förty dliga
den lika
enkla, som prak tiska anordningen. *)
För konc entre rad rigtn ing ford ras äfven
en s. k.
direktor. Denna, som i engelska flottan hufv
udsakli*) I rappo rten omnUmncle croqn ier finna
s nti K . Marin fiirva lt, ningens militiirafdelning.
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gen bestå r af ett. instru ment för mätande af horiz
on-

tela vinkl ar, hvars syftli nie kan göras paraH
el med

kano nernes sigtlinie, sådan den sistnämnde skull
e vara
på ''rigtk anon ", om uppsä ttnin gen vore uppe och
kanonen rigta d på det för koncentrer ing afsedela
målet
- tillve rkas för engel ska flotta n, ooh kan fås
hos firman Ellio t Broth ers i Lond on. Till instru ment
et fordras en tabel l med korre ktion er för dess höjd
öfver
batte riet, samt dess afstå nd för- eller akter -om
rigtkanonen, farty gets stadi ga kräng ning m. m. Den
uti
italie nska marinen använ de direk tor var myck
et fullständig, samt kund e använ das för trian glars lösnin
g,
och således äfven för finnande af pejlin g och afsHl
nd
från rättn ingsf artyg et vid manövrer, till anka rs
gående o. d. i eskader, samt äfven att ungef är bestä
mma
det afstån d, på hvilk et ett möta nde, 2:ne gång
er pejladt farty g , komme att passe ra eget farty g, om
båda
forts ätta sin kurs. Det medg afs ej att taga teckn
ing
eller nogg rann känn edom om detta instru ment .
I frans ka flottan användes vanli g pejlskifva, och
koncentrer ad riktn ing kan derfö r ej med fördel
göras
anna t än unde r stadi gt läge, vare sig på r ät köl,
eller
med någo t när samma kräng ning.
Då redan • erfar enhet en inom engel ska flotta n hunnit visa, att de använ de le Clenches-b atteri erne
hitlla
sig konst anta uneler åtmin stone 9 måna der, torde
detta
slags elekt ricite t blifva den enda, som un.der
närm aste framt id komm er att användas. Missb elåt enhet
en
med tensionsrör en var ~tfven allmän, och det sades
på
Vern on, att de skull e afskaffas iifven för mino
r ombord på minsl uparn e. Dera s största oläge nhet
uppgafs vara, att de ej kund e göras så, att de mots
tode
t ernperatur vexli ngen och den fuk tighe tsgra d,
som ej
torde kunn a undvikas ombord på farty g.
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-----· (Det åters tåend e af rappo rten utgör es af hänvi
sning till bilag or samt besva r ande af instru ktion
ens
speciela punk ter och förteckning å inlemnade
ritnin gar, met allpr ofver m. m. och måste derfö r här
uteshitas.) Stockholm elen 10 Okt. 1879.
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Försök till historisk öfverblick
af strhlerna om Sveriges sjöförsvar, deras uppkomst
och utveckling unde1· innevarand e århundrade
jemtc fleraf fömnlcdda betraktelse r.
Den historiska öfversigt, som härmed öfverlemnas
till tids.kriftons l~Lsar e, gör ej anspråk på att fylla
några ännu oskrifna blad i vår sjökrigshist oria, ehuru
ett ämne af så allmänt intresse och så stor betydelse
för vapn et väl förtjenade att af en häfdateckna re med
snille, djupa insigter och ett moget omdöme behandlas.
Redaktionen s syfte med föreliggande försök har endast varit att, inom en ror tidskriften afpassad begränsning, framst~Llla hufvudkont urerna af de, sedan
50 år tillbaka, tid efter annan utkämpade meningsstriderna uti sjöförsvarsf rågan, hufvudsakli gast till
ledning för dem af elen yngre generationen, som ej
haft tillfälle att niirmarc studera den djupa och omfattande nationella rörelse som ~innu benämnes "striden mellan stora och lilla flottan", men som önska
bilda sig en Idar och sjelfständig uppfattning i denna
fråga, utsatt som den är för de ostadiga vindar som
blåsa från dagens opinioner. För att komma till en
sådan uppfattning, iir det af vigt och intresse att undersöka stridens uppkomst och utveckling, samt hvad de
män, so m deruti deltagit, i sina efterlemnade skrifter
uttalat. De djupa och sanna tankar samt värdefulla
upplysninga r, som många af dessa skriftQr innehålla,
kunna tinnu, oaktadt andra förhållanden inträdt, i många fall tjena till ledstjorna för värt omdöme; till och

med begångna misstag, öfverdrifna och partiska framställningar, kunna såsom varnande exempel lända oss
till nytta. En strid so m ledts af så många tänkande
och fosterländsk t sinnade män om ett lika svårlöst
som för fäderneslan det vigtigt spörsmål, kan ej hafva
varit ändamålslös. Årtiondens erfarenhet sätter oss
i tillfälle att öfverskåda striden, att bedöma dess vexlingar och f"oljder, men på samma gång att tillgodogöra oss de stridandes tankearbete och insigter samt
hemta lärdomar från deras argumenter och utredningar; uppfattning en om värt sj öförsvars nationella betydelse stadgas småningom, liksom åsigterna om dess
rationella utveckling från den ena tidsp erioden till
den andra.
Om efterföljand e framställnin g, ehuru ofullständig
och i vissa fall måhända felaktig, kan i någon mån
underlätta kamraters bemödanden att genom historiska studier lägga en fosterländsk grund för sina åsigter om vårt sjövapen, så har ändamålet med densam- .
ma ej förfelats.
H varje civiliseradt folk har, så hin ge det villlefva Att,:uin '.'~J
f
.
. ..
d S(OIJ8k ojtillsammans med, och aktaett
a , den o""fr1ga
c1v111sera
e f ers'igt.
verlden, en historisk-politisk uppgift, denna må nu
vara af större eller mindre betydelse. Liksom hvarje
bildad individ utgör en medlem af samhället, och liksom ett samhälle ej får isolera sig från öfriga samhällen i staten, om det vill bevara sin fria utveckling
och sin sjelfbestämm elserätt okränkta, likaså måste
ett folk, som vill betrakta sig såsom kulturfolk, deltaga uti kampen för upplysning och framåtskridande och pittaga sig en, efter f"örhållandena lämpad, politisk role, hvilken det städse bör vara beredt att forsvara.
Häraf följer ingalunda nödvändigh eten för
h varje lan<l att vara en stormakt, istånd att med
vapenmakt bjuda andra Hinder spetsen, men väl att
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vara redo och villig att kämpa för sm egen sjelfständiga tillv:1ro, ifall denna hotas, och att på ett
eller annat slitt göra sitt inflytande gällande, sin nationalitet känd och re:3pekterad, samt att med andra
nationer täfla uti a t t äfven utom egna gr~inser uppträda som civilisationens fanbärare. Så Hin ge nationalandan är frisk samt folkets sinne och viljekraft besitta ungdomlig spän stighet, uppger det ej utan strid
dessa rättigheter eller undandrager sig dessa hedrande
åligganden, genom lwilkas utöfvande en nationldinner
sig stark och lycklig i medvetandet af inre Y~ircle och
yttre erkännande. Det ~.ir först då elen nationella kraften iir bruten, som tank en upr}står att drao-a
sig tillE:>
baka i lugn, som begiiret att lefva ett verksamt lif
efterträdes af det att vegetera i ro och stillhet, en
åskådare mer än ei1 deltagare, i den täfli•1gskamp som
ständigt fortgår på verldstea t ern. Enligt naturens
ordning tir organismen då stadd på återgång och en
upplösning vid första alvarliga kris att befara, så fram t
ej nya kraftiga anstriingningar förmå v~icka den slumrande energien och de domnande lemmarue till
friskt lif.
c

Sverige har, sedan dess ställning, såsom ett fritt
land med ordnadt statsskick, genom folkets egen kraft
och en klok fosterländsk ledning blifvit tryggad, intagit en hedrande plats i den civiliserade vedden och
efter förmåga värnat frihet och upplysning i Norden
mot förtryck och påträngande barbari. Visserligen var
storhetsticlen kort, men likv~il lång nog att skänka nationen ett ärofullt och aktallt namn; v~il må det, från
vår synpunkt bedömd t, synas såsom ett öfverspänclt
till och med onaturligt politiskt system, att ett fat~
tigt, föga folkrikt, land med vapenmakt utsträcker och
befästar sitt välde söder och öster om det haf som
tyckes utgöra dess naturliga, geografiska gränser, men

Europas politiska förhållanden kräfde upprättandet af
en stark stat i N orden, om än af kort bestånd, och
svenska folket, förlitande sig på sin kraft och sin rätt,
och led t af store, klarsynte män, tvekade ej att ikläda
sig den ärofulla förbindelsen, till dess en ny scenförändring på vedelsteatern fritog . vårt land från dess
stora, men ansträngande roll. Om fallet från Sveriges
högsta maktställning var djupt, så var det dock icke
förnedrande. Det följdes ej af eröfrade länders verop
och förebråelser för lidna oförrätter, utan snarare af
saknadens tårar. Om fallet var hastigt och sjelffårvållaclt, så brötos deruti visserligen landets materiella,
men ej dess andliga krafter. Hvilken svensk skulle
ej känna stolthet och tillfredsställelse öfver att sådana
tidehvarf, som de store Gustavers och Carlars, tillhöra
fäderneslandets historia? H vem vågar väl gå i borgen för att Sverige, utan att hafva varit en stormakt,
nu varit lyckligare och mera ansedt, eller att det ens
ännu r~iknats bland Europas fria, sjelfständiga stater?
Vårt land befann sig vid Carl XII:s död ungefär i
samma beltigenhet som en aktad bankir, som medelstverklig eller skenbar förmögenhet ärligt sökt för egen och
för allmänhetens skull hålla sig uppe, men som i följd
af öfverspekulation plötsligt befinner sig bankrutt.
Vid denna kritiska vändpunkt hvad var att göra?
Dess stora, politiska roll var utspelt; skulle man bereda sig på att åter upptaga flen? Skulle man draga
sig tillbaka inom egna skär och i torftig enslighet
framlefva sina återstående dagar, tröstande sig med
minnet af en förgången storhet? Eller skulle man
förena nationens alla krafter till att på en ny, säkrare, fastän mödosammare och mindre lysande väg
söka återvinna makt och inflytande?
