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Föt·sök till historisk öfverblick 
af striderna om Sveriges sjöförsyar, deras uppkomst 

och utveckling under innevarande århumlrade 
jemte lleraf' föranledda betraktelser. 

(Forts.) 

Mot Sveriges politiska striifvan under det ader
t onde århundradet, att genom vapenmakt söka åter
ställa dess förlorade maktställning i N orden, bildar det 
följ ande tidehYarfvets politik en ska_rp kontrast. Då 
krafterna hittills visat sig otillr:ickliga att uppnå det 
mål, som sv;.;,f,·at för nationens blickar, och de vägar 

frihetstidens, s:häl som den gustavianska tidens, män 
valt till förverkliganue af de närua förhoppningarne, 
ledt landet in i äfventyr, :;om satt dess sjelfständiga 
tillvaro på spel, blef efter förlusten af Finland. ett 
nytt, mera sansadt, politiskt system en bjudande nöd
vändighet. Huru utmattadt landet än var efter sista 
kriget, egde det dock tillräcklig styrka qvar att, un
der ledning af den berömde fältherre , som blifvit adop
terad till tronföljare, ännu en gång l;;,gga sitt svärd i 

den Europeiska politikens vågskål och derigenom vinna 
ersättning för den nyss lidna smärtsamma förlusten. 

Efter föreningen med Norge öppnades för Sverige 
lofvande utsigter att, i skydd af en klok neutral po
litik, vinna tid att läka sina sår och genom en sund 
inre utveckling vinna krafter till nytt lif och ny verk
samhet, utan att dock behöfva ställa sig under främ
mande makters protektorat, ehuru en viss undfallenhet 
gent emot den östra grannen ännu en tid af omstän
digheterna påkallades. De politiska grundsatser, under 
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hvilkas hägn Sverige började sin pånyttfödelse, utta
lade af kronprinsen i norska stortinget 1814 i följande 
ord: "Nöjda med de gränser, naturen för oss utstakat, 
och öfvertygade om den stora sanningen att utöfver 
dessa gränser finnes intet verkligt godt för oss, skall 
vår statskonst blifva att ej börj a krig utan att heligt 
bevara det goda förstånd, som nu råder med alla mak
ter", voro högst vtilgörande för ett lanJ, som, for att 
ostörclt kunna sysselsätta sig med ordnandet af dess 
inre angelägenheter, framför allt behöfde lugn och åter
hållsamhet från yttre föneckliiJgar. Under åtnjutande 
af fredens välsignelser återstäides den ännu kärnfriska 
syenska nationen snart nog från sitt sjukdomstillstånd 
till konvalescens. Men det behandlings- och lefnads
sätt, som lämpar sig för l)atienten , måste sm§ningom 
ändras för konvalescenten, eljest är fara värdt, att 
svaghetstillståndet blir pen~anent, att lifskrafterna al
drig fullt återställas i sitt normala skick, samt att den 
naturliga lusten att lefva och verka, hvilken drifver 
nationer, såväl so m individer, till äclel, kraftig handling, 
allt mer försvinner. Den grad af utveckling och väl
måga, som Sverige uppnått under ett nära 70-årigt 
fredslugn, vittnar ej om så stor nationel kraftansträng
ning, att svenska folket kan känna en rättmätig stolt
het vid tanken 1)å den plats det förvärfvat i den civi
liserade verlden, och på samma gång ett berättigadt 
sjelfförtroende till egen styrka och förmåga att för
svara denna plats. L~inge Yant att känna sig tillfreds
stäldt med det mått af lycka och materielt välstånd, 
som stod att finna inom egna gränser , skulle folket 
småningom få smak för ett sådant stilla lif utan poli
tiskt mål, som ej kräfver särdeles ihärdig verksamhet 
eller nationel kraftutveckling. Så länge händelsernas 
ström flyter lugnt och inga, om ej lätta, moln betäcka 
den politiska himmelen, glömmer nationen så lätt, att 
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pciliti1:1k svaghet e.J utgör någon Lorgen fö r dess sjelf
ständighet, men hvarj c gång ett politiskt oväderscen
trum nalkas Skandinaviens kuster , vaknar den aldrig 
qYiifda frihetsk ~ins l an t ill fullt mecb·etande härom, och 
nationen måste med s m~irta och f6rödmjukelse tillstå 
sin egen kraftlöshet att afv~irj a den hotanJe stormen . 
Vore detta svaghetstillstånd en oundviklig följd af de 
nya förhållanden som inträffat, så återstode endast att 
med undergifvenltet ii.nna sig i sin lott, men nordens 
folk äro ej i salmad af medel, som, använda med om
tanka och energi, förmå höja <lem ur detta tillstånd. 
P å sa mma gång vi Ljödo stormaktsdrömmarne farväl, 
öppnade sig en ny väg att genom arbete och fredlig 
täflan i en framtid vinna lycka och storhet, ty det är 
numera ett lands in telligen ta och moraliska öfverläg
senhet, som utgör den säkraste grunden till dess poli
tiska betydelse. Den förlänar förmåga att arbeta med 
ihärdighet och förstånJ, arbetet skapar nationalrikedom 
samt höjer nationen i Mde fysiskt, intellektuelt och 
sedligt hänseende; och rikedom, rätt använd, är en makt, 
som alstrar välstånd och en tillväxande befolkning, som 
ger medel att forsvara landets sjelfständighet och för
skaffar det anseende samt det inflytande, som tillkom
mer en nation, villig att verka för upplysning och 
framåtskridande. Den skandinaviska halföns natur
forhållanden, ej mindre dess läge, storlek och mate
riella resurser, än framför allt dess folks kultur och 
anlag, berättiga de forenade rikena till ett bättre 
betryggadt, ekonomiskt och Jeraf följande politiskt, 
oberoende, till större rikedom på folk och kapital, 
än de nu kunna berömma sig af. Vår nationella fat· 
tio·dom hvarom vi tala med en nästan fatalistisk re-b 1 

signation, ehuru den är källan till så många bekymmer 
och så bidrager till att hålla oss fjettrade i svaghet 
och beroende, vore ingen skam, ifall dei1 måste bäras, 



- 204-

men är heller ingen heder, om den genom lidigt och 
klokt arbete kan öfvervinnas. Att vi ej, oaktadt en 
lång fredsperiod, hunuit niirmare målet, än vi gjort, 
torde ;härleda sig, dels deraf, att de båcla folk en ej så 

enigt och kraftigt samarbetat som vore att vänta af 
tvenne brödrafolk, med så gemensamma intressen som 
Sverige och Norge, dels ock af den brist på ihärdighet 

och jemnmod, som förefinnes i svenska, nationallynnet. 
Det torde ej vara allJeles främmande fö r vårt ämne 
att påpeka vissa förhållanden, som synas antyda, att 
mycket ännu fattas för att vårt lands ekonomiska ställ 
ning kan anses så betryggad, att den medger försvars

väsendets rationella ordnande och byggande på fast, 

oomtvistad grund. 
Förnämsta hämskon på landets utveckling synes 

vara den känbara bristen på tillräckligt rörligt kapital 
inom landet, hvilken gör ej blott, att svensk arbets
vinst till en stor del går i utländska bankirers kassor 
i form af dryg ränta för erhållna lån, utan , hvad som 
är ännu sorgligare, att svensk m·betskraft i massa be

röfvas landet, derigenom att så många kraftfulla män 
nödgas utvandra för att i främmande l ~imler eller på 
främmande nationers fartyg söka en utkomst, som fä 
derneslandet ej förmår skänka. Anledningen härtill 
kan e.i vara annan, än en otillräcklig eller skef ut
veckling af våra naturliga inkomstkällor. statistiken 
visar väl, att landet ut i både industri, nliringar, han

del och sjöfart gått framåt, men å andra sidan saknas 
ej fakta, tillräckliga att öfvertyga äfven den som ej är 

statsekonom, att framåtskridandet ej hållit jemna steg 
med vår tid och andra civiliserade stater. I betrak