Ett land fanns i Europa som, sBdan det förlorat fotfäste på kontinenten, tack vare dess lyckliga läge och
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ihärdiga folk genom handel, sjöfart och industri svingat sig upp till rikedom och politisk betydelse, och
som genom att orubbligt fullfölja samma mål och politiska system ännu bibehåller sin maktställning. Vårt
land var fattigt men saknade ingalunda viikoren för
rikedom och välstån~ uti våra produkter och arbetskrafter, men båda erfordrade tid och en klok inre och
yttre politiks hägn för att inom landet förädlas; det
yppersta sjöfolk jemte rik tillgång på skeppsbyggnadsmaterialier anvisade Sverige, liksom England, handel och sjöfart såsom naturliga rikedomskällor. Vår
störste konung, Gustaf Adolf, hade redan insett, att
"rikets välfärd beror af handel och seglation", och deras utveckling hade under hans visa styrelse kraftigt
befrämjats. Att häruti söka uppnå och täfla med England, som hade tvenne seklers försprång, kunde nu
visserligen ej komma i fråga, men väl att följa i dess
spår. Den hastighet, hvarmed landets välstånd efter
1721 genom nationens ansträngningar växte, och åkerbruk, näringar, industri och handel började blomstra,
visa att Sverige, om det ihärdigt fortsatt att arbeta
på sin materiella utveckling och sökt ordna sina inre
politiska angelägenheter, helt visst inom kort skulle
ha återvunnit styrka och makt, om än inskränkt inom
trängre gränser. Tillståndet inom den civiliserade
vedden hade småningom förändrat sig i en riktning,
som manade Sverige att omfatta ett nytt politiskt system. Upplysningen i Europa behöfde ej längre befordras genom svärdslag och eröfringar, snarare genom
fredens idrotter, de uppspirande begreppen om folkrätt
och folkfrihet skapade nya andliga och materiella
behof, som måste fyllas genom arbete och fredlig täflan. Arbetsförmåga samt dess produkt, rikedom och
nationell välmåga, började ingå som värdemätare på
ett lands storhet och makt. Civilisationen och dess

-

91-

alster banade sig snart väg öfver verldshafven till
aflägsna trakter genom sjöstaterna, som i utbyte hemförde dessa länders produkter och sålunda ofantligt
, ökade sin nationalförmögenhet. Dessa ideer och rörelser läto äfven förnimma sig i Sverige och borde der
kunnat bära rikaste frukter, om nationen ostörd deråt
egnat sin håg och sina krafter. Men trögheten och
hetsigheterna i svenska nationens skaplynne blefvo
oöfverstigliga hinder på den nya banan, på hvilken
framgången framför allt berodde på ihärdighet och
tålamod. Knappt hade såren efter de sista olyckliga
krigen hunnit läkas, förrän klenmodigheten förbytte:;;
i politiskt öfvermod, och det bedrägliga hoppet att
snart få se stormaktsdagarna återvända i all sin glans
störtade landet uti onödiga krig och hufvudlösa äfventyr. Lossgjordt från envåldsmaktens jernhand, råkade
landet i händerna på riksdagames partivälde, men de
moderna konstitutionella ideerna voro ännu i saknad
af motvigt och sammanhållande kraft, för att kunna
bilda ett starkt bålverk mot en vacklande politiks
oroliga strömras, som alltjemt undergräfde och försvagade den fasta grund till framtida storhet, som tidehvarfvets många utmärkte män arbetade pä att uppföra. Sålunda dref svenska statsskeppet bland farliga
grund och bränningar utan kompass eller duglig lots,
till dess Gustaf III fattade rodret och styrde skeppet
med skicklig hand, ej i hamn, men ut på nya äfventyrliga färder. Vid Sveriges politiska horizont syntes en svag ljusning som återuppväckte nationens hopp;
storhetsdrömmarne tycktes ett ögonblick nära att förverkligas genom den fosterländske konungens väl beräknade eröfringsplaner, hvilkas utförande dock helt
och hållet uttömde de knappast återvunna krafterna.
Rik på ära och erfarenhet om vanskligheten af det
alltför länge närda politiska önskningsmålet, kom stats-
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skeppet väl åter i hamn, men i ett skick, so m gjorde
det oförmöget att trotsa de stormar som snart följde
·efter den franska revolutionen.
Det 18:e seklet, hvars början såg Sverige skälfvande efter fallet från höjden af en makt, oförenlig
med en annan nations berättigade sträfvan, upptogs
af en fortgående kulturstrid för frihet, odling och materiell förkofran, men frukterna af denna strid gingo
till en stor del för vårt land förlorade i följd af ett
falskt politiskt system. Det 19:e seklets början fann
derföre nationens både krafter och mod ytterligt försvagade. Efter många gagnlösa protester måste Sverige
motvilligt erkänna Rysslands politiska öfvervigt i Norden, utan att i ersättning hafva förmått starkare befästa sin ställning inom dess återstående områden eller
återvinna någon del af dess förlorade inflytande, hvilket Sverige, på grund af läge, naturliga r es urser och,
i förh ålhinde till vår östra granne, högre kultur, bordt
vara berättigadt att ännu i viss mån utöfva, till fördel och vinst för båda nationerna.
Vi hafva trott oss böra framställa denna flyktiga
historiska t eckning för att sedermera visa, huru sjövapnets utveckling och öden troget afspegla vår politiska histoi:'ias vexlingar, liksöm hafvets färg tar intryck af himlahvalfvet.
(Jj'cers(qt
Konung Gustaf l hade under den hårda kampen
~~~~·;~~~.~~L för fåderneslandets befrielse nogsamt erfarit bristen af
ling .
en flotta, hvilket föranledde honom, efter fullbordadt
värf, att grundlägga en stark svensk sjömakt, såväl
för krigsbruk, som för att skydda elen uppväxande
handeln, som han frigjort från lybeckarnes gamla förmynderskap. Hade han förmått öfvervinna sin tvekan,
huruvida Sverige borde blifva en lancltmakt eller en sjömakt, och hufvuclsakligast egnat sina omsorger åt flottart och handeln, så torde svenska historien, och i viss
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mån äfven verldshistorien, fått ett helt annat utseende.
Vid sin död lemnade han en flotta af 30 skepp, och
omkring 200 svenska fartyg bedrefvo vid denna tid
handel på utlandet. Att döma af elen vård Erik XIV
egnacle flottan och sjöfarten, måste det hafva varit
. hans afsigt att af sitt land bilda en sjöstat. Samtidigt lades af drottning Elisabeth grundstenen till Englanus blifvande storhet. Svenska flottan bestod 1568
.af ej mindre än 68 bevärade fartyg, under det den
engelska vid Elisabeths död 1603 endast räknade 42
skepp. Under landets derpå följande ime söndringar,
yttre stridigheter, och genom dess utblottade ekonomiska tillstånd, förföllo såväl flotta som handel, för
att under Gustaf Adolfs omtänksamma styrelse åter
hastigt uppblomstra. Under de ständiga krig som
Sverige, seuan det danats till en stormakt, kalladt
att verksamt ingripa i Europas angelägenheter , måste
föra för att utvidga och befästa sitt välde på andra
sidan Östersjön, äfvensom för att med sig fast förena
skandinaviska balfäns södra pch vestra provinser, blef
flottans naturliga uppgift att bjuda fienden spetsen i
Östersjön, att öfverföra svenska härar och att, så långt
omständighete rna medgåfvo, skydda handeln. De förluster flottan under Carl XI led emot holländska och
·danska flottorna, båda i sin största glansperiod, då
deremot den svenska under 15 år legat overksam, var
illa bemannad och ännu sämre kommenderad, blefvo
en lärorik påminnelse för nationen att bättre vårda
sjövapnet, om Sveriges maktställning skulle kunna
bibehållas. Följderna visade sig, ej blott uti de 37 rangskepp, utom fregatter, som Carl XI vid sin död efterlemnade, utan ock uti de många storartade anläggningar och institutioner, för hvilka flottan och landet till
denne store konung står i förbindelse. Väl rustadt
till sjös, uppträdde således Sverige i sista akten af
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det historiska drama som omfattar vår storhetstid.
Om flottan af naturliga skäl ej häruti spelat hufvudrollen, så hade hon dock i många scener dragit till
sig spänd uppmärksamhet och fångsiande intresse. Någon vigtigare roll kunde hon ej utföra i det politiska
system som Sveriges store statsmän (j.å funno sig föranlåtna att med sådan ihärdig konseq'vens genomföra.
Flottan fick likvisst sin andel af äran och i arf dyra
stolta minnen.
Efter Sveriges fall dröjde det ej lä)1ge innan flottan jemväl förföll. Öfvertygelsen om dess oumbärlighet var dock lika fast, som viljan att återupprätta
densamma. Men på hvilka vägar sökte man nå detta
mål? Ej på den längre men säkrare väg som frihets tidens klokaste, mest fosterländske män utstakat för
landets pånyttfödelse. Hade sådana ideer fått göra
sig gällande, borde man först ha skaffat vapnet en
fast organisation och en god bemanning, men ej flera
skepp och fartyg, än landets tillgångar medgåfvo att
hålla fullt effektiva. Flottans storlek hade då tillväxt i
samma mån landets välstånd ökats, ty offervillighet
saknades ej, vare sig "mössor" eller "hattar" hade
öfvervigt vid riksdagarna. Sjövapnets första och naturliga uppgift under då varande förhållanden, som kräfde
en företrädesvis fredlig politik, hade bort ·vara att
befordra och skydda en uppblomstrande handel och
sjöfart i egna och främmande farvatten, hvarigenom
vapnet vunnit styrka och medel att blifva ett värn
för rikets sjelfständighet och en grundval för dess
politiska betydelse. Helt andra principer följdes emellertill vid flottans iståndsättande, principer som stodo
i nära sammanhang med en vacklande, äfventyrlig
utrikespolitik och med de eröfringsplaner, genom hvilka man trodde sig lätt kunna återge landet dess förlorade maktställning.
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Den ledande grundtanken blef derföre att kunna
."egalem" vår mägtige östra grannes flotta ock för denna,
med olycksalig envishet fasthallna, ide måste alla, af
kommissiontr och i riksstånden afgifna och erkända,
skäl vika. Man var ej okunnig om, att medel härtill
saknades, att tillräckligt antal sjöfolk till skeppens
bemanning ej kunde anskaffas, lika litet som att oöf"
vadt manskap och gamla, illa rustade, skepp voro af
ringa nytta; detta oaktadt tillstod man öppet, att man
borde följa allmänna meningarna, ''som mest göra afseende på antalet af skråf". I öfverensstämmelse med
dessa principer uppgjordes planer, 1722 till en flotta
af 36 liniskepp, 10 fre~tter och 158 armerade skärgårdsfartyg; 1752 af 30 linieskepp, 14 fregatter och
80 galerer, 1769 af 21 linieskepp och 8 fregatter.
Egaliseringsideerna realiserades till en del först
af Gustaf III, som genom ~tora ansträngningar och
med hjelp af utländska subsidier lyckades bringa upp
sjövapnet till en styrka af 26 linieskepp, 16 fregatter
och 280 skärgårdsfartyg. Konungens djerfva planer
hade medelst denna flotta, ehuru illa bemannad, möjligen, kanske sannolikt, kunnat realiseras, men visserligen hade svenska flottan, efter en sådan kraftansträngning, i alla händelser nödgats afstå från täflan mecl
den ryska uti att, utan allierade, beherska Östersjön.
Ehuru nyss så förhoppningsfull och bestrålad af glansen från sådana namn som Ehrensvärd Chapman Puke
'
'
'
visade sig dock vid närmare undersökning Sveriges
sjömakt vara en, till .sina beståndsdelar, svag organism, med alltför litet af nationens friska sjöblod i
sina ådror för en sund utveckling och för att ge styrka och krafter till att qväfva dess inneboende sjukdomsfrön.
Bland de många stora ideer som föddes uneler
den af snillefoster svällande frihetstiden, var Ehren-

Armens

flotta.
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svärds skapelse, armens flotta, den som på svenska
sjövapnets utveckling skulle utöfva det märkligaste inflytande. Denna skapelse var ej ett snilleverk i elen
mening, att den bildade något nytt fullfärdigt försvarssystem, afsedt att i sin ursprungliga form för
framtiden ersätta det so m förut existerat; den var
snarare ett stort organisationsarbete , uttänkt och satt
i verk af ett militäriskt snille, med skarpt öga för
att fatta sin tid och dess behof, med energi att, trots
alla hinder, genomdrifva sina planer samt med förmåga att till deras vidare utförande välja skicklige medarbetare. För att kunna rätt bedöma ett J ylikt storverk, måste man tänka sig ,den tid och de förhållanden, under h vilka det frambragtes, samt den · utveckling och riktning, det under skaparens egen leJning
erhöll. Äfven snillets skarpblick är begrä~sad af tid
och rum, bortom hvilka gränser upphafsmannens ansvar och auktoritet upphöra. Efterkommande må sedan
efter bästa förmåga döma, och dem tillkomma både
rätt och pligt att opartiskt granska, men ej lättsinnigt
klandra, att med varsam hand ombilda, men ej stympa,
hvarje institution som ännu besitter lifskrafter att
bära gagnande frukter. Det har uppgifvits, att armens
flotta bildades för att i finska skärgården utgöra yttre
flygeln till den utefter kusten opererande armen. Oss
synes det emellertid sannolikare, att Ehrensvärd med
· det nyorganiseracle vapnet afsåg att bilda en stark
strategisk föreningslänk mellan armen och flottan, för
att derigenom med fast front kunna uppträda, såväl
offensivt som defensivt mot Ryssland, som utom sin
arme redan egde både skärgårds- ·och örlogsflotta.
Man tog sig nämligen utaf en af E. framstälcl, men
till efterkommandes lösning lemnacl, fråga: "Om ÖstersJon icke blir en liten insjö och om öste1·sjökriget icke
bli1· ett skärgå1·dslcrig?" i en senare tid anledning för-
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moda, att E. vill e låta armens flotta M'Sätta . örlogsflottan. Det är ingalunda troligt, att E. hade någon
sådan afsigt, när han skapade armens flotta; hans storverk skulle i s~ dant fall få svårt att bestå inför eftervedelens oväldiga kritik, ty det är gifvet, att fö rsvarsväsendet hade varit ytterst ofullständigt, om det tillåtit
fienden att obehindradt begagna sig af öppna sjön, och
lemnat svenska kusterna till pris åt hans örlogsflotta
och åt invasioner, som meJ skydd af densamma kunnat företagas. Möjligen framkallade s förenämda fråga
utaf tveksamhet, huruvida den ursprungliga iJen rörande skärgårdsvapnets taktiska bety delse och användande var den rätta. Då armens flotta till en börj an
hufvudsakligen utgjord es af galerer, bestyckade med
en gröfre och två mindre kanoner samt niekor och
bemannade med i allmänhet omkring 200 roddare, h vilka
fartyg lämpade sig bättre för äntringar än för artilleristrid, var Ehrensvärds första tanke att så nära
som möjligt införlifva det nya vapn et med armen, och
att dess uppgift skulle blifva att operera tillsammans
med armen, för att genom landstigningen hota fiendens
flank och rygg och afskära hans skärgårdsförbindels er.
Derföre fick vapnet sitt namn samt 1761 sin egen
flagg; det stäldes under krigskollegium och skulle hufvudsakligast rekryteras från armen, ehuru E. derjemte
fick välja erforderlige officerare och unJerofficerare
från amiralitetet.
Materielen skulle, enligt första organisationsplanen
1756, egentligen utgöras af 90 galerer, hvaraf flottan
egde 60, samt 6 fregatter. Efter 9 år upplöstes armens flotta, hvarföre bland andra skäl anfördes att
'
hon erfordrade alltför stor bemanning (22300 soldater
samt 6162 båtsmän och volontärer) men 1770 hade
Ehrensvärd tillfredsställelsen att se sitt vapen å terstäldt och fick sjelf återtaga chefskapet för detsamma.
7

'
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Under tiden hade E. i samråd med Chapman utarbetat en helt och hållet förändrad plan fö r vapnets materiel. Enligt denn a slmll e armens flotta bestå af 12
högst 18 Tuntmua (1. Turckoma, efter Åbo län, liksom H~Lm enmaa, efter T avast ehus län, voro skärgårdsfregatter, 126--110 fot långa, förande 24-22 st. 12och 64t.:ga l,;anoner i ba tteri) 4 hc>gst 6 Udenma och
lika många P alljama (Udenm aa, efter Nyland och Pohjaumaa, efter Österbotten , voro sl>:ärgårclskorvetter, 110
- l 00 fot Hin g a, förand e 11-- 4 oftast 12-.fi.ga kanoner
på däck). Fastän alla dessa fartyg äfven voro ämnade att framdrifva s med åror, så måste det vara i ögonen fallande, att E., genom att för skärgårdsvapn et
antaga en dy lik materiel, måste hafva funnit skäl att
frångå sin ursprungliga åsigt rörande vapnets taktik
och sökte att mera ni:irma det till örlogsflottan. Så
långt hann armens flotta i utv eckling under dess skapares, fältmarskalken Augustin EhrensYärds ledning.
l\fed allt erkännande af det strategiskt riktiga uti
han s storartade planer till stäfjande af Rysslands eröfringslust , kan man s;-årligen, med kännedom om hvad
sedermera inträffade, medgifva att E., till fönerkligande af sina ideer , valde den för framticlen lyckligaste utvägen. Måhända hade han gått tillväga på
annat sätt, om han sjelf varit sjöman. Om E. ville
skapa ett sjelfstäncligt skärgåedsvapen, som till sin
natur måste blifva amfibiskt - och det var så alltifrån första början både med afseende på materiel och
bemanning - har man do ck svårt att finna en giltig
anledning till~ . att dess intima förening med armen
och dess skiljsmessa från flottan så skarpt markerades
genom att stiLlla skärgård sflottan uneler krigskollegii
administration och utv erka, att hon erhöll ~in egen
flagg , alldel es olik örlogsflottans.

Som materielen hade tillhört flotta n, synes det
naturligast, att man äfven från flottan tagit det befäl
och manskap, som erfordrades till dess skötande och
kompl etterat bristerna från armen. .Detta borde ej
hafva hinch-at skärgånlsflottan att understöclja armens
operation er. Och om hon för positionsstrid i sklirg:'trden had e behof af soldåter eller jägare på öar och
holmar, så synes detta ha kunnat åstadkommas helt
enkelt genom att på särskild a transportfartyg öfverföra erforderliga trupper, der de för t illfället behöfdes
och derefter återsä nda dem t ill arm en *), i st äll et för
att inforlifva dem med fartygsbesättningarn e såsom
roddare och kan onbetjeningar.
En annan naturligare och mindre vl\ldsam medelväg, att skapa ett effekt.ivt skärgårdsvapen, hade varit
att ge galerflottan , som hittills rönt en alltför stj ufmoderlig behandling, en fastare organisation; att turvis kommendera flottans yngre officerare och underofficerare .till öfning i skärgårdskriget , och att till
chefer på galorflottan företrädesvis utse dem af de
äldre officerarne, som for denna krigföring visat särskildt håg och anlag, utan att skilja dem från flottan s
kårer**) . Vapnets jemna utveckling hade derigenom
fått en lika säker garanti, och en ädel tätlan borde
naturligare hafva uppstått mellan tvenne delar af samma vap en än emellan tvenne alldeles skiljda vapen,
som hade svårt att ej betrakta hvarandra såsom rivaler om nationens sympatier och . anslagen. Tid och
förmåga att lära skärgårdskrigskonsten saknade ej flottans befål, om blott tillfälle beredts till nöjaktig öfning,
intresse och hängifvenhet för denna tjenst skull e snart
ingifvits dem af så ovanligt begåfvade män som Ehrensvärd och hans närmaste efterträdare.
'' Så skedde 1808.
i denna riktning gjordes 1851 af P!atet: .

'''·'l Förslag
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Utan tvifvel hade Ehrensvärd vigtiga skäl för
sitt handlingssätt. Den misstro hvarmed hans ideer
mottogas af flottans befäl, förmådde honom att utan
dess bistånd och trots dess motstånd drifva dem igenom. Detta öfverensstämde, såväl med hans sjelfrådiga karakter som med tidsandan och bör derför ej förbises vid bedömandet af E:s metod att utföra sina
stora planer eller af motståndames ovilja mot desamma, hvilken det väl lyckades undertrycka 1770, men
ej att qväfva, så länge tvistefrön ännu funnas qvar,
och dessa upprycktes ej ens genom 1790 års ärofulla
strider. Svårigheten att till arm ens flottas bemanning
erhålla sjöfolk, hvarpti. örlogsflottan sjelf led stor brist,
och möjligheten att ersätta det med soldater, åtminstone så länge verklig artilleristrid ej ansågs vara skärgårdsvapnets egentliga taktiska uppgift, torde derjemte
hafva bestämt E. att, så vidt möjligt var, undvika att
anlita flottans hjelp till det nya vapnets bildande .
Sedan erfarenheten från Pommerska kriget modifierat
E:s taldiska åsigter och föranledt honom att föreslå
en mera sjökrigsduglig materiel, hvarigenom armens
flottas personal kunde betydligt reduceras, måste dock
behofvet af sjöfolk hafva klart framstått, och kanske
hade han ledt till att äfven modifiera personalens organisation, om han fått lefva, och om ej ännu nyare fartygstyper gifvit en ny riktning åt skärgårdsvapnets karaktär.
Under Ehrensvärds efterträdare, Henrik af Trolle,
förenadas 1777 Stockholms galereskader och en stor
del af dess officersk~r med armens flotta, som från
denna tid med skäl kunde kallas svenska skärgårdsflottan. Hon blef nu också ett sjelfständigare vapen
genom de nya skärgårdsfartyg, kanonslupar och kanonjollar, so m frambragtes genom Chapmans produktiva snill e och outtröttliga nit. Genom dessa små
lätta rocldfartyg, förande en grof kanon i stäfven, i
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förhållande till galererna således artilleristarka och i
förhållande till de ·taklade störr·e skärgårdsfartygen
lättrörliga, utvecklades och stadgades vapnets egentliga taktik som blef positionsstrid i sk~irgårdarne.
Taktiskt frigjord från å ena sidan armen, å den andra
örlogsflottan, blef skärgårdsflottan först nu hvad den
borde vara, en strategisk för eningslänk mellan de båda
vapnen. Uneler Trolies och Carl August Ehrensvärds
ledning tillväxte skärgårdsflottans materiel, så att hon
1788 bestod af 17 större skärgårdsfartyg, 28 galerer,
70 kanonslupar och 23 kanon- och mörsarebarkasser.
Dessa båda store män förstodo ock att uti personalen
ingjuta en sann krigisk anda. Denna förnekade sig
ej heller under den ärofulla, fastän olyckliga striden
vid Svensksund 1789, och den sporrade också till nya
ansträngningar, så att skärgårdsflottan följande år hade
ökats till 280 st. fartyg . Efter de under reträtten från
Viborg lidna förlusterna utgjordes hon vid Svensksund
ännu af 6 större fartyg, 16 galerer, 116 kanonslupar, 30
jollar samt 18 kanon- och mörsarebarkasser, hvartilllades öfver 30 af fiendens 53 förlorade fartyg. Svenska
skärgårdsflottan hade nu nått sin kulminationspunkt.
Som det var att vänta, förfelade ej den lysande segern
att slå an de hetsiga strängarue i det nationella lynnet;
följden visade sig 1798 uncl~r form af ett förslag*) att
bygga Sveriges hela sjöförsvar hufvudsakligast på armens flotta som skall komma att bestå.af 433 stö rre och
mindre skärgårdskrigsfartyg, bemannade med 29000 man.
Men hetsigheterna efterträdeles snart som vanligt af
, trögheten, öfveransträngningen af vanmakt; skärgårdsflottan delade örlogsBotans öde och förföll af brist på
vård och underhåll. 1808 funnas dock ännu 184 tjenstQara roddfartyg utom 73 odugliga, men genom förrä.deriet vid Sveaborg gingo 103 kanonslupar förlorade,
*) Af Am. Cronstedt.
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så att endast 8 galerer samt 22 kanon slupar, smanmgom forstärida med 17 nya, voro att tillgå, for att i
fin ska skären möta den öfverl ägsna fienden under Sver iges och F inlands sista, förtviflade, ofö rgätliga kamp
mot den af ödet beslutade skilj smessan.
Skapad af frih etstidens mest fram stående militäri;;;ka snille att fullkomna försvarsverket af Sveriges
fas ta skyddsmur mot öster och derigenom stärka dess
offensi va kraft, hade annens .fl(Jtt.a genom stora kraftan stt·ängnin gar o c~ h ntmtlrkte mäns drift och energi
ha stigt v~ixt upp oc il förku frats samt genom det hellrande sä tt, hvarp å hon spelat sin role, förvärfvat nation ens sy m pa t ier. :Men vilk ore n, för så väl skärgårdssom örlogsHottans till var o i oföränllradt skick, hade
med Finlands förlust upphört att finnas ti ll. Intetdem
af de bilda vapnen hvilade på så(1ana militäriska och
ekonomiska g runder , att det kunde utan betydande
ombildning tjena för Sveriges nya politiska forhållanclen. Såväl örlogs- so m skärgårdsflottan voro väl ädla
t eln ingar, nppspirade ur moderjorden, men de hade
växt på en alltfor torr jorclm itn, der brist på naturlig
n1iring hade g,iort kärnan svag och utan kraft att
tr ot sa höststormames ]J ärjningar. Sknlle de framgent
förmå bära löfverk, blom och frukter, måste Je nn
q vista:o, omplanteras och om möj ligt naturaliseras.
Bn rik erfarerl.h et frå n nyss förgångna t ider kund e
Y ~il tjena till lednin g Yi d det verlr som förestod , men
nyare tid ers ideer och ändrade förh ållanden kräfde
jemväl arbet::tre, som förstoclo att afhngga de torra
grenarne och inympa nya lifskraftiga eller sammanympa de båda träden, ifall ändamålet derigenom bättre
vunnes.