tande af våra naturliga t illgångar på näringsämnen, 
råmaterialier och arbetsskicklighet samt den oerhöeda 
lättnad, som århundradets stora uppfinningar beredt 
produktionen, så förefaller det som borde svensk in du-
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stri, grundad på egna produktees förädling, kunnat be
finna sig i ett mera blomstrande t illstånd och landets 
produktionsförmåga bättre motsvara elen ofantligt öka
de förbrukningen, såväl inom som utom landet. Ännu 
mer förvånande synes det, att Sverige med do aldra 
fördelaktigaste vilkor för en sjöfartsidkande stat, ej 
förmått tillvälla sig en mera bety dande andel i verlds
handeln och den utilindska fraktfarten. Vår in~·ikes 

handel och s_ jöfart har på det mest tillfredsställande 
sätt utvecklat sig, uneler det att den utrikes handeln 
ej kunnat frigöra sig från sitt beroende af utländska 

köpm ~in , till hvilka v<ira egna ~innn, liksom i Gustaf 
\Vasas t id, måste erlägga dryga skatter för kolonial
varor oeh andra mer eller mindre v ~irderika produkter. 
Sverige saknar ännu en centralpunkt för den nordiska 
vedelshandeln samt handelsims och skeppsrederier med 
tillräckliga kapitaler och nog företagsamhet att knyta 
förmånliga handelsförbindelser med alla de platser i 
aflägsna veddsdelar, som kommit i allt närmare berö
ring med gamla vedden och dess civilisation. Vårt 
land har derför e föga intresse och än mindre vinst af 
århundradets epokgörande t illdragelser, såsom öppnan
det af Suez-kanalen och Afrikas påbörjade civilisering. 

Ej nog med att vi alldeles afstått från att ega kolo
nier, vi våga ej ens fö lja exemplet af andra stater, 
hvaraf fl era mindre iin Sverige och Norge, att i främ
mam1e verldsdelar, såsom pli Afrikas kuster, etablera 
handelsfaktorier fö r att illlra en lönande byteshandel 
och sprida upplysning på. samma gång vi öka vår na
tionalförmögenhet. Det torcle snart visa sig, hvilken 
fördel Sverige kommer att draga af den nya handels
väg till Asiens nordkust, som nyss genom svenske mäns 
oförskräckthet och ihärdighet blifvit bekantgjord ; skall 
landet deraf sk(jrda några frukte r genom att göra sin 

förmånsrätt gällande till andel uti den Sibiriska han-
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deln och fraktfarten, eller skall nationen betrakta detta 
storverk, som spridt sådan glans öfver svenska namnet, 
ur landtmauna synvunkt ocb ueruti blott se en fara 
för s,·eriges spanmålsexport'? 

Det är ej af n:1got slags umlerskattande af jord
brukets betydelse för vårt land, som vi tagit oss fri
heten betona, att Sveriges utrikes handel och sjöfart 
synes oss hafva blifvit allt för mycket försummade 
under en längre följd af för dess utveckling gynsam
ma år. En rationel utveckling af vår s. k. modernä
ring, såväl som af de Cifriga näringarneoch industrien, 
är för vår-t lands välstånd ett oeftergifiigt vilkor; alla 
måste de samtidigt med handeln och sjöfarten komma 
i åtnjutande af folkets bästa krafter och vård för att 
kunna åstadkomma tillväxt i na tionalförmögenhet och 
folkm ängd och sLinka Jandet en i ekonomiskt hänseen
de oberoende ställning. Innan vi häruti lyckats, torde 
svårigheterna att ordna ett starkt försvar på sann t 
milihira grunder ej lätt kunna öfvervinnas; ty behofvet 
af försvarskrafter till Janels och sjös fordra under när
varanJe förhållanden större uppoffringar, än ett i dub
bel bem~irkebe fattigt land förmår biira, utan att dess 
välstånd, dess materiella och andliga förkofran deraf 
blir lidande. Det är på vår fattigdom, som tränger in 
i och vanskapar alla våra institutioner, snarare än på 
bristande vilja och fosterlandsk~id ek, som de otaligt 
många försöken att organisera försvarsväsendet hittills 
strandat. Framför allt står det för oss klart, att ett 
sådant sjöförsvar, som landets läge och natur kräfver 
för dess försvar, och dess ställning såsom skal'ldinavisk 
stat, med skyldighet att deltaga i andra kulturfolks 
civilisationsverk, fordrar , ej kan åstadkommas, förrän 
de förenade rikenas handel och sjöfart intagit en hö
gre ståndpunkt, och örlogs- och handelsflottorna stälts 
i närmare förening med l:lvarandra och satts i tillfälle 
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att genom ömsesidig vexelverkan befrämja hvarandras 
utveckling samt visat sin förmåga att samverka till 
fäderneslandets välstånd och storhet. :När svenska ör
logsflaggan, som nu är så s~il l synt på n ~istan alla haf 
och aflägsuare haudelsplatser, blifvit ett ue1-kligt skydd 
åt vår handelsflagga, då först torde sjövapnet bli na
tionelt och popnliirt, samt striderna om dess nytta i 
fred och krig, såvi:Ll som om dess beskaffenhet, få ett 
definitivt slut. 

Det i:ir natnrligt att det försvarssystem, som efter 1809-24. 

1809 blef antaget, måste bäret intryck af Sveriges för-
svagade politiska ställning. Utmattadt som landet 
kände sig, tviriade det likväl icke på möjliglieten att 
försvara sin sjelfständighet. 1812 års beväringslag är 
ett bevis på den då rådande offervilligheten; men de 
ökade stridskrafter, som derigenom, äfvensom genom 
föreningen med N or ge, erhöllos till den sk an dina viska 
·halföns försvar, voro af elen beskaffenhet, att ett nytt 
försvarssystem blef af nöLlen, hvilket bättre lämpade 
sig för landets yttre och inre politik samt dess nya 
gränser. De -stolta karolinska icleema: "·uicl gränsen 
skola. vi möta fien den, om ej förr ," kunde ej längre 
omfattas, utan måste öfverges för centralförsvarssyste-
met, hvilket åsyftade, ej att skyelda kuststr· ~ickorna för 
invasion, men att ±()rsvåra en inkräktande armes fram
trängande och omöjliggöra för honom att uppehålla sig 
i landet samt att fullbo rda dess fullkomliga eröfring· 
Frågan uppstod nu om sjövapnets förhållande till det nya 
försvarssystem et. Härvid togs ej i betraktande, hvacl 
inflytande vapnets organisation kunde utöfva på brö
drafolkens framtida utveckling eller cle förenade rike-
nas behof, i fall de småningom skulle utbilda sig till 
en blomstrande nordisk sjöstat, utan afseende fästades 
uteslutande vid skapandet af en flotta, som för elen 
närmaste framticlen kunde på det verksammaste sättet 
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bidraga till landets försvar i händelse af invasion. 
Örlogsflottans såväl som armens flottas tjenster under 
de tvenne sista krigen voro i alltför friskt minne, för 
att deras målsmän och deras försvarare inom riksda
garue skulle meclgifva någonderas uteslutande ur för
svarsväsendet. 

Hade den seglande flottan kunnat nu som föl'I' 
stänga Finska viken för den 1-yska flottan eller kunnat 
tänkas stark nog att erbjuda fienden batalj i öppen sjö, 
så hade den ensamt på att tillt~yllestgörancle sätt kom
pletterat centralförsvaret till lands och dess fortfaran
de bestånd följaktligen blifvit obestridt. Ej ens linie
flottans · ifrigaste försvarare våg<ule likväl hoppas att 
med henne kunna utföra en så stor roll och inskränkte 
den derföre till att oroa en landstigande fiemle och att, 
endast i förening med en påriiknacl allierad flotta, lnm
na beherska Östersjön. För att likviii landet ej måtte 
blifva alltför mycket beroende af allierade, yrkade de 
fortfarande i främsta rummet på en linief:lotta, men 
sträckte dervid sina fordringar på dess storlek utöfver, 
hvacl tillgångarue medgåfvo att underhålla och beman
na med dugli~t sjöfolk. 