För att fi)rh:lara nyss uttalade påstående t orde vi
i')"iica;mct.<
•
•
j JNsnn at.
böra enma om hnrn kärnan uti vårt sj öförsvar, personalen, hittills utv ecklat sig. Svårigheten att erhålla

-

103 -

s,iöfolk till flottors bemanning har äfven i de fåreträdesvis sjöfarts idkand e länderna gj ort sig känbar; i
Sverige had e man ännu kn a ppt tänkt sig möjligheten
häraf. Carl XI hade genom båtsmans institutionen sörjt
för att tillräckligt antal folk alltid fans att tillgå för
flottans bemanning. Någon annan utväg stod ej till
buds och bristen på öfvadt manskap hade ej så skarpt
fram t rädt, så länge ;:;jökrigskonsten med hänseende till
taktik och artilleristrid ~innu var i sin barndom. Dess
stora framsteg i de emopeiska sjöstaterna under Ludvig XIV:s tidehvarf hade nl an ännu under frih etstiden
ej fullt uppskattat eller åtminstone ej vetat t illgodogöra sig. Man erk~incle nog vigten af en duglig beman ning, men trodde ej så fast på dess oumbärlighet,
att man ville något nedpruta fordringarne på antal,
för att kunna erhålla en mindre talrik men v~tl öfvad
personal, ty denned hade man nödgats frångå den
lockande principen att kunna "egalera'' fienden i antal
skepp. För öfrigt var det bRdtl beqvämt och vackert
att lita på befälets skicklighet och den svenska tapperheten och tro dem i stånd att utföra, hvad man endast genom ett klokt system och ihärdig omtänksamhet
var berättigad att fordra. Öfningsexpeditione r för danande af sjökrigsduglig t befäl och manskap hade ytterst s-parsamt och ojemnt föreko mmit intill ett tiotal
år före 1788 års krig, under hvilken tidsperiod svenska eskadrar ej voro s~lllsynta i de skandinaviska far vattnen. Det fans ännu ett slags anspråk på officerame, att de sjelfva borde sörja for sin sjökrigsbilclning. Följaktligen uppmuntrades de att tj ena i utländska mariner och hemforcle från cle sjökrig de bevist at mell an de stora sjömakterna både kunskaper
och erfarenhet. Ej mindre än 15 officerare erhöllo
1778 tillstånd att ingå i fran sk tj enst och uppburo de
derföre 100 rdr i res-penningar samt 2 års lön i för-
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skott. I allmänh et saknades derför ej dugligt befäl;
beträffande manskapet var deremot tillståndet långt
ifrån tillfredsställande. Några få exempel på dess
sammansät tning och ~j enstbarhet t orde utgöra tillräckligt talande bevis härpå. Enligt 1734 &rs plan skulle
flottan bemannas med 13684 sjömän och 13442 soldate1·;
af sjömanskåren 1754, utgörande 12230 man lwfferdikarlar, enrollerings-, indelnings- och roteringsbåtsmän,
voro 325 välbefarne, 2861 befame och 2661 sjövane,
således öfver hälften obefarn e. 1789 inrättades nya
regementen vid flottan, tillsammans uppgående till
2200 man, men dessa förslago ingalunda, utan besättningarne måste ständigt kompletteras från infanteriet
och kavalleriet. Den 1790 utrustade flottan erfordrade
ej mindre än 21000 man. ~Ian har i våra dagar svårt
att för estfilla sig tillst åndet ombord på det 18:e århundradets krigsflottor. Utom ett alldeles otillräckligt
antal unelerbefäl och förhanclsmän, utgjordes besättningarne af en m~ingd folk , som , utom den gamla svenska
enkelheten, uthålligheten och mannamodet, mest utmärkte sig genom fullkomlig okunnighet om sjölifvet
och elen befattning de hade att ombord utföra. Villigt
gingo de dit de drefvo s, tåligt fördroga de hugg och
:slag, men blefvo deraf föga dugligare i sitt yrke.
Otillräckliga medel samt deraf ofta beroende brist på
s:ystem och ordning tilläto ej att ge manskapet lämplig
beklädning, sund proviant eller att på något sätt sörja
för deras välbefinn ande ; härjande sjukdomar blefvo de
naturliga följderna och dessa hörde i allmänhet till
regeln på utrustade skepp och fartyg. 1741 dogo på
Raijalins eskader af 10 skepp och 4 fregatter öfver
700 man och mer än 2000 v oro sjuke; chefslwppet
hade af 595 man endast 227 tjenstbara. På hösten
1788 härjades flottan likaledes af sjukdomar, som sedermera under vintern förfärligt rasade i Carlskrona
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och förlamade nästan helt och hållet 1789 års sjökrigsföretag. Allt hvad under Gustaf III gjordes till förmån för bemanningens vård och öfning hade knappast
mer qvalificerande inverkan, än en droppe vin i ett
glas vatten ; det förädlande elementet var alltför otillräckligt i förhållande till massan, som behöfde förädlas och det tillstånd hvaruti den befann sig. 1808
och 1809 samma sorgliga förhållande, sjukdomar, brist
och vanvård samt allt annat än sjövant manskap.
Tillståndet inom ryska flottan, mot hvilken vi dessa
tider hade att kämpa, var för öfrigt ej bättre, hvilket
väl var en lycka i olyckan, men på intet vis minskar
den gärd af aktning och beundran, vi måste skänka de
framlidne tappra sjömän, som genom nit och ihärdighet
samt hängifvenhet för sitt land och sitt vapen vågade
med sådana fartyg ej allenast hålla sjön, utan äfven
mäta sig med fienden. Sålänge vi höllo fast vid upprätthållandet af så talrika krigsflottor, kunde stammen
för fartygens besättningar endast från båtsmanshållet
anskaffas, t}r vår handelssjöfart var ej så betydande,
att någon nämnvärd rekrytering af sjöfolk derifdin
stod att erhålla. Till och med Ehrensvärds snille,
som i likhet med Napoleons var uteslutande riktadt
på kriget, hade ej blick för ett sjövapen, lefvande för
och igenom handel och sjöfart, derigenom tillväxande
i kraft och meddelande denna åt nationen och försvaret. Förslag i denna riktning tillhöra en långt senare
tid, och att ge den talrika stam, som då erfordrades
för vår flotta, någon verklig daning till örlogssjömän,
hade med de knappa tillgångarue varit alldeles out~
förbart. Man drefs ej heller dertill af någon öm omtanke om individen och hans ställning, ty teorierna
om värnerätt och gemene mans anspråk på staten att
erhålla militärisk uppfostran och öfning voro ännu
okända.
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Sveriges sjökrig från 1718 till 1809 hafva visserej· varit a f nå,.on allmännare betydelse för lanJ8:e s eklet. b
h
•
dets politiska inflytande och nationella storhet, hvilket
rir helt naturligt, då krigen under denna tidsperiod
ej buro någon egentlig nationell prägel, eller voro af
det slags krig, so m ett folk måste föra för att undanrödja hindren på vägen till det mål det föresatt sig
att nå. Oaktadt de, ofta lättsinnigt, begångna misstagen uti den högre ledningen, för hvilka do ck ingen
rimlig förebråelse kan träffa ticleh varfvets sjömän, som
vetat bevara flottan s vapensköld blank, oaktadt bristen
på inre styrka hos sjövapnet, vittna likväl sjökrigshistorien s blad, att till sjöförsvaret, sådant det var,
står landet i alla fall i skuld, för att ej kr igen mot
en rnägtig fiende fingo olyckligare utgång
Många
nyttiga lärdomar äro ock att hemta från dessa sjökrig,
om man studerar icke blott h vad Hottan uträttade, utan
äfven h.vad hon kunnat uträtta under förutsättningar ,
so m ej gå ntom möjlighetens eller sannolikhetens gränser.
De m~tn , so m under innevarande århundrade ledt
striden om vårt sjöförsvar, hafva också alltsom oftast
vädjat till nämnda sjökrigs historia, för att derur hemta
stöd för de åsigter de förfäktat, hvarvid ej sällan inträffat, att samma historiska fakta fått tjena såsom
bevil:l för motsatta &atser, härledande sig, ej från nägon uppsiltlig förVl'fingning af historien, utan snarare
från olika klar och omfattamle blick, från olika förmåga att uppfatta alla väsentliga orsaker som led t till
ett kitndt resultat icke blott de närmast till hands liggamle. skiljaktiga tolkningar af de sjökrigshistori ska
tilldragelserna och ofrivilligt felaktiga slutledningar
äro ursäktliga, på grund deraf att vår sjökrigshistorisll:a litteratur är temligen ofullständig, och att allmänna historiska verk oftast knapphändigt beröra sjövapnet. I följd häraf torde en hastig blick på sjökri-
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gen mellan åren 1718-1809 samt några korta betraktelser här vara på sin plats och, som vi hoppas, kunna
i någon mån belysa det ämne, vi företagit oss att behandla.
Kriget 1719-21 är för oss af ett sorgligt intresse 1719-21
· '
genom de h ät'Jnmgar,
som a f rys k a ga l erer ans t''ld
a .. es års kng.
på svenska kusterna från V esterbotten äRda till Ostgöta skären. Det första krigsåret var flottan, i följd
af elen i landet rådande allmänna oredan samt bristen
på penningar och folk, ej utrustad. Af liknande skäl
mötte fienden ej heller något motstånd aflandtrupper,
förrän han, stadel på plundringståg mot hufvndstaden,
blef vid Stäket tillbakaslagen af Södermanlanels regemente. Följande år beherskades Östersjön af en svenskengelsk flotta af tillsammans 31 skepp utom fregatter ,
hvaraf en minch-e eskader var detacherad att betäcka
~ stockholm s skärgård. Regeringens plan var att företaga en attack på en rysk eskader af 7 skepp och 16
·galerer vid Reval, men engelska hjelpflottan ville ej
härtill bidraga, h varföre hufvudstyrkan efter 3 veckors
blockad kryssade mellan finska viken och svenska kusten. Ryssarne, som innehade finska skären, hade
emellertid på Åland samlat en galerfiotta, från hvilken 30 galerer lyckades komma in i bottniska viken
och bränna Umeå. Till förekommande af vidsträcktare
slröHingsföretag intogo de förenade Hottorna stationer
i Stockbolmsskä ren. 1721 , uneler det svenska och engelska Hottorna voro stationerade, för att hindra fiendtliga försö k mot Stockholm och Gottland, företogo ryssarne ett misslyckadt företag mot Gefie, b varefter kusten från Söderhamn till Umeå hemsöktes af deras
härjningar.
Erfarenheten från dessa olyckliga krigsår föranledde, att uti 1722 års sjöförsvarsplan ingick en betydlig galereskader, hvarföre officerare utsändes till
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Medelhafvet för: att taga kännedom om dylika fartygs
konstruktion. Planen blef dock aldrig verkställd, ty
1725 funnos ej flera än 19 galerer och 1734 23 stycken.
Det bör kanske nämnas, att galerer redan i midten af 16:e århundradet bygdes i Sverige, ehuru de
snart kommo ur bruk. 1714 förekommode åter i svenska flottan till ett antal af 12. Ryssland, som forst
1713 visade sig i Östersjön med sin linieflotta, hade
dock flera år förut anskaffat en mängd båtar, lodjor och
galerer för äntringsstrid och landstigningar i finska
skärgårelen och på Finlands insjöar. I andra länder
hade galererna, allt sedan kanonerna blifvit hufvudvapnet till sjös, allt mer utträngts af de större krigsfartygen, hvilka genom sin koncentrerade artilleristyrka fått en afgjord öfvervigt.
Klokheten af planen att förstärka sjövapnet med
galerer och smärre fartyg, lämpade för skärgårdskrigetrkan svårligen förnekas ; en annan fråga är, om man,
med ofvan anförda fakta för ögonen, är berättigad an•
taga att ryssames sköflingar endast genom en roddflotta kunnat förekommas. Hade tillståndet i landet
varit normalt och tillgång funnits på landtrupper, i
stånd att afvisa en handfull landsatta fienders tilltag,
hade den linieflotta, som fanns till landets skydd, användts med kraft och efter ett planmessigt system,
hade slutligen engelske amiralen ansett ~ig bunden att
lemna verksamt biträde till defensiva och offensiva
företag och ej blott kommen "som mediatör från sin
konung u, så hade säkerligen de ryska sköflingstågen,
äfven utan tillgång på svenska galerer, fått ett annat
slut, om de ens blifvit försökta. Nyss nämnda krigshändelser synas oss klarligen ådagalägga, att till vårt
lands försvar fordrades både arme och flotta, som
hvardera måste fylla sin uppgift. Linieflottan, rätt använd, hade varit det bästa, ej derföre ett absolut skydd
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för svenska kusten, och de fiendtliga galerer, som dit
sluppit fram, borde ej hafva kunnat förorsaka någon
synnerlig skada, om vi egt det ringaste landtförsvar.
En galertlotta utan örlogsflotta hade deremot omöjligen
kunnat förekomma betydligt farligare landstigningsföretag, hvilka då obehindradt kunnat företagas med
fiendtliga örlogsflottan, i eller utan förening med galerer.
Det olycksaliga, lättsinniga kriget 1741-43, med 1!41-~3
dess brist på ändamälsenliga energiska krigsplaner och ars kng.
de begångna misstagen, saknar ej ämnen till lärorika
betraktelser. Sverige började kriget med en flotta af 10
linieskepp, 4 fregatter samt omkring 20 galerer. Brist
på sjöfolk hindrade ryska flottans utrustande. I stället
for att begagna sig af denna gynsamma omständighet
för ett offenaivt företag, vare sig mot Reval eller
Cronstadt, samt hota fiendens rygg, förlades den svenska örlogseskadern vid Aspö och galereskadern innanför vid Kutsalö, båda till skydd för finska armen.
Allm~in overksamhet rådde under hela hösten, smittosamma sjukdomar rasade såväl i armen som på flottan,
hvilken snart derjemte led brigt på proviant och vatten.
Niista vår intog flottan samma station, men som
hon led af vattenbrist och förfärlig sjuklighet, ansåg
sig amiralen böra välja lämpligare ankarsättning vid
Hangö. Galereskadem drog sig likaledes vesterut och
blottade derigenom armens högra flank, hvilket medförde den senares reträtt till Helsingfors. Äfven här
vågade ej galererna hålla stånd, hvaraf följden blef,
. att armen, med begge flyglame omringade, kapitulerade. Svenska flottan hade dock herraväldet i sjön
och hindrade derigenom ryska Arkangeleskadern att
-förena sig med hufvudflottan. I Maj 1743 finna vi 21
ryska galerer vid Åland, som fienden under vintern inLtagit. I en fördelaktig ställning vid Korpo str()m
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trotsade de ett anfall af den från Stockholm anlända
galerflot tan. Svenska örlogsflottan, 16 skepp och 5
~~·egatter stark, ankrade efter några veckors kryss i
Ostersjön , vid Hangö för att hindra den från Petersburg utrustad e hufvudgalerflottan att passera, bevakande på sa mma gång den ungefär jemnsiar ka ryska
örlogsflottan. När denna syntes, lättade svenska flottan och erbjöd batalj , men den ryska tog jagt och
derunder smögo sig de 40 ryska galerern a förbi Hangö.
För att nu skydda svenska kusterna mot den förenade ryska galerflot tan, mot h vilken vår galeresk ader
ej förmådde mäta sig, måste flottan löpa in till svenska skären. Slutet af sorgespe let afbröts lyckligtv is
af en drägliga re fred, än man af et t så okl okt företaget och utfördt krig kunde vänta.
Ur 1741-43 års olyckliga krig uppväxte , tack
vare Ehrensv ärds snille och ihärdigh et, tvenne för Finlands försvar lika nyttiga verk, Sveaborg och armens
flotta. H vilken betydelse full rö le örlogsflottan, trots
sin svaghet, dock spelade i detta krig och huru mycket bättre hon kunnat fullgöra sin uppgift, ifall hon
varit effektivare samt bättre använd, torde framgå af
föregående korta framstäl lning af krigets gång. Sedan
tillfället att agera offensivt mecl flottan försumm ats
blef hon finska armens enda stöd och svenska kuster-'
nas enda värn mot fiendens såväl örlogs- som skärgårdsflotta. Hade ingen svensk örlogsflotta funnits i
Östersjön och utanför finska skären, så ligger det sannolika antagand et nära till hands att 1719 års drama,
som ännu var en favoritpjes hos vår östra granne,
kommit att uppföras på ett än mer raffinera dt sätt.
Hade flottan ännu trognare bevakat Finska viken och
de yttre lederna, så hade troligen de ryska galerern a
omsider förlorat smaken för de lockande ströftåge n till
Sveriges kuster och den ryska örlogsflottan slutligen
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funnit sig föranl åt en att mäta sig öppen strid med
den svenska.
Under det s. k. pommerska kriget 1757-62 , lika 17:) 7- 62
onödigt so m det sistnämnda, användes flottan dels till ä:s lerig .
att öfverföra tmpper, hvilket utfördes }Jå ett l,.Ycldigt
och tillfredss tällande vis, dels kryssade en eskader
tillsamm ans med en rysk, för att hindra en Yäntad
engelsk flotta att intränga i Östersjön till preussarnes
bistånd. En mindre galeresk ader opererade tillsammans med armen i Pommer n och hade der ep liflig
och lycklig strid mot en preussisk eskader i Friscl1e
Haff. I taktiskt hänseende är denna strid ej utan betydelse, då galerern as underlägsenhet i artilleris trid
der tydligt ådagalades. Den svenska tapperhe ten och
preussar nes ovana viu sjöstrider hafva vi att tacka för,
att vår krigshist oria ha r en seger att anteckna från
det pommerska In·iget, denna dertill vunnen genom ett
så föråldra lit striflssät t som äntring. :::h't som fö rut är
anmärkt , gaf denna sjöstrid anlednin g till att armens
flotta fick förändracl fartygsmateriel, hvarigenom hon
erhöll mera karaktär af ett sjövapen än förut.
Vi komma nn till Gustaf III:s sjökrig. Ehuru till 1788-90
detalj erna alltför väl kända för att egentlige n behöfva ,zrs krig .
här r elateras, tveka vi ej, alldenstu nd dessa krig erbjuda så många egendomliga faser och, betrakta de i
öfverblick, ge tillfälle till särdeles lärorika studier, att
genom några flyktiga penndrag i läsarens minne åte rkalla en del partier af den nationella, alltid friska,
historiemålningen. 1788 -90 års krig bära i många
fall en sann prägel af tidehvarf vet. Dess äfventyr liga,
fastän i grunden fosterlän dska, politik föranledde kriget ; dess sorglösa djerfhet, i förening med djupa snill. rika beräknin gar, planerade det; dess öfverdåd och ridderlighe t ledde det, utan att man på förhand gjorde
siO' klart hvilken kraft och ihärdighet som togos i ano
'
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·s pråk, :för att fora kriget till ett lyckligt slut. Utförandet visade, att det ännn fans mannamod och oförskräckthet hos nationen, om än krigsbildning och krigsvana ej alldeles motsvarade de kraf, som betingades
af den stora och svåra uppgiften. I betraktande af de
omsorger och kostnader, som offrats på flottorna, må
det också medgifvas att resultaten af sjökrigen ej voro
så lysande, som m~n utan tvifvel förespeglat sig. Å
andra sidan kan det svårligen bestridas, att det var
sjövapnet, som bå.de räddade nationens ära och skyddade landet från fiendtliga inkräktningar och möjligen
tilltänkta attentater, som åstadkom jemnvigt mellan de
båda så olika starka motståndarue och derigenom beredde en fred utan förluster. Äfven i detta krig gingo
genom obeslutsamhet och bristande energisk ledning
lysande tillfållen förlorade att redan vid krigets början gå offensivt tillväga, hvilket i ett anfallskrig i
regel medför de mest afgörande fördelar. Under de
trenne krigsåren hade en stor och skicklig amiral, som
varit bunden af inga andra order, än att efter bästa
förmåga och omdöme förgöra och skada fienden, varit
i . tillfälle att forvärfva sig sjelf och sitt vapen oförgätliga lagrar, såsom vid Öland, Reval o0h Svensksund 1789. Om båda flottorna blifvit ledda efter sant
militäriska principer, så att hvar för sig fått utföra
sin, under då varande förhållanden i ett krig mot Ryssland, lika betydelsefulla uppgift, så hade måhända anledning i senare tider saknats att bestrida sjövapnets
vigt för vårt land, äfvensom att ställa örlogs- och skärgårdsflottorna uti en fiendtlig och skef ställning till
hvarandra. Ändamålet n:ed våra betraktelser öfver
dessa krig är visserligen icke att kritisera de deruti
uppträdande hufvudpersonerna, men vi nödgas något
sysselsätta oss med begångna fel och misstag och deras
följder samt söka tänka oss de sannolika resultaten af
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andra planer och operationer, hvilkas utförande legat
inom möjlighetens gränser, ty enligt vårt förmenande
kan man ej på annat sätt til lgodogöra sig historiens
lärdomar och bilda sig ett klart omdöme om striden,
som förts angående sjöförsvaret, och cle stridandes rätt
att åb eropa historiens vittnesbörd till stöd for sina
åsigter.
J\1ec1 förbigåenue af det i följd af vacklande politiska konsiderationer förs u mmade tillfället att hemägtiga sig Y. Dessens eskader af 7 skepp, som svenska
flottan strax före krigsförklaringen mötte i sjön, finna
vi att första i\rets krigshänd elser inleddes, fyra veckor
efter nyssnämnda tilltlragelse, af det så gorlt som oafgjorcla sjöslaget Yitl Hogland - den första rangerade
större sjöstrid mellan sYenska och ryska flottorna mellan 15 sYenska linieskepp och 11 fregatter, förande
1286 kanoner, samt 17 ryska linieskepp och 8 fregatter, förande 1452 kanoner.
Kort härefter företog skärgårdsflottan, som af ryssame rönte obetyuligt motstånd, emedan deras egentliga
skärgårdsflotta ej ännu var utrustad, i förening med armen angreppet på Fredrikshamn, hvilket af alltför väl
kända skäl måste inställas. Örlogsflottan drog sig efter
· affären vid Hoglancl till Sveaborg och skärgårdsflottan
först till Svensksuncl och sedan till Sveaborg. Oförklarligt, åtminstone ur militärisk synpunkt sedt, är att
flottan, som ej ut&n framgång m~itt sig med fienden,
ej erhöll order att påskynda sina reparationer och förr ädernas fyllande samt, så fort ske kunde, löpa ut och
uppsöka ryska flottan eller detacherade delar af densamma. Under återstoelen af året rådcle nu ingen annan verksamhet, än smärre företag af de båda svenska
flottorna till upprättht'tllancle af förbindelsen, som försvå·
rades af elen numera förstärkta fienrltliga örlogsflottan.
Emellertid fick fienden råclr·um att samla sina krafter, och
8
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tidigt följande år var också hans flotta i bjön och hans
skärgårdsflo tta vid gränsen.
Som örlogsflottan i följd af sj ukdomar och brist
på manskap ej förrän i Juli kunde lemna Carlskrona,
blef det för skärgårdsflo ttan svårt att underhålla sjöförbindelser na med Sverige ocl1 att hålla sig fast vid
Svensksund mot den nu öfverhgsna fienden. Den minnesvärda bataljen vid sistnämnda stiille, so m hän-tf föranleddes, hade, att döma af de dispositioner, som af
den snillrike öfveramiral Ehrensvärd föreslo o·os eJ· för"' '
bytts till nederlag, om konungen lenmat chefen full
handlingsfri het . Efter denna strid följd e armens och
skärgårdsflo ttans reträtt till K y mene elf och Svartholm. Svenska örlogsflottan , riiknancle liksom den ryska 21 linieskepp, lyckades ej tvinga fienden till ett
afgörande slag och derigenom förekomma föreningen med
hufvudstyrk an af elen eskader, som föregående året fått
passera till sundet. Olyckligtvis var flottans be manning svag och sjuklig samt en af eskaderchef erna ej
vuxen sin plats; möjligen saknalle också högste befälhafvaren den erforderliga grad af djerfb et och energi,
som förm år besegra de största svårigheter, då det gäller att utföra ett maktpåligga mle vi-irf. Inga fördelar
vunnos detta år i sjön pi\ nitgomlera sidan. Ryska
flottans ·ö fvervigt var ej af någon verklig betydelse,
då hon ingenting kunde fö retaga utan gick i hamn.