Hvad åter skärgårdsvapnet beträffar, så hade Eh
rensvärds ursprungliga ide, att detta vapen skulle ope
rera tillsammans med armen , blifvit omöjlig att utföra, 
annat än på insjöame, derigenom att armen ej ansågs 
böra redan vid kusten erbjuda kraftigt motstånd. Så
som sjelfständigt vapen kunde skärgårdsflottan lika 
litet skydda kusterna mot ett frontanfall, cler fienden 
e g de fritt val att bestämma sin anfalls- och landstig
ningspunkt, emedan vapnet saknade tillräcklig rörlighet 
för att kunna användas till annat än positionsförsvar 
för begränsade skärgårdsoml'åuen. Anhängarne af lilla 
flottan måste derför ersätta rörligheten med större an
tal, h vilket kräfcle alltför mycket pengar och folk . 
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H varken stora eller lilla flottans män ville eller vågade 
ifrågasätta sjöförsvarets utvidgning på landtförsvarets 
bekostnad, den enda möjligheten att tillfredsställa bå
das fordringar, men visade ej heller någon benägenhet 
att nedsätta desamma. De komiteer, som mellan 1809 
och 1823 hade sig uppdraget att uppgöra plan till sjö
försvarets ordnande, sökte derföre att så mycket som 
möjligt tillfredsställa båda partierna <Ych leddes der
igenom att föreslå flera, såväl seglande som roddfartyg, 
än de medel, som kunde anslås till sjöförsvaret, seeler
mera tilliito att bygga och underhålla, ännu mindre att 
sätta i stridsdugligt ~kick. 1809 års komiterade före
slago 16 linieskepp och lika många fregatter samt 117 
skärgånlsfartyg. Den 181ö tillsatta ko mi ten, h vilken 
uti föreningen med Norge fann en giltig auledning att 
minska lancltföl·svaret samt öka :;;jöförsvaret, ansåg dock 
riket ännu ej nog starkt att underhålla en större flotta 
och framlade derför en plan, enligt hvilken Sverige om 
40 år skulle komma att ega 12 linieskepp och 10 fre
gatter ntom mindre seglande fartyg, tillsammans be
styckade med 988 kanoner och 444 kanonader, samt 
232 skärgårdsfartyg med 412 kanoner och 392 kano
nader. Den erforderliga bemanningen för båua Hot
torna uppgick till 1456 befäl och underbef~il samt 21726 
manskap. 

Sjöförsvarets ändamålsenliga ordnande under ifrå
gavarande tidsperiod, efter uteslutande militära for
dringar, utgjorde ett problem, som landets ekonomiska 
ställning, dess inskränkta tillgångar på penningar och 
sjöfolk gjorde så godt som olösligt, intill dess nämnda 
brister småningom hunnit afhjelpas. Den skandinavi
ska halfön hacle efter de ändrade förhållanden som in
trädt, och sedan Ryssland fått tillfälle att betydligt öka 
och fördelaktigare använda sina stridskrafter mot våra 
vidsträckta kuster, numera större behof af ett sj öva pen, 
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än da Finland utgjorde dess förmur, som begränsade 
anfallspunkterna från öster. Dessa kuster kunde, på 
grund af deras olika natur, ej under dåvaranue förhål
landen skyddas utan medelst både seglande och rodd
flo tta. Eu närmare anslutning mellan de begge vap
nen, åsyftande att göra ett slut på all afund och alla 
striuigheter samt befordra en säkrare utveckling genom 
att förebygga splittring af medlen orh krafterna, var 
äfven ur strategisk synpunkt fördelaktig, så snart den 
seglande flott~n erhållit medel att röra sig obehindradt 
inpå kusterna och i de djupare skärgårdslederna och 
roddfartygen att hastigt förflytta sig från ett skf:tr
gårdsområde till ett annat. Den kraft, ångan, som 
skulle framdeles åstadkomma denna önskvärda taktiska 
förening, var nyss född, men låg ännu många år i sin 
linda. Emellertid hade r edan förberedande steg till 
bildande af ett sjö vapen, utgörande kust- och positions
fö1·s var, tagits genom vissa införda modifikationer inom 
skärgårdsflottan. De båda förut nämnda komiteerna 
hade fö r eslagit att ersätta en del öppna kanonslupar 
och jollar meJ uäckade och att i någon mån äfven in
föra segel som drifkraft. Genom dessa förändringar 
skulle det stora antal folk , som erfordrades för skär
gårdsfartygen, kunna inskränkas, bes~ittningarnes helsa 
bättre bevaras och fartygen lättare kunna förflytta sig 
utefte r kusterna. Slutligen verkstiLldes 182,1 stora och 
lilla flo ttans sammanslagning till ett vapen, hvilken 
foregående år anbefalts och som r edan 1818 blifvit 
fareslagen och 1803 fö rberedd genom inrättandet af 
Förvaltningen af sjöärendena. Att sammanslagningen, 
med hänsyn såväl till sjökrigsvetenskapens ståndpunkt 
och forestående framåtskridande, som till försvarsfrå
gans ställning i vårt land, i princip var rigtig, synes 
oss obestridligt; att elen ej lände sjövapnet mera till 
gagn hade sin grund i många orsaker, af h vilka en del 
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redan i det föregående är antyclt och som uneler äm
nets fortsatta behandling vidare torde framgi\. 

H var och en fackman, som med någon uppmärk
samhet väneler tanken tillbaka till tiden mellan 1809 
och 1824, för a t t opartiskt undersöka h vilka åtg~Lrder 
.borcle hafva vidtagits till organisation af vårt sjö vapen, 
del s för att så godt sig göra lät , bidraga till landets 
försvar, dels för att bgga en fast grund till fortsatt 
tidsenlig utvec kling, i den mån tillgångarue medgåfvo, 
skall säkert finna, i betraktande framför allt af att na
tionen höll på att hemta sig från en våldsam politisk 
kris, att båda ändamålen säkrast vunnits, ifall vi all
deles brutit med föregående tiders grundsatser och be
tydligt reducerat materielen t . ex. t ill en seglande flotta 
af 5 a 6 linieskepp med lika många fregatter jemte 
ett antal hittare fa rtyg samt omkring 100 kanonslupar 
och jollar, men deremo t uppbjudit alla luafter till att 
underhålla denna materiel i det fullständigaste skick 
och genom kloka institutioner samt viclt utsträckt öf
ning danat en bemanning, som stått på höjden af sitt 
yrke och i sjökrigsduglighet kunnat mäta sig med 
hvarj e annan sjömak t. För ett folk, af naturen rikare 
begåfvadt med fysisk och intellektuel styrka, än med 
lätt skördade materiella rikedomar, var och ~Ll' det ännu 
möjligt att med framgång uti detta afseende täfla med 
andra sjösta ter, isynnerhet med vår östra granne; uti 
antal fartyg och kanoner var deremot hvarje t äflan 
fruktlös. Då vi icke desto mindre ansträngde oss, för 
att vinna detta senare mål, med åsidosättande af det 
förra , blef resultatet underlägsenhet i såväl det ena 
som det andra afseendet. Ej blott i allmänna opinio
nen, utan äfven hos många af vapnets män, fick den 
föreställningen insteg och upphöjdes nästan till ett 
axiom, att numeriskt svagare stridskrafter, blott med 
tillhjelp af en fö r försvaret gynsam t erräng, således 
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egentligen till lands och i någon mån äfven i skärgård, 
kunde hindra eller f~.i rs våra en fiendes operationer, men 
att en sjögående flotta , som ej vågade bjuda fienden 
spetsen i rangeracl batalj , måste blifva för försvaret 
overksam. Ehuru denna sats jäfvas af sjökrigshisto· 
rien allt sedan slaget vid Salamis, s<'t sk ola vi ej åbe
ropa Howanls, Tourvilles, K empenfelts m. fL bedrifter 
till bevis pc1 , att en underlägsen flotta förmått undvika 
strid med en talrikare och mången gång tillfoga den 
betydliga fo rluster, då en clj erf 0ch vaksam befälhaf
vare vetat begagna sig af gynnande tillfiillen, utan i 
stället söka visa, i öfvcrensstämmeL:le med de åsigter 
som våra mest framstående sjömilitäm födattare utta
lat, huru den j emförelsevis obetydliga flotta, vi nyss 
framhållit såsom lämpad efter då varande fö rhållanden , 
kunnat användas i fred stid och i h~tmlelse af krig t ill 
landets förkofran och fö rsvar. För att på ett ända
målsenligt och ekonomiskt siLtt utbilda en tillr~tcklig 
stam af befäl och manskap, äfven för en så li ten seg
lande flotta soin o skepp och lika många fregatter, 
hade åtminstone 3 a 4 frega tter bort hållas i st[tndig 
tjenstgöring på längre sjötåg. Detta ~ir också det min
sta antal fartyg, behöiliga till elen utrikes sjöfartens 
skydel och bistånd sam t till att unelerlätta handelsför 
bindelser med aflägsna lämler . :J.Ied den unelerbyggnad 
af sjömanskap och sjömannaintelligens, som på detta 
sätt kommit ilottans bemanning till del , hade såsom 
tillämpade öfningar kanske erfordrats en mindre linie
skeppseskacler i hemlandsfarvatten hvart 3:e eller 4:e 
år för befälets öfning i taktiska evolutioner, samt för 
skärgårdsflottan l till 2 månaders öfningsexpedi tio n 
hvarje sommar med en till två bataljoner rodclfartyg. 
Man kan gc)ra sig en föreställning om missförhållandet 
mellan anslagen till materielen och t ill öfn ingarne, och 
huru litet cle senare uppmärksammades, då man erfar, 
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att intiU 1816 utgjorde exercisansl::tget för M da flot
torna 17:!0 Bdr u!co, men bestämdes af detta års ko
miterade till 1:200 Rilr uko, då hela anslaget till flottan 
var upptaget till 1,100,000 Rdr bko. Att sjövapnet, 
så fullk omligt i saknad af öfning, som utgör dess lifs
kraft, skulle förtvina, i trots af de hj elpmcclel, som tid 
efter annan offead es derpå, bre1· viLl ingen kunna för 
våna sig öfver, lika litet Hom deröfver att flottan, utan 
förm åga att gagna sjöfarten, LetraHades såsom en tä
rande, litlös organism, hvars lemmar kanske i farans 
stund, när de bäst behöfcles, skulle befinnas utan spiin
stighet och muskelkraft. 