Det sista krigsåret börjatie unel er för Sverige lyckosammare auspicier. Båda dess flottor had e genom
nationens anstr~ingningar vunnit i styrka, kriget hade
omsider blifvit populärt, hoppet om framgång födde
både sinnrikare och dj erfvare operationsp laner, hvilka,
ifall de konseqvent och skickligt utförts, borde kunnat
ge krigets gång en fö1' våra vapen högst gynsam
vändning. Alldenstund örlogs:Bottan ej var elen ryska
öfverlägsen, gälde det att förekomma de fien dtliga eska-
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drarnes förening genom ett ov~intaclt anfall på vid Reval förlagd e, ännu ej striclsldara, 8 linieskepp och 6
fregatter. I midten af Maj företogs denna expedition,
pf.. hvilken så mycket beroclde, med 22 linieskepp och
12 frega tter, men misslyckade s totalt på grund af en
illa uppgjord anfallsplan, för hvilk en flaggkaptenen, ej
högste beflilh afYa ren, bar ansvaret, och bristande förberedelser samt kraft i dess utförande.
Den storslagna operationspl anen va r härigenom,
om ej omöjliggjord, åtminstone ytterligt försvårad. Ungefär sa mtidigt fö retog en del af sk~irgårdsflottan ett
liknande angrepp mot en afLlelning af ryska skärgårdsflottan, som låg virl Fredriksh amn under ru stning, liksom de h ·enn e i'ttN st:'\ende aftlelningam e vid Vib01·g
och Cronstadt. Detta klolm initiativ kröntes till en
början med framg<lng, den fiendtliga eskadern blef slagen, men fördelame begagnades ej med kraft och allvar, fienden förföljdes så lamt, att en stor del fartyg
fingo tid att rädda sig unel er flistning ens kanoner. En
energisk attack på den vigtiga Fredriksham ns fästning
uteblef, oaktadt fiendens öfverraskning; ett mindre väl
planeraclt och utfördt landstigningsföretag i ryggen på
elen fiendtliga armen måste öfvergifvas. Första akten
af 1790 1\rs lofvancle krigsskådes pel var hänneri slut.
En overksam mellanakt följde härpå. Att nå Petersburg var ännu målet för konungens steäfvanden. Det
var skärgårdsflo ttan, so m skulle utföra det djerfva företaget, örlogsflottan som skulle möjliggöra det. Fien·
elen hade emellertid vunnit tid a t t ordna sig och i samma mån blefvo misstagen farligare och mer olycksbringande för de svenska vapnen. Uppgiften var svår oeh
erfordrade cle skarpaste beräkningar och planmessighet,
cle båda flottornas strategiska sa mverkan var nödv~in
clio· deras frihet att mecl all kraft verkställa hvar och
en"''sin andel af elen gemensamm a planen ett oeftergif-
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Jigt vilkor. Tyvärr fingo hetsighe terna öfverham l i
ledningen, just då kallblo dighet och klold1et bäst behöfdes. l början af Juni gick skärgård sflottan till
Björkösu nd, söder om Viborgsk a viken, Örlogsflottan
drogs i slutet af JYiaj Engre in i Finsk a Yiken. Dess numera ganska kinkiga uppgift var alltjemt att fö rhindra
Cron stadt- och R eval-esh: adrarnes förening· samt på
samma gång skydda skurgård sflottan s sjöförbin delser
och st~inga Viborgsk a viken för den fiendtlig a sk~ir
gårdsesk ader som låg i Cronstadt. Under tiden borde
skärgård sflottan ( ö1·st hafva gjort den ryska vid Viborg
oskadlig och seelan för etag·it en stark landstiO'ninO' ano
"''
tingen för att tvinga ryska armen till retr~itt
eller ,
ifall örlogsflo ttan haft framgån g i sitt för etag, fra mgå
i jemnhöjd n1ed skärgård sflottan på vägen till Petersburg. I stället drogs nu skärgård sflottan till Björkösund för att - taktiskt understö dja örlogsflottan.
I betrakta nde af att till skärgärd sflottan hörde en del
större fartyg, som voro i stånJ att unelerstö dja striden
i öppna sjön, kan en dylik åtgärd väl försvaras , under
förutsätt ning likvisst, att skärgård sflottans hufvudfö retag ej derigenom fö rsumm ades. De galerer och kanonslupar, som nu sändes till örl ogsflottans bistånJ, voro
ej till synnerli gt gagn och måste snart för vinJ och
sjö il.tergå till Björkö. Snnska flottan , j emnstark meJ
ryska Cronstad teskader n, had e under den 3 och 4 Juni
med denna Her e oafgjord a trMfningar, hvarund er hon
drogs viil djupt in i viken. Då slutligen den 5 på
morgonen Revalesk aderns 10 skepp och 8 fr egatter
kommo i sigte, börjad es nu en club belj agt vestvanl t.
Svenska flottan förföljde den R eYalska och jagades i
sin ordning af elen Cronstad tska. Detta sista försök,
att förhindr a de häda fiendtliga eskadrar nes förening,
afbröts foljande natt geno m en order från konungen,
som återkalla de örlogsflottan till Viborgsk a viken "för
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att beskyd da arm ens flottas operation er derstädes ".
Hvilka voro viil de ssa vigtiga operation er, för hvilka
ry ssame fingo ostörda förena hela :sin flotta, för att
snart in:;;tiin ga de båda svenska liksom i en r åttfälla?
Ej att medelst den gynnand e vinden för etaga en allmän, v;il ordnad , r etr;itt till Freclrikshamn, hvartilln u
varit hög t id, sedan ryska flottan fått en afgjord öfverlägse nhet. Det g;H<le enJast en te mligen ändamål slös landstigning vid K oivisto sam t fy r a dagar senare
ett anfall på ryska sk;irgånl seslmder n vid Viborg, hvilken, då detta anfall hittill s försumm ats, intagit position vid 'l'rångsu nd. Båda dessa operation er måste
efter en vecka öfvergifv as, och under tiden slöto ryssame meJ sina fl ottor en all t fastare kordong omkring
de svenska. I denna förtvifta de belägenh et började
sinnesnä rvaro och beslutsam het hos de ledande svika.
Bland de olika förslag som fram st älldes, var konungen s,
att lauds;itta, alla tillgängl iga trupper och marchera på
Petersbu rg, !Jr;inna alla gamla sk epp och transpor tfartyg
och låta de öfriga räl1da sig bäst de kunde, utan tvifvel
det äfventyr ligaste. 'l'vingand e om stänlligh eter ledde
slutligen till antagand e af löjtnant af Klints genombrytning splan, hvilken ock verksULldes den 3 Juli, ehuru
med en oers~ittlig fö rlust för örlogsflottan. Hade planen, att efter genombr y tnin gen samfäldt söka skären
och der intaga försvarsst~illning , fullf<>ljts, så hade
sannolik t skärgånl sflottan kommit ganska helskinn ad
från äfventyr et. Nn fortsatte örlogsflottan ända till
Sveaborg och skiirgårcl sflottan samlade sig vid Svensksund , der hon G dagar senare vann en fullsHindig se·ger som gjorde ett lyckligt slut på kriget, hvilket
Sverige ej ]1ingre förm ådde, och Rysslan d ej hade någon anl edning att fortsiitta .
Om Sver io·es sista anfallskr ig mot Rysslan J måste, 1808-09
b
•
'
.
såsom vi äro öfvertygacle, bevisa for hvar och en, som wrs
•ng.
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uppmärksamt och fö rdom sfritt st ud erar detta luigs historia, att det var Sveriges sjömakt i sjön och i shirgå~·den, so m gjorde det möjligt att företaga ett sitdant
kng mot vår mägtige granne, emot hvars arm e vår
egen omöjligen kunn at mäta sig, ifall· båda länderna
varit utan sjövapen, bifvensom att sannolikt kriget fått
e~ helt annan utgå11g, om de svenska flottornas operation er diriger at s och utförts af större militäriska förmågor än konung Gustaf IH och hans höge broder ;
så bör likaledes Sveriges sista fö rsvarskrig, ehuru utkämpadt under helt andra förh ållanden, tydligt visa,
att det__ var den svensk-engelska flottan , som beherrskade Ost ersjön och dess kuster, hvilken gjorde det
möjligt för vår skärgårdsflotta att så envist hålla ut
i den Åbolänska skärgården, och for vår tappra arme
att så länge försvara Finlands mark Ä nnu mer, man
skall utan tvifvel komma till den slutsatsen, att, tack
vare nämnde öfvervigt till sj ös, det legat inom möjlighetens gränser att återtaga detta Finland, om den
a~me som fanns att tillgå, ehuru obetydlig, användts
pa ett klokt och ändamålsenligt sätt. Sveriges örloo·sflotta u~gjorcles 1808 af 11 linieskepp och (j fregatt:r,
med hvllka voro forenade 2:ne skepp af elen allierade
engelska flotta som bevakade södra Öster sjön oeh Snudet. Af skärgårdsflottans 273 fartyg voro en stor del
uppruttna, 91 förlorades med Sveaborg, 71 brändes vid
finska armens reträt t, oen del voro använda på vestknsten, så att kriget i A bo skärgård börjades med 22
kanonslupar, som efterhanclJörstärkt es till 47, j emt e 8
galerer. Ryssarne hade i Ostersjön blott 9 linieskepp
och 7 fregatter ; deras skiirgårdsflotta hade genom van"
vård sammansmält till 11 flytande batterier, 70 kanonslupar och 55 jollar i F inska viken, men försMrktes
med 71 tjenstbara fartyg af dem, som togos vid Sveaborg, så att, ehuru en stor del kräfdes för Petersbnrgs
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för svar , var i allm änhet ryska skärgår llsflottan i finsim skärgå rden bety c1ligt öfverlägse n vår egen.
Som örlogsfiottm1s annaler ej upptaga några sjöbataljer från detta l;:rig, så ha r man, tanklöst nog, betviflat de ss gagn um1er kriget. Att vederlägga ett
sådant påstående faller sig ganska Hitt. Till följe af
de svensk- engelska flottorn as herr a välde i Östersjön,
måste de ryska knstema sättas i försvarstillstånd mot
befarade l andstigningar, hvartill användes 50000 man
utom omkring 20000 man till försvar af sö dra och
vestr·a kust erna af Finland, so m r edan under vintern
blifvit eröfrade. Vår svaga finska arme hade derför
endast 15 till 20 tusen man att operera emot, i stället
för åtmin stone 50000, so m han sannolikt fått att göra
med, ifall Östersjön ej va rit beherrskad af våra flottor .
Detta födda rar m~1jligheten af vår armes sega halfårslånga motstll. nd. Vi<l a re gj orde denna öfvervigt till
sjös, att vi kunde insluänlm armen i Skåne till 10000
man, oall:tadt 50000 man fr ån danska öarne hotade med
invas ion. T ill och med dessa 10000 man hade kunnat
disponeras för Iinska kriget, om ej konungens envishet
hade förorsakat åte rkallandet af de till Skånes försvar
..
si-inda engelska hjelptrupperna.
Svenska flottan s förläggn ing vid Orö, vester om
Hangö, med postering vid J ungfrnsuncl, sky ddade en
lång t id sk~i rgån1 sflotta n s förbindels e med Sverige och
hindrade ryska förstärkningar att framkomma Llenna
v~ig, hvilket i sin mån bidrog till sist nämda flottas
gen
förmå bo·a att unclerstödJ. a svenska landstigningsföreta
o
från Åland mot det af fiem1en occup erade Abo län,
hvarigenom ryska trupp er måste hållas beredde att
möta elylika försök utefter denna kust. Redan i lVIaj
hade en svensk eskader ,Uertagit Gotland från ryssarne.
Så snart ry ska flottan på högsommar en visade sig i
sjön och uppsökte den svenska vill Örö, jagades hon

-

120-

af svenska flottan sa mt 2:ne engelska skepp till R ågervik, hvarest hon blockerades änlla till slutet af September.