H vad gagn deremot en, till antalet betydligt un
derlägsen , men i alla afseenelen utmärkt flotta kunnat 
uträtta i ett krig t. ex. mot Ryssland, torde hvarje 
fackman , som tror på sitt Yapen, ej hafva svårt att 
t änk a sig. Först och fr~imst ä1; det tydligt, att för den 
händelse Yi kunnat påräkna hjelp af en allierad flotta, 
en svensk-norsk eskader af 7 'eller 8 linieskepp med 
tillhörande fregatter skulle hafva haft ett väsendtligt 
infly tande på krigsoperationerna och varit en borgen 
for att de fö renade rikenas int ressen och v~irdighet 
blifvit tillgodosedda. Men iifven utan allierad flotta 
hade vår egen ej behöft vara overksam. 

Med hnfvudstyrkan af skärgårdsflottan fo rlagd i 
norra Roslagsskären för att möta invasion öfver Åland, 
den för Ryssland kortaste och kanske fördelaktigaste 
operationslinien och elen fo r en seglande flotta svåraste 
farleden att skydda; med några f regatter kryssande i 
Bottniska viken för att hindra mindre expeditioner att 
passera detta vatten och ofreda de norrländska kuster
na, hade Yi sannolikt förmått fienden att t ill landstig
ningspunk t Yälj a Stockholms skärgård eller trakten 
söder om densamma. Att, innan vår flotta blifvit ja
gad från sjön, passera Östersjön med en stor landstig-
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ningsflo tta, hade varit förenaclt med betydlig risk, så vlil 

tmuer transporten, som under och efter landstigningen, 

i betraktanJe af svårigheten att hålla en talrik seglande 

transpor tflotta så samlad, att den konvojerande ör

logsflottan förmått afviirja hvarj e anfall på J cn förra 

från äfven ett fåtal 1:iilseglancle skepp och fregatter, 

eller hindra de minJre fartygen att oroa debarkerin

gen. Svårigheten att skydua en transportflotta mot en 

örlogsflotta, som vill und vika b a tal j för att afvakta 

lägligt tillfälle att komma åt transportfartygen, var 

nogsamt känd af gamla tidens sjömlin ; en sorglig er

farenhet deraf hade 1712 generalamiral ' V achtmeister, 

som, sedan han förgäfves sökt tvinga danska flottan 

till batalj , af fienden beröfvades 25 fartyg, hvarefter 

de öfrige skingrades och försöket att· undsätta Pom

mern således misslyckades. Det är således allt skäl 

att antaga, att något större landstigningsföretag ej ve

dervågats, förr än vår linieflutta blifvit antingen be

segrad eller blockeraJ. Att fienden äfven med 2- a 3-

dubbel styrka skulle med lätthet häruti lyckas, är visst 

ingen afgjord sak, ty en amiral med taktiskt snille, 

som uppmärksamt studerat vind- och väderleksförhål

landena och ej försummat att väl bevaka sig med fre

gatter och mindre fartyg, hade med en välseglande och 

välbemannad linieeskader ej så lätt låtit sig fångas 

eller jagas in i en sådan hamn, der han utsatt sig för 

att bli innestängd. MeJ sådana tillflyktsorter att i 

trängande nöd löpa in till, som Stockholms skärgård 

och Kalmar sund, hvilka ej tillåta en effektiv blockad, 

är det troligt, att vår flotta en god tid kunnat hålla 

sjön och derigenom fördröja det tillämnade landstig

ningsföretaget samt åt försvaret vinna en dyrbar tid. 

Ett lysande exempel på hvad taktisk skicklighet, i för

enhig med djerfhet, förmådde till sjös, utgör Cornwallis 

berömda reträtt 1795 med 5 skepp, 2 fregatter och l 
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korvett undan en fransk Hotta af 12 skepp och 15 fre

gatter, med hvilken han i 10 timmar var engagerad. 

. BeklagligtYis är det sannt, att stöd för de åsigter, 

hvarpi\ anförda operationsplaner grunda sig, ej kunna 

hemtas från vår egen sjökrigshistoria efter slutet af 

Sveriges storhetstid i så vid t vi kunnat finna , har den 

ej att förmäla om ett enda sjökrigståg, utfördt.med en 

fullt effektiv linieflotta, och under ledning af en ami

ral, som på en gång förenat snille, Jj erfhet och beräk

ning, möjligen med undantag af Pukes expedition till 

WesterbottelL Ej under derföre, att nationens förtro

ende till flottan blef vacklande, da hon fann omöjlig

heten att höja den till samma storlek som vår grannes. 

Vi hafva måhända för Linge uppehållit oss vid ti 

den närmast den, då Sveriges senaste gränsreglering 

egde rum, men liksom denna tid var för landets fram

tid af stor betydelse, så hafva ock de åtgärder, som 

då företogos till sjöförsvarets ordnande, haft ett stort 

inflytanJe på vapnets vidare utveckling, ty hade en 

solidare grund för denna utveckling då lagts, så hade 

säkerligen de förändringar, som sjökrigsväsendet senare 

undergick, ej" till den grad förbryllat oss, som skedde, 

och nationen, så väl som vapnets män, varit bättre be

redda att småningom ombilda sjöförsvaret till ett tids

enligt och efter våra förhållanden lämpad t vapen. 

Kort efter sammanslagningen, verkstäld vid en tid- t82G. 

punkt då ångkraften försigtigt böt~jade göra sitt insteg 

i sjökrigsväsenclet, hvarigenom en närmare förening 

småningom möjliggjordes mellan det yttre och det inre 

sjövapnet, stora och lilla flottan, och begreppet kust

försvar sedan utbildades, föranleddes af intresse för 

sjöförsvaret och insigten om omöjligheten att ordna det, 

enligt den sist antagna planen, 1826 en ny komitt', sam

mansatt ?-f landets förnämsta fackmän. Såsom synes 

af den föreslagna materielen, lO linieskepp, 10 fregat-
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ter, 12 Hittare segelfartyg samt 30:>. armerade skär

gärclsfartyg, brö ~s dock icke nägon ny väg för vapnets 

utveckling; intet ångfar tyg ingick i förslaget . Den 

seglande fio ttan skulle således något minskas, fast till 

med bibehållande af nngeflirliga art illeristyrkan efter 

föregåenrle plan; skiirgånlsfiottan deremot ökas me el 70 

fartyg ~tf det nppgifua sldil , att den långa öppna kust_ 

sträckan numera erbjöd Hera lmfvudpunkter, h vilka 

med skärgärd::;fartyg må,stc försvaras, a elit elen seglande 

fiottan icke knncle vara t ill hands på alla dessa punk

ter för at t hinclra fi endens öf,·crgång. a Personalen som 

erfordrades var i det närmaste l ika med clet 1816 fö

r eslagna antalet , hvaraf öfver 2000 man påräknades 

från handelsflot tan och 2650 från sjöbevtiringen. Till 

öfningsexpeditioner föreslog komiten 30000 rdr bko, 

hvarför flottans stam af matroser , sjöartillerister och 

ordinarie båtsmän skulle knnna öf,·as hvart 14:de år. 

Detta nya komitear bete ledde på det hela taget ej till 

något bät tre system, om än någon li:fligare verksamhet 

derefter utvecklades. H varken stora eller lilla :flottans 

män funno sig emeller tid tillfredsstälda. De senare 

hade vunnit någon t erräng, men trodde sig uti ångan 

hafva funnit en mäktig bumlsförvandt till beredande 

af skärgårdsvapnets afgjorda öfvervigt och af linie

skeppens fullständiga uteslutande m· sjöförsYaret. Ti

den var likväl ännu ej inne för ett så oförberedt hopp 

uti sjökrigsväsendets framåtskridande, h vilket tarfvade 

åtgärder af en helt annan natur ; det bestående, huru 

otillfredsställande det än var i gmnd och botten, fick 

derföre många försvarare. striden blef het vid 1828 

-29 års riksmöte, dels på riclclarhnset, der försvars

frågan i sin helhet blef föremål för li:fliga, §!:länsande 

debatter, dels uti några märkliga broschyrer, de fleste 

författade med öfverlägsen sakkunskap och talang af 

särdeles högt uppsatta män. 
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Vi skola nu lemna en närmare redogörelse för det 1828-29. 

vigtigaste af dessa opinionss trider, så kort och på sam-

ma gång full ständigt, som vår ringa förmåga, och de 

~ällor, som stått oss till buds, tillåta, men taga oss 

likväl friheten till genomläsande rekommendera de ci-

terade skrifterna, såsom innehållande, bland en del öf

verdrifter, dock mången ädel och sann grundtanke, 

värdig att i alla tider tjena till ledning för svenska 

sjöofficerares åsigter, samt derj emte mången utredning, 

som ger en säker inblick uti Hydda tiders ställning och 

behof, och bidrager till att r eda begreppet om det 

närvarandes. Striden grupperade sig vicl förenämde 

tidpunkt förnämligast omkring tvenne försvarssystemer, 

det ena utveck1adt af en framstående oppositionsman 

frih. C. H. Anckcwsvänl och det andra, försvaradt af 

en af landets mest aktade män, grefve B. B. von 

P lat en. 

Frih. Anclcarsvänl grundar sina åsigter om Sveri

g~s försvar på sin uppfattning af begreppet sjelfstän

dighet. Med Skandinaviens sj elfständighet menar han 

formåga att afvärja främmande ockupation och inbland

ning i statens inre angeHigenheter. Ett fattigt, kring

flutet land utan kolonier anser han ej hafva något an

nat intresse att försvara än sin inre frihet, och ingen· 

ting att af andra makter b~fara, så länge styrelsen af· 

håller sig från all yttre politik, från ärelystnad och 

"falska begrepp om de verkliga fordringarne för lan• 

dets uppdrifvande till välstånd och styrka ". Uti den 

citerade meningen synes ligga en antydan, att vi ej, 

genom en alltför utsträckt handel och sjöfart, borde 

utom landet förskaffa oss intressen som kunna pl\for• 

dra försvar. För öfrigt tröstade han sig med att be· 

trakta de periodiska svårigheter, som mäktigare stater 

ännu någon tid kunda åstadkomma för en fri rörelse 

i handelsväg, såsom tillfälligheter, hvilka, liksom miss• 

l& 



- 218 -

växtår, hafva en naturlig öfvergång. På dessa ideer 

om en obeväpnad neutralitet, föga egnade att höja na

tionalandan och sporra folket till lifaktig verksamhet, 

utvecklade frih. A. med skarpsinnig konseq vens sin 

kritik af gällande försvarssystem och sitt förslag till 

ett nytt. Srirdeles klart visar han, att med Sveriges 

nya gränser dess långsträckta kustfront ej kan försva

ras med endast sk~irgånlsflotta, och att den krigsteater 

der hon, sedan sambandet med armen upphört, med 

fördel kan uppträda, blifvit inskränkt till Stockbolms 

skärgård. Han framhåller derföre med eftertryck, 

att en fiende "icke genom annat vapen än en i 

Östersjön rådande örlogsflotta nu mer kan afhål

las från landstigning på våra kuster ", men kommer 

sedan, med tillhjelp af en obestyrkt premiss, den van

liga dogmen, att vår linieflotta för sådant ändamål 

måste vara jemnstark med fiendens - och att landet 

ej eger tillgångar att underhålla 20 linieskepp och 10 

fregatter, lika litet som att bemanna dem med sjöfolk, 

har frih. A. naturligtvis ej svårt att bevisa -till den 

slutsatsen att Sveriges försvar bör så godt som ute· 

slutande grundas på krigsmakt till lands. En liten 

örlogsflotta, 6 å 8 fregatter och smärre fartyg, ständigt 

seglande för att "under vanliga förhållanden" skydda 

handeln, anser han dock böra underhållas "med afse· 

ende på vår förkofran, men aldrig såsom hufvudsakligt 

ingående u t i landets försvarsplan ". "Det nödvändiga 

af ett sk~irgårdsför;:;var" tror frih. A. vara möjligt att 

vid krigstillfälle i hast bilda. Talaren öfvergår der

efter till att skarpt kritisera centralförsvarsprincipen 

oc-h Carlsborgs anläggande, men hyllar i motsats ett 

gränsförsvar, stödt på · gränsfåstningar, hvaraf en borde 

anläggas mot Ålandsskriren att skydda den, för anfall 

österifrån all t för mycket utsatta, hufvudstaden, samt 

en fast plats vid kusten söder om Stockholm bildas 
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såsom tillflyktsort för egna och till bj elp sända främ

mande fartyg. I sttillet för deu otillräckliga stående 

armen och den ofullständigt öfvade bevärirwen vill 
o 

frih. A. grnmla landtförsYaret på nationalbeväring, 

krigsbildad lmfvudsakligen vid folkskolorna och genom 

söndagsexercis samt klädd, utan kostnad för staten i 

en faststälJ nationalbeväringsdrtigt. ' 

Frih. Anckarsvärds anförande på riudarhuset upp

togs till granskning af ej mindre än fem ståndsleda

möter i samma plenum. Grefve Brahe påpekade s\'1\

righeterna som mötte förslaget, att med ensa mt en na

tionalbeväringsarme försYa ra landet, att till en så stor 

arme, 400 tusen man , hvaraf 207 tusen vid krig genast 

skulle uppbådas, anskaffa beHU, beväpning och erfor

derliga förnödenheter samt att i fredstid kunna dana 

en sådan massa nnga krigare. Han trodde derfö·re att 

sjöförsvar för den skandinaviska halfön vore af behof

vet påkalladt, ej såsom "enda räddningsmedlet, utan 

för att gemeJ}Samt mecl landHörsvaret Yerka till gemen

samt ändamål". 