Skkirgårdsilo ttan s många strider under detta år
mot allt mer öfverlägsna fiender , tord e ej här behöfva
återkallas i minnet. Hon fullgjorde sin uppgift på ett
hedrande sätt, och det var ej henne_s fe l, att de landstigningar, som tid efter annan med små resurser företogas, ej ledde till lyck ligar e r es ultat. Den oro so m
härigenom förorsakad es, tvang dock fienden att på den
hotade kusten uppst~illa omk ring 10000 man, som i annat fall varit att tillgå for op er ationer mot finska
hären.
Sålunda ha(le den strategiska samverkan mellan
örlogsflottan , skärgårdsflottan och arm en under detta
år möjliggjort krigets förande med s·å obetyclliga stridskrafter och flottornas inf:lytande på armen, varit af
största bety delse, e h ur u de llVar för sig opererade på
ett ansenligt afstånd från hvaranclra. Här fram ställer
sig sjelfmant elen frågan till begrundande: H var hade
en tänkbar tillökning i stridskrafter san nolikt enklast
kunnat framk alla en lyckligare utgång af kriget (
Enär både armen och shirgånlsHottan efter omvexlande seg rar och nederlag blott tum för tum förmåeldes vika, så synes llet vid första påseende, som om
dessa vapens förstä rkning hade varit mest af behofvet
påkallad. Vi meclgifva också gerna, att genom någo t
större stridskrafter i land och i Åbo skärgård de ifrå gavarande vapnen antagligen ej behöft r etirera, utan
kunnat hål]a ståml och på sin höjd tvinga fiend en att
utrymma Abo ]än, hvilk et, enligt vårt förmenande, är
det fördelaktigaste resultat, som denned stått att vinna.
'l'y för att ~tertaga det inkriiktade Finland och öfvergå till offensiven, had e arm en fått att operera emot
en fiendtlig arme, som under reträtten alltjemt for·
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stärkts af de ryska trupper, som voro förlagda på Finlanels södra och vestra kuster. Skärgårclsf:lottan hade
ej, utan en högst betycllig (örstärlcning, förm ått tillbakatränga elen ryska, som under Juni och Juli månader
efterhand ökats med afclelningar från Sveaborg, Svensk·
sund och Cronstatlt, så att hon slutligen bestocl af öfver
100 större och mindre fartyg. ÖrlogsBottans styrka
var ej så betydlig, att hon förmådde effektivt hindra
fiend ens skärgårdsfartyg att framtrtinga till krigsteatern i Å bo skärgård och på samma gång bevak a ryska
örlogsflottan. I fall vår flotta varit stark nog att intaga sin station Hingre in i Finska viken, liksom elen
engelska gjorde följande år, och genom posteringar vid
de strategiskt vigtigaste punkterna, såsom Hangö, Barösund , Porkala m. f:!., spärra skärgårdsleden för ryssarne,
så hade de förut. nämnde förstärlmingarne till ryska
skärgårclsf:lottan aldrig kommit förbi Hangö och måhända ej vester om Helsingfors; vår skärgårdsf:lotta
hade då endast. haft en underlägsen fiende att göra
med och kunde beherrska finska skärgården ~incla till
Sveaborg, hvarigenom ntsigt att tränga ryska armen
ända till Helsingfors öppnats för finska arm en, förstärkt
till en början med de trupper, som funno s samlade på
Åland, och sedan med de 10000 man so m stoclo i Skåne.
Det är troligt att de striclslp ·after, Sverige egde
att förfoga öfver , kunnat förhindra Finlanels fullständiga eröfring, det är möjligt att de förmått lttertaga
de r edan eröfrade clelarne af landet, allt uneler föruts~ittning att dessa stridskrafter blifvit pil. ett ~indamål s .'
enligt sätt använde och åtnjutit bättre vård; men enligt vår uppfattning, hade såv~il det ena som det andra
varit en omöjlighet, såvida landet saknat en örlogsf:lotta,
i ståml att hålla Östersjön och Finska viken ren från
ryska linieskepp och fr egatter och clerjemte utestänga
fienden s skärgårdsfartyg från fin ska skärg~rden.
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Sedan ryssame under följande vinter fullb ordat
Finlands eröfring och bem~igtigat sig Åland, måste de,
då de ej voro herrar i sjön, fördela sin landtarme t ill
finska kusternas och öst ersjöprovinsemas fö rsvar, och
haL1e mec1 anledning härQf blott omkring 10000 man till
offensiva företag mot Sverige. Svenska örlogsflottan kunde, i fö ljd af brist och sjukdom , e.i i sin hel het utrustas,
men elen engelska hjelpflottan skyddade Sveriges vestkust och beherskade ~ifven Finska viken och skärgårdslederna, hvilket hade till följd, att en stor del af ryska shirgårdsflottan måste spridas p;L Finlanels södra
kust, hvarföre dess hufvudstyrka vicl Åland åtnöjde
sig merl att skydda denna ö mot en befarad landstigning från Sverige. I ändamål att möta en elylik fr ån
Åland, hade ett betydligt antal svenska sldit·gårc1sfartyg
förlagts till närheten af FunE;und. Från rysk sida
hade redan under vintern in vasionen af \V esterbotten
ulifvi t företagen, men sedan våren in tr~idt oeh svenska
fregatter beher skade Bottniska viken, kunde hvarken
förstärkning sändas t ill \V esterbo ttell, än minch-e någon
ny invasion utföras mot Sverige. Emellertid förbere ddes i vårt land, som oaktadt sin utmattning, hade ungefär lika stor arme disponibel till offensi v, så hinge
dess kusters försvar; var genom flottorna betryggaclt,
elen allmänt bekanta expeditionen t ill \ Vesterbotte n,
uti hvilken cleltogo vid pass 8000 man af arm en, 11
större fa rtyg af örlogstlottan sa mt 74 af armens flotta.
Denna expedition var vigtig, enär det gälcle, att vid cle
fredsunderham1lingar, geno m h vilka Finland afträcldes,
söka åt Sverige rädda de Åländska öarne och elen kil
norr ut i Lappmarken, hvilken ser ut som om man för
att komma till Atlantiska hafvet ämnade afskilja no.rska Finnmarken från skandinaviska halfön. Expeditionen möjliggjordes derigenom, att r yska ()rlogsfartyg
voro utest[in gda från Bottniska viken; båda delarue af
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svenska sjövapnet utförde hvar sin maldpåliggande del
af företaget på ett hedrande sätt och hafva ingen andel ut i, att det ej kröntes med framgång. :Med anledning af de olika åsigter om det ena eller andra vapnets företrlicl e, so m sökt ett stöd uti sistnämnde h[in delse, tillåta vi oss erinra, att om [in kanske armens
reträtt och återim;keppning skyeldades af sktirgårdsfartygens kraftiga eld, så är det ej tänkbart, att en dylik
expedition med enelast sårla na fartyg, utan stöd af en
örlogseskader, kunnat vedervågas. Kanonbåtarnes förmåga att förflytta sig sjelfva och en arme en elistan s
af 33 sjömil k an lätt bedömas deraf, att, då transporten till Ratan från Hernösand tog 36 timmar, behöfde
kan onslupseskadern (ntn Ratan till Roslagen 12 dagar.
Armens transpor t och ilandsättande hade naturligtvis
kunnat utföras med endast örlogsfartyg, men det måste
medgifvas, att i detta fall hade dess oförutsedda inskeppning med ofönättadt ärende, ej i fiendens närvaro lika lyckligt kunnat verkställas.
Den lyckade taktiska samverkan mellan de båda
flottorna uti denna expedition innebär ett varnande
t ecken, att vilkoren för armens flottas t illvaro, såsom
ett sjelfstäncligt vap en, upphörde i och med detsamma
Finland lösrycktes från Sverige. Vi skola liingr e fram
söka ge sk~i l fö r denna uppfattning och visa, att ett
nytt sjöförsvarssystem af fö rlindrade politisk-geografiska förhållanden betingats.
Såsom en afslntning på för egående historisk a öf- 18M års
verbliel\: af svenska sjövapnets roll i krigen efter Carl kng .
XII:s död , tord e vi mecl några ord böra beröra en
episod ur vårt sista krig 1814. För att angripa en
norsk skärgårdsflottilj af omkring 50 kanonslupar och
jollar, som intagit position vid Hvalö arne, hade en
svensk skärgårdseskader af 70-80 fartyg förenats med
4 linieskepp, 5 fregatter och några smärre fartyg.
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Man har kland rat denna förening på den grund , · att
skärgå rdsfar tygen af örlogs farty gen, som för stiltje och
ström ej hnnno fram , hindra des att anfall a norrm ännen,
h vilka under natten retirer ade upp åt Christ ianiaf jorden.
Månne det likväl var ett så stort fel att med en
öfverb gsen styrka söka impon era på en fiende, so m
det låg i vårt gemen samm a int resse att heldre tvinga
att ge vika, än till en förbit trad strid? Det är gansk a
tänkb art, till och med troligt , att ett så tapper t s jöfolk so m norrmännen, kämpand e för en lockan de sjelfständi ghetside, lyckat s uti en god positio n U lla stånd
emot vår ej allt för öfverl ägsna skärgå rdsflo tta eller i
alla hände lser gjort segern dyrkö pt. Vi vunno nu vårt
mål med obetyd lig strid, om än med mindr e krigsä ra.
Såvid a anledningen till kritike n af denna operat ion
från en del af skärgå rdsflo ttans män mera ligger uti
ett ogillande af det taktisk a sammanblanclandet af segel- och roddfa rtyg, än uti saknad af en uteblifven
strid, Inraru ti detta vapen kunna t få tillfäll e att utmärka sig, så torde kland ret eJ· vara fullt befo o·adt.
.
o
En sådan taktis k samverkan synes oss ej förka stlig,
der operat ionern a företogos mot en stark position,
gränsa nde till en djup farled, hvarest segelf artyge n ej
hindra des att under stöclja roddfa rtygen . Derem ot hade
en taktisk förening af dessa olika fartyg varit felakti g,
om det varit fråga att draga segelf artyge n in i en
inveck lad sk~Lrgånl, der de haft svårt att förfly tta sig
och tillgodogöra sig sin öfverl ägsna artille ristyrl;;a ,
eller att sända roddfa rtygen ut i öppen sjö, der vind
och sjö hindra t dem att använ da sina lågt liggan de
kanon er och obehindrad t · r öra sig medel st sina år or,
isynne rhet om el e r espekt i va fartyg en derigenom försumm at vigtiga företa g , so m legat inom deras rätta
verkni ngskret s. Exped itioner na till Ratan och Hvalöarne vittna , enligt vårt förmenande, ej om våldfö-
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rande af sant sjömil itärisk a princi per, men möjligen af
sådan a so m, bygda på 1788- 90 års krig, utaf motstånda re till flo ttorne s se nare verkst äida sammanslag nin g envist förfäk tats, för att göra EhrensYä):ds icleer
gällan de i t ider, då mångfaldiga föränd rade förhål landen skapa t ny a sjöförsvarsteorier. De betrak telser, vi
i det föregåend e tillåti t oss, beträf fande örlogs - och
skärgå rdsflo ttorna s olika betydelse och uppgift, hafva
naturl igtvis blott afseende på de tider och de krig, vi
sökt att i kort öfvers igt frams täll a.
(Forts iittn.)

-

Kapten Ahlborgs mistsignalsystem för
ångfarty g.
Redaktion en har till införande i tid.skriften mottagit efterföljande beskrifnin g öfver kapten Ahlborgs system af mistsignal er för ångfartyg jemte ritning ä en
dertill afse del app arat. Då emellertid uti beskrifnin gen
omnämnes, att signalsyst emet försökts ombord på fy r a
af kong!. flottans ':'t11 gar e, ''Ra n '', '·Bl enda", ''Dis a" och
"Urd 11 , samt att "de r esp. befälimfvarn e å dessa fartyg
gifvit sitt bifall af detsamma tillkiinna ", har r ecl. sk affat sig del af det gemensamma utliitande, som af åb eropade fartygsche fer till chefen för kongl. sjöförsvar sdepartementet afgifvits, och anser sig r ed. för full stän dighetens skull böra på samma gång mecltlola huhn dinnehållet af omnämnda utlåtande, helst som deraf
synes, att signalsyst emet, sådant det hii.r nellan beskrifves, ej försöktes, utan att det undergått någon förändring, kanhända föranledd af detta utlåtande, som har
afseende på det ursprungl iga försl aget.