Grefve C1·onstedt bestred riktigheten af frih. A:s 

definition på och begrepp om de förenade rikenas sjelf· 

ständighet, ty om deras handel skulle fortfara, borde 

de vara pligtige att ge skydd och försvar mot annan 

makts viild åt egna medborgares personer och egendom 

utom, såväl som inom, landets gränser. lVIan behöfver 

ej söka efter historiska bevis för att finna riktigheten 

af denna anmärkning. Utan flotta och yttre pc,litik 

hade Sverige ej kunnat lemna skydd åt sina handels

fartyg, såsom flere gånger skett i förening än med 

Danmark än med Ryssland, och h varigenom till och med 

England tvingats att respektera nordens handelsfartyg, 

såsom exempelvis 1780, då elen beväpnade ne~ttraliteten 

ingicks, samt 1796 och 1800. I brist på forsvar af 

krigsfartyg mot barbareskstaternes sjöröfvare voro 
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svenska handelsfartyg en lång tid alldeles utestängda 

från handeln i lYieJ.elh afvet, för hvilken svaghet lanJet 

fick plikta med att erlägga en neslig tribut. Slutligen 

må vi nämna förlusten af svenska kolonien vid Dela

ware 1655 liksom handelsplatsen på Guineaknsten1660, 

hvilka holländam e passade på att bemäktiga sig, då 

Svenskarne försummade att sända krigsskepp till deras 

försvar. Grefve C. underlät ej i egenskap af fackman 

att protes tera mot den uttalade åsigten, att i ett sjö

krig öfverlägsenh eten ewlast beror på anta l, ty af hi

storien och erfarenhet vore bevisadt, a tt skicklighet 

der, liksom vid all krigföring, ingå r såsom en lika be

stämmande faktor. Han tviflade ej heller på möjlig

heten för Sverige att underhålla et t för landets försvar 

passande sjövapen, synnerligast om dockbyggnaderna vid 

Carlskrona fullb ordades, hvarigenom 100000 rdr bko 

kunde årligen besparas på underhållskostnaden. 

Frih . af N twdin instämde med motionären deruti, 

att en linieflotta vore bästa sky ddet för de förenade 

rikenas sj elfständighet, men fann uti de sedan 2 1\ r 

fortgående arbetena t ill flottans uppbjelpande kraftigt 

stöd för sin åsigt , att landet förmådde uppställa ett 

tillräckligt sjöförsvar att försvåra alla landstignings

försök och fiendens kommunikationer med eget land. 

Med ett väl ordna(lt sjöförsvar, samt cent ralförsvar till 

lands kunde nationen, såvida den ej saknade fast vilja, 

ega förtroende till sin försvarsförmåga. Han fäste upp

märksa mheten på elen ökade rörlighet en r oende flotta 

kunde er hålla genom att begagna sig af ångkraften 

såsom fortsl;.affnings medel, hvarigenom skärgårdsflottan 

sattes i stånd att försvara Sveriges, för landstignings

företag mest utsatta del, den mellan Ge fl e och Norr 

J,öping. 
Af särskilett intresse var grefve R osens korta an

föt·ande. Förvissad om att Sveriges försvarskraft, utau 
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en flotta , skulle, om icke tillintetgöras dock i hög grad 

försvagas, sökte t alaren visa, att tillgången på sjöfolk, 

i fall man förstod tillgodogöra sig handelsflottans 6000 

befarne sj öm ~in, tillät landet att bemanna en flotta af 

20 lini eskepp och 10 fregatter med i sjöduglighet öfver

lägset manskap, hvilket ej t og i anspråk större utgifter 

för öfning, än som nu vore fallet. Från samma källa 

trodde han, att en stor del subaltern- och underoffice

rare lnmde erhållas. 

Likväl kunde en bety dlig besparing af folk och 

penningar vinnas, om man i princip antog att den for

ändring i sjö väsendet, som skapats af ångmaskinen, och 

sålunda efter hand ersatte segellinieskeppen med ång

far tyg sa mt försedde kanonslupar och jollar med ma

skiner. För kostnaden af hvarje linieskepp kunde 6 

ångfartyg byggas samt 300 mans besättning inbesparas, 

och för 500 rdr bko kunde maskin insi:ittas i hvarje 

kanonjoll , hvars besättning derigenom kunde minskas 

med 12 man. 

Aberopande till stöd för sina ås igter trenne af en

gelska marinens mest framstående officerar e, amiraler

ne Cochrane och Sidney Smith samt kapten Ross, ut

vecklade grefve R. med hvilken fördel ångfartyg, skju

tande bom ber och glödande kulor , eller apterade till 

brännare kunde anfalla en t ransportflo tta. l samman

hang med fö rutnämnda ideer, föreslog grefven, att bå ts

manshållet skulle t ill större delen s~ittas på vakans, 

och att af derföre inflytande afgifter en fond måtte bil

das till danande af en väl öfvad , duglig bemanning. 

Grefve Rosen t illkommer således hedern att bafva 

tagit det första afgörande, kanske till och med väl 

dj erfva, steget för en ny bana, som, ifall den beslut

samt, men med varsamhet beträclts, hade gifvit vårt 

sjövapen ett bety dligt försprång och sannolikt skulle 

led t . till ett slut på striden om stora och lilla flottan 
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samt befordrat en jemn utveckling a{ materielen, åt
minstone under de följande 30 åren. Men ännu var 
man långt ifrån att inse, hvilka revolutioner ångan och 
bombkanonerna skulle åstadkomma i sjökrigsväsendet 
och flertal et sjöofficerare betraHade ännu ångfartyg 
endast såso m bogserhj elp ~t linieskepp eller· rochlka

nonslupar i motvind och stiltje. Nekas kan ej heller, 
att ångfartygen ej hunnit den grad af fulländn ing, att 
de ännu kunde ersätta linieskeppen och roddfartygen, 
och att det Ilaturligaste och säkraste framsteget hade 
varit att allmänt införa ångbogserfartyg uti både linie

och skärgårdsflottan, för att göra dem mera oberoende 
af vindar, och tillåta en snabbare förflyttning och sam

verkan på v~ra kuster och i skärgår<larne. Ehum det 
ännu llröjde 15 år, innan propellern fö ranledde de egent
liga 1\ngkrigsfartygen , som gjorde slut på såväl seg
lande som roende krigsflottor, så synes det numera 

k lart, att grefve Rosens ideer , om ock något fore sin 
tid , utan tvifvel hade led t vår sjökrigsmateriels utveck

ling in på rätta vägen. 
Öfverste L efrcn inskränkte sig till att bevisa cen

tralförsvarssystemets företräde framför gdinsf~istnings
sys ternet samt uttala sin öfvertygelse, att skärgårds
flottan utgör en af de väsentligaste och derjemte minst 
kostsamma l~inkarne i vårt för·svarsväsende. Han var
nade också för faran att genom ständigt tal om evig 
fred och osannolikheten af kommande krig gväfva na

tionens urgamla krigiska anda och dess helbroder fri
hetskänslan, och hos folket väcka maklighet och karg
het, istället för kärl ek till fäderneslandet, som är alla 