Cheferna på Ran, Blenda, Disa och Urd bildade
t illsamman s med sekonden på Ran en kommission, som
hade att afgifva svar på följande trenne frågor:
H vilka mist signaler, vederbörli gen iakttagna, böra
anses bäst eg..nade att förekomma ombordläg gning, ant ingen A) de nu g~ill ancle, B) de af en engelsk komite
föreslagna , C) de från svensk sida ifrågasatt a?
Anser kommissionen r edaktionen af det från svensk
sida ifrågasatt a förslaget vara fullt tydligt, ellec· har
kommissionen att föreslå några förbättrin gar deri ?
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Anser kommission en närlagde förslag till "Regulations for preventin g cöllisions at sea'' vara af beskaffenhet att kunna från svensk sida biträdas med eller
utan förlindrin gar? I förra fallet, h vilka förändring ar
böra ifrågasätt as '?
Det väsentliga ste ~f k ommissionens på dessa friigor den 9 Augusti 1878 afgifna svar , hvilket torde
vara öfverfludigt att här meJdel a in extenso, är följande: .
Kommissionen har föredragit lle, af en engelsk ko mite fö reslao·na mistsig·naletna framfur de tvenne andra
o
'
'
'
sy nbarl igen på grund af dess större fn1lstiindig het,
do ck under förutsiittning, att de från svensk sida ifrågasatta äf\·en blifv a i v iss mån tillämpade. Derefter
föreslås, att de bi! Lla olika ljndantle ånglt\·isslorn a, enli oO't herr Ahlboro·s
svstem
borde vara i lag
föreskrifo
J
'
'-'
na, att bestämm elser för der as anv~indancle böra ingå
i intemationell a r egler för undvikand e af ombordliiggning, och att bruket af kurssignalers gifvamle må vara
fri villigt, men, n ~i r de an vändas, sk e i öfverensstämmelse med antag na best limm elser.
De af herr Ahlborg före slagna, att t . ex. "en uthållande stöt i diskanthv isslan (lystringssignal) och
kort derefter en stöt i bashvissla n (lmrssigna l) skall
betyJa, att fartyget sty r nordlig kurs eller någon kurs
fr ån N.N.V till och med N.N.O. etc. etc. - - " anser
kommiss ionen böra ändras sålunda, att nyssnämn de
signaler skola betyda, att fartyget styr niigon kurs
från och med Kord intill KO. o. s. v. , således gälla
en hel kompassb åge af 45' '.
I sam manhan g mecl denna föreslagna förändring ,
so m vo1·e öfverensst ämmamlc mec1 herr Ahlborgs grundtanke, att en basstöt giLlide alla kurser från Syd öfver
V est till N onl, och en <lis lmntstöt; dem från N ord öfver
Oilt till Sy d, anser ej kommissionen behöfligt, att ångfartyg, so m ej styr något af de åtta hufvuclstrecken,
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såsom herr Ahlborg tänkt sig, skulle, då ett annat fartyg höres i närheten, nödgas· ändra sin kurs till ett af
dessa hufvudstreck.
Efter förutskickande af dess förklaringar, hvaraf
det synes, att kommissionen förordat herr Ahlborgs
system att med vissa modifikationer ingå uti ett förslag till intemationella mistsignaler för ångfartyg, meddela vi en öfversättning af den , på engelska språket
affattade, insända beskrifningen.

Beskritning
å

~tt

system af lll i s t s i g n a l e r för ångfartyg
jemte passande apparat.

Ändamålet med detta system är, att ångfartyg,
under gång i mist eller tjocka , kunna medelst kombinerade ljudsignaler tillkännagifva den kurs de styra,
och derigenom sammanstötningar med andra fartyg
förekommas.
Dessa signaler frambringas medelst tvenne ånghvisselpipor af olika ljud.
I detta system användes alltid tvenne signaler en lystrings- och en kurssignaL Lystringssignalen gifves med den ena pipan, och med den andra angifves
ångarens kurs.
En apparat, passande för detta ändamål, är å närlagde ritning Pl. I framstäld, sedd framifrån Fig. 1, och
från sidan Fig. 2. O och I äro tvenne ånghvisselpipor
af vanlig konstruktion, men af olika storlek, så att den
större pipan O återgifver ett groft basljud och den
mindre pipan I ett gällt cliskantljud.
A är röret fri\n ångpannan, vid hvars öfre ända
tvåvägiga kranen B är anbragt. C är handtaget, hvarmed krantappen kringvrides öfver skifvan F , märkt
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till venster med I, motsvarande I-pipan, och till höger
med O, motsvarande O-pipan. D och E äro ångrören
till hvisselpiporna. I den å Fig. l och 2 visade ställning af haneHaget insläppes ångan i röret D, och vid
handtagets vridning åt höger till O-märket, uti röret E.
Genom att ömsevis vrida handtaget en eller flera gånger åt höger eller venster, kan man således frambringa
olika signaler; för att gifva ett gällt ljud ställes handtaget på I-märket, och för basljud på O-märket. Då
handtaget står vertikalt, är kranen stängel.
Derigenom, att båda hvisselpiporna erhåller sm
ånga från samma rör, beredes den fördelen, att det
vatten, som möjligen i\tföljer det första utströmmandet
af ångan, afgår under den långdragna lystringssignalen, så att den efterföljande korta kurssignalen gifves
med torr ånga.

Den ku1·s, ett ångfartyg styr under gång i tjocka,
tillkännagifves medelst tvenne signaler, neml.:
en lystrings- eller gifakt-signaZ af cirka 6 å 7 sektmclers varaktighet, samt en straxt derpå följande
lcu1·ssignal af en, två, tre eller fyra, tätt efter h varandra följande stötar, hvarje af cirka 2 sekunders var·
aktighet.
För nord- och ostliga kurser gifves lystringssigna·
len med I-pipan (fin) och sjelfva lc~trssignalen med Opipan (grof).
För syd- och vestliga kurser gifves lystringssignalen med O-pipan (grof) och sjelfva kttrssignalen med
I-pipan (fin).
För att ej få för många eller mera invecklade
signaler, har det ansetts vara tillfyllest med signaler
för kompassens 8 hufvuclstreck, hvilka gifvas så, som
Fig. 3 med förklaring utvisar. En sådan kompass·
9
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skifva med signalmä rken bör vara anbringa d på ett

passande ställe till den signalera ndes tj ens t.
De ångare, hvilka ej styra någon af dessa 8 kurser, böra signalera det kompass -streck, so m ligger niirmast deras kurs.

D etta signals;yste m profvacles härstäde s und er forlidet år om bord ii kong l. lotsverke ts ångfarty g, äfvensom å flera privata ångare i nänaro af officerare tillhörande kongl. flottan och befälhafv are af hand elsflottan, lwilka enhälligt uttalade deras gillande af systemet och forordad e detsammas antagand e för våra ångfartyg, hvilket äfven understli ddes af de förnämst a
ångbåtsr edarne i Sverige. Vidare blef signalsy st emet
försökt ombord å fyra af kongl. flottans ångare, "Ran" ,
"Blenda ", "Disa" och "UnF , och hafva de resp. befälhafvarne å dessa fartyg gifvit sitt bifall af detsa mma
tillkänna .
Under förlidet år förevisad es systemet dessutom
ombord å ångarue ''Presto" , "Atalant a", "Stockho lm"
och "R ex" i London, Köpenha mn , Antwerp en, Bordeaux och Hane för många kompete nta domare, hvilka
alla gåfvo detsamm a sitt bifall, uttrycka nde önskan, att
det måtte blifva internati on elt antaget. Nyligen har
systeme t förevisat s i Lubeck ombord å ångaren "Gauthiod" och i Amsterd am ombord å "Villar", och har
det iiJven der af sakkunn iga personer blif,·it med största erkännan de emottage t.
I betrakta nde af, att de revicleracle "intemat ion ella
reglerna fot' nmhikan d e af ombordt iggning" fiireslnifYa,
det ett segelfartyg skall i tjockt Yäder medelst l , 2
eller 3 stötar i sin mistlnr tillkänna gifva den riktning
i ltvilken det seglar, så uppstår helt natu rligt elen frågan, hvarför ej också ångfarty g skol a vara berättiga de
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att medelst ånghvissel pipor angifva den elirektion i
hvilken de styr a. Ett segelfa rtyg sl;:all hädaneft er
med 3 stötar i sin mistlur tillkänna gifva , att c1et seglar med vinelen akterliga re än tvärs, så att om vinelen
t. ex. är nordlig, har detsamm a blott en signal för att
beteckna all a kurser Syd om Ost och Vest, d. v. s.
för omkring 14 kompass treck. Oah:tadt detta stora
omfån~ för en enda signal, har den dock ansetts nyttig
till förhindr ande af kollision er; af huru mycket störr e
nytta för sjöfarten bör icke derför ett signalsy stem
blifya, h.-ilket angifve r en ångares kurs inom tvenne
streck! - För n~inarande finnes ingen signal föreskrifven, h vanned en ångares kurs under gång i tjo cka
beteckna s, och att här en kännbar lucka i de internationella r egl erna förefinnes, beYisas hvarje år af många
kollision er med stor förlust af lif och gods, hvilka
möjligen kunde hafva förekomm its genom en enda lindamålsen lig signal.
I nu föreslagn a system användes alltid tvenne signaler - en lystrings - och en kurssignaL D å lystrings signalen motsvara r just elen i de revidera de "internat ionella reglema för unclvikande af omborclHiggning ", art.
12, föreskrif na "långdra gna ton", så består det nya, som
detta system föreslår, enelast uti tillägget af en särskild
signal för angifvan de af ångarens kurs. Genom detta
användan de af två sign aler, och dess a af olika ljud,
förekomm es hvarje möjlighe t af misstag derigenom , att
åhöraren s uppmärk samhet genom lystringssignalen fästes på hvad som följer efter, så att kurssign alen blir
så mycket lättare att uppfatta .
Dessa signaler kunna ej föryexlas mecl de for segelfartyg föreskrifna signalern a, emedan vid beteeknandet af en ångares kurs , alltid tvenne olika ljud användas.
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Efter noggrann pröfning har man funnit, att ånghvisslor, hvilkas tonhöjd äro två oktaver åtskiljda, erbjuda en tillräcklig skillnad, samt att äfven på längre
afståncl de gälla ljuden äro lika tydliga att uppfatta
som de grofva.
1\'Ied hänsyn till det universell a antagande t af detta
signalsystem, antingen som föreskrifv en regel eller som
frivilligt bruk, torde det kunna antagas, att härvidlag
ej större svårighete r böra möta, än som var fallet vid
inforande t af de kulörta sidolanter norna, helst under
den öfvergång sperioden många fartyg utan vidare olägenheter fortforo att visa lanternor med klart sken.
På samma sätt skola äfven alla skeppsbef älhafvare,
hvilka känna detta system, draga full fördel deraf,
under det att de, hvilka ej ännu känna detsamma, i
alla fall skola veta, att en ångare ät· i närheten, och
för resten kan man väl antaga, att ett så enkelt och
tydligt signalsyst em ej bör erfordra lång tid innan det
är allmänt bekant.
Beträffand e mistsignal er för segelfarty g, har man
insett, att det hittills brukliga signaleran det med mistluren, hvilket blott antydde, att en seglare befann sig
i närheten, ej var tillfyllest, utan att segelfarty gen
medelst sina mistlurar måste angifva den riktning i
h vilken de styra, och till följe häraf innehålla också de
reviderade "internati onella reglerila för undvikand e af
ombordläg gning", art. 12, särskilda bestämm elser här_
utinnan. För ångare under gång i tjocka innehålla
deremot dessa regler inga elylika bestämme lser; den
föreskrifn a "långdrag na tonen" angifver endast, att en
ångare befinner sig i närheten - ångarens kurs bet ecknas ej ! - och likväl måste det vara tydligt, att
med det årligen ökande antalet '!-f ångare just här ett
kännbart behof föreligger .
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Förutom använuanclet för mistsignaler torde denna
sammanst ällning af tvenne ånghvisse lpipor af olika
ljud, <tfven med fördel kunna begagnas af krigsfarty g
för speciella signaler.