öfriga samh~illsdygders moder. 
Frih . Arrekarsvärds tankar i försvarsfrågan fram

kallade vid samma riksdag skarpa "Anmärkningar 

och ideer"' af (jfverstelöjtnant 1l!ontgome1·y. De förra 
gälde först och främst frih . A:s "materiella och vil-
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korliga bevekelsegrunder till sjelfstänrlighetsförs"Jaret", 

hans påstående, att ~erige merl sitt isolerade läge och 
en fred lig politik ej behöfde befara att inblandas i krig 
samt de uppgifna skälen, hvarföre Sverige ej borde 
hålla någon örlogsflotta , nemligen att den alltid måste 
blifva fiendens underlägsen. Då fri h. A. ansåg, att våra 
kuster och öar blott genom en ii nieflotta kunde forsva
ras, borde han i herr M:s tanke, ifall den på intet an
nat sätt kunde anskaffas, hafva föreslagit att dertill 

bereda nödiga medel, genom indragning af 10000 man 
utaf elen indelta armen, for hvilken åtgärd han vid fö
regående riksdagar ifrat. För egen del hyste herr M. 
den meningen , att en linieflotta var för oss både öfver
flödig och olämplig, a lldenstund den har svårt att ma
növrera i Östersjön och af vissa vindar göres alldeles 

overksam ; emedan dess politiska vigt är mycket pro
blematisk och framför allt derföre, att Sveriges kuster 

med sina klippor, skär· och trånga vikar, af stora skepp 
hvark en kunna försvaras eller anfallas. En skärgårds
flotta måste deremot landet ega, ej "såsom någon huf
vudsaklig försvarsanstal t, utan blott såsom ett väsent
ligt hjelpmedel till armens operationer, i synnerhet na
tionalbeväringens - - - som är vårt hufvudförsvar -". 
Detta vapen fann han nödvändigare nu än förr, eme
dan ryssame lättare kunde med kanonslupar och jollar, 
än på stora fartyg komma till våra stränder och härja 
våra kustorter. skärgårdsfartygen kunde med ång
kraftem; tillhjelp transporteras långs skärgårclarne, 
hvarhelst en landstigning hotade, förekomma den eller 
oroa den landsatte fienden, öfverallt på kusten forstöra 
hans transporter och tillintetgöra hans förbindelser. För
seelda med maskin och unelerstödda af ångfartyg, enligt 

grefve Rosens plan , skulle de kunna tillfoga fienden obe
räkneliga förluster, ifall han lyckades undgå en total for

störelse. Dessutom skulle de på insjöarne understödja 
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armens operationer. Beträffande försvaret i öfrigt, yrka

de herr J\11. på hufvudstadem; befästande samt centralför

svar med hufvuddepot inuti landet och passagera befäst

ningar vid vigtigare punkter af armens operationslinie. 

Han förklarade sig vän af konskriptionssy:;;temet, ön

skade indelta armens amalgamering med nationalbevä

ringen samt trodde, att guerillakriget till lands och 

vatten vore närmast öfverensstämmande med landets 

lokala fordringar och det fruktan svärdaste för en in

ryckande fien1le. 
Vid detta försvarssystem tillåta vi· oss endast på

peka, att om skärgårdsflottan , som herr lVl. betraktade 

såsom ett bihang till armen, skulle fylla den uppgift 

som förslagssWllaren, utan beräkningar eller, som det 

synes, närmare fackkännedom , i sin fantasi tecknar, så 

hade detta vapen lernnat sin blygsamma roll och blif

vit lika mycl :et hufvudsalc, som n*gonsin fönwaret till 

lan<ls, samt erfordrat större anslagssummor iin sjöför

svaret i sin helhet kosta<le. Utgörande ett fullständigt 

lcust{örsvar, i den mening detta begrepp numera upp

fattas, har systemet något, som i våra dagar förefaller 

tilltalande och ganska plausibelt. Annorlunda gestal

tar sig frågan, när man tänker sig tillbaka 50 år, då 

det blir tydligt, att herr :M. icke så obetydligt devan

ceracle sin tid. 
Roddfart,ygen, ät'ven med de förbättringar de under 

de följande 20 åren erhöllo , kunde väl genom ångkraf

ten fullkomnas såsom positionsmateriel for ett skär

gårdsområde, meR aldrig gifvas den grad af sj elfstän

dig rörelseförmåga och sjöduglighet, som tillfredsstäide 

fordringarne på ett rörligt knstförsvarsvapen, i stånd 

att i skärgård e1ler på 1ippen kust, stillaliggande eller 

i rörelse, kunna verksamt använda sitt artilleri. Äfven 

om de medelst ånga kunde förflyttas i sjö och blåst, 

så vore det ej ge rna tänk bart, a t t de vid sådana till-
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fällen kunde inlåta sig i strid, hvarföre de måste af 

större fartyg skyddas, för den händelse de af dylika 

anföllos. Herr M. synes derföre något förhastad t hafva 

fällt dödsdomen öfver linieskeppen. Denna mennisko

snillets stolta, genom seklers arbete fullbordade, byg

Jlad med sin oerhörda koncentrerade förstörelsekraft var 

ej dömd till en neslig bråddöd, innan den först pröfvat 

, den nya naturkraftens förmåga att förlänga dess lif, 

skulle ej fötT nedlägga spiran, än den fått en värdigare 

efterträdare att herska öfver Egirs döttrar, än den tung

rodda kanonslupen. 
Major v. Vegesack hade den 2 :Mars 1829 på rid

darhuset ett särdeles intressant och klart anförande 

med anledning af frih. Anckarsvärds motion. Efter att 

hafva utvecklat osannolikheten af en rysk invasion öf

ver Torneå eller på isen öfver Qvarken och Ålands 

haf, kommer talaren till den slutsatsen, att anfallet 

måste ske sjöledes mot Upländska, Södermanländska 

eller Östgöta kusterna, hvaraf följde behofvet af ett 

verkligt sjöförsvar. Örlogsflottan anser han ej behöfva 

öfverstiga 10 linieskepp och 5 fregatter, synnerligast 

om grefve Rosens ideer om ångfartyg kunde förverk

ligas, men denna flotta borde vara bemannad med väl 

öfvadt, svenskt och norskt, sjöfolk, hvars öfverlägsna 

skicklighet på sjön måste göra. sig gällande, så att den 

kunde hålla sjön och operera mot fiendens operations

linie, äfven om denna bevakades af betydligt antal 

större skepp. I förening med en engelsk örlogseskader, 

som efter största sannolikhet vid sådant krigstillfälle 

vore påräknelig, blefvo vi så öfverlägsna till sjös, att 

någon fiendtlig landstigning knappast vore tänkbar. 

skärgårdsflottan vore högst nödvändig för att försvara 

Stockholms skärgård och hota en fiende, som landstigit 

straxt norr eller söder om denna, samt slutligen för 

att med en afdelning i Mälaren understödja armens fö-
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retag. Dessa uppgifter borde detta vapen kunna utföra 

utan betydanue fästningar i skärgården, om man på 

särskilda ångfartyg sände -landtrupper att biträda vid 

p o si tionsförsvaret. 
Då major v . . V egesacks försvarsplan för Sverige, 

viu befaradt anfall från Ryssland, förefaller oss full

komligt fri från öfverdrifter och ensidigheter samt i 

princip torde än i dag förtjena afseende, skola vi i 

korthet antyda huru han tänkte sig försvaret till lands. 

I likhet med frih. Anckarsvärd, fann han ett riks

(ej lokal) centralförsvar till dess ide ohållbart och obe-

. styrkt af erfarenbeten från något land. Det hade den 

olägenheten, att det lade Stockholm öppet för fienden, 

äfvensom flera af landets rikaste provinser, hvilka, så

som alltför utsträckta, folkfattiga och för litet kupe

rade, ej erbjödo några fordelar för ett guerillakrig. 

Centralfästningen borde ligga ej vid Carlsborg utan vid 

Kung,sör ; Carlskrona borde befästas åt lanelsielan och 

en replifästning byggas vid Upsala. En arme stödd 

pä denna fästning och en annan uppstäld mellan Söder

telje och Nyköping skulle bäst vara i stånd att möta 

en arme, som hotade att intränga i landet, antingen 

denne landsättes norr eller söder om hufvndstaden och 

på samma gång betäcka denna. Den aktiva:armen före

slås att utgöra 80000 man, inbegripne fästningsgarni

sonerne. Major v. Vegesacks och frih. Anckarsvärds 

ideer egde således i många afseenelen likhet, utom i 

hvad flottan angick. 
I anledning af hvad som vid 1828-29 års riksdag 

yttrats utgaf herr v. Q vanten sina "Tankar om förs vars

verket och armens organ-isation". Sina åsigter att ett 

fullständigt sjövapen bör utgöra hufvudsaken i Sveri

ges försvarsverk, grundar f'f\rf. på Europas politiska 

förhållanden , som göra England till vår naturliga alli

erade, enär detta lands intresse fordrar Skanclinaviens 
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oberoende. I följd häraf kunde vi räkna på en så af-. 

gjord öfverlägsenhet i Östersjön, att ingen fiende torde 

våga försöket att till våra kuster öfverföra en inva- . 

sionsarme. För att ej af våra allierade blifva helt och 

hållet beroende, isynnerhet som man kunde tänka sig 

England i sådana omständigheter , att det ej förmådde 

sända en för ~indamålet tillräcklig flotta, tillhörde det 

oss att använda våra egna krafter på erhållandet af 

det i anseende till vårt läge och ställning naturligaste 

försvaret, nämligen ett sjöförsvar. Hemtande stöd för 

sina åsigter uti Gastaf II Adolfs uttalade tankar, rö

rande alternativen att antingen i eget land invänta 

fienden eller förekomma hans anfall, framhöll förf. så

som princip, att vi borde "beflita oss om att med till

hjelp af allierade bibehålla vårt anseende och öfver

lägsenhet till sjös, hvarigenom vi, i händelse af en 

krigsförklaring, kunde anfalla fienden i hans egna ham

nar och blockera de transportflottor, med hvilka han 

ämnat anfalla och bekriga oss. " Sknlle emellertid, trots 

våra bemödanden till sjös, mot förmodan en fiendtlig 

här beträda Sh:andinaviens jord, så "måste den bek,-igas 

och tillintetgöras genom en nationalarme,-ing och allmän 

resning i massa" efter de centralförsvarsprinciper, som 

förf. utvecklar, hvilka gjorde Carlsborgs fåstning all

deles obehöflig. Vi kunde med denna arme visserligen 

aldrig hinch-a fienden att besätta ~n del provinser, men 

deremot med visshet förekomma landets fullkomliga 

eröfring. Herr v. Qvanten föreslog derföre, att en na

tionalarme skulle organiseras och blott befälet vid in

delta armen bibehållas, lifvensom att anslagen till Carls

borgs fästningsbyggnad måtte användas till sjöförsva

ret, till dock byggnader etc. 
Vicl samma tid som frih. Andmrsvärds försvars

planer behanellades på riddarhuset uppträdde uti stri

den en af landets mest ansedde män, Göta kanals grund-
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läggare, riksståthållaren i Norge, grefve B. B . von 
Platen med en märklig broschyr "Om Sve riges för svar" , 
hvaruti författaren med värme förfäktar sina ideer be
träffande den försvarsplan, som vore öfverensstämman

de meJ Sveriges, genom 1809 och 1814 förändrad e, 
läge och ställning. OmfattanJe neutralitetsprincipen 

samt ett ce ntralt och nationalt försvar såsom grundva

Jar för de för enade rikenas krigsinrättningar, utveck
lar grefve P. centralförsvarets historia och karakter 

samt dess fördelar framför gränsförsvaret, hvilket vore 
mera passande för mäktiga, rika, handlande nationer, än 
för fattiga stater som, om de vilja försvara sig, måste vara 

beredda att åt fienden öfverlemna en del af landet för 

det helas bestånd. :Men då naturen i våra skärgårdar 
gifvit oss medel till ett egendomligt gränsförsvar, an
såg författaren, att till centralförsvaret , för att det må 

utgöra något helt, hörer ett passande sjövapen af ka
nonslupar och jollar, åtföljda af talrika landstignings· 
trupper, jemte ångfartyg till biträue viJ fortskaffning 
m. m. Enär gre~ve P. ej ville bestrida, att SkanJina
vien såsom handlande stat, sedan centralförsvarets alla 
behof blifvit tillgodosedda, borde ega medel att, då så 

fordrades, visa sin flagga på aflägsna haf, föreslog 
han dertill fregatter och mindre segelfartyg; men Jinie
skepp, såsom varande umbärliga vid försvaret, borde 
vi, om vi hade råd, i sista rummet anskaffa. Enligt 
författarens kostnaJsberäkningar skulle för 10 linie

skepp kunna erhållas 640 kanonjollar och slupar samt 

~> 40 ångfartyg, hvilka, förlagda vid strategiskt vigtiga 
punkter , kunde lätt och säkert transporteras till de 

ställen, der de .bäst behöfdes; men denna samling af 
krafterna hade utan Göta kanals tillvaro "varit en 
from men fåfäng önskan". 1\'Led stöd af det föregående 

århundradets krigshistoria sökte han visa, att örlogs
flottan föga bidragit till att skydda våra kuster, men 
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att deremot våra framgångar eller olyckor berott på, 
om vi egt en skärgårdsflotta eller ej . I händelse af 
krig borde vi skaffa oss allierade, men vare sig Eng

land, Bom icke kan vara likgiltigt vid Skandinaviens 
krig, vore med eller mot oss, behöfde vi ej linieskepp, 
men väl i båda fallen en skärgårdsflotta. 

Uti g refve Platens i många afseenden utm ärkta af
handling, so m genom sitt framsttillningssätt och förfat
tarens kända ·namn måste hafva väsentligt inverkat på 

allmänna opinionen , 8Öker man dock förgäfves det tan
kedjup, den genomt rängande och omfattande blick, som 
man önskar finna uti en skrift, rörande ett så vigtigt äm
ne, utaf en så högt uppsatt person. Öfverensstämmelsen i 
åsigten om försvaret med den af herr :Montgomery 

framstäida är påtaglig. :Med förbigående af vissa sväf
vande punkter , må vi påpeka, såsom de enligt våp tanke 
svagaste, · dels utförandet af förf: s för öfrigt strategiskt 

sanna ide att skapa ett rörligt kustförsvar, hvilket al
drig kunnat åstadkommas med en materiel, som äfven 
med hjelp af ett antal bogserande ångfartyg, var så 
litet mäktig af en ändamåls- och tidsenlig utveckling 
som roddfartygen, dels ock motiverna för örlogsflottans 
så godt som total a tillintetgörelse. En skarp kritik 
uteblef ej heller , och den person, som i främsta rum

met , uti ett ädelt, sansadt språk, med lika mycket 
skarpsinne och talang som moderation, besvarade ut
maningen a t t kämpa för linieflottan, tillhörde befålhaf· 
vande amiralen i Carlskrona, frih. Johan Lagerbjelkc. 

Uti sina ':Erinringar" vid grefve Platens skrift 
(tryckta 1829) förklarar frih . L. "sin opinionu bestå 

uti att sammanjemka ytterligheterna och undvika att, 

såsom hittills skett, grunda det ena systemets före · 
träde på satsen af det andras obrukbarhet. Han om• 
fattar i en viss helhet gräns- och kustförsvaret, utan 

att betvifta vigten och kraften af ett centralförsvar, 
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helst der det förra svigtar , han försva rar nyttan och 
i de fles ta fall oumbärligheten af en linieflotta , utan 
att förneka behofvet af skärgårdsvapnet , der det förras 
verksamhet upphörer och finn er i båda vapnen alla ele
menterna af innerlig förening. Då han af Sveriges 
kuster finner % (ej 1/ 8) lämpligen med skårgårdsfartyg 
kunna försvaras, synes det honom obestridligt, att vi 
måste ega större örlogsfartyg till att försvara den åter
stående tredjedelen, der fi enden med vissilet kan för
utses komma att göra sina anfall , om vi endast egde 
skärgårdsfar tyg, och der någon fö rening af roddfartyg 
svårligen kunde verkställas, ifall kusten bevakades af 
fiendtliga skepp och fregatter. P å den grund bestred 
han, att det af grefve P. föreslagna sjövapnet vore ett 
för centralförsvaret p assande sjö{öYsva 1·, enär det endast 
vore ett passande skärgårdsförsvar. Fullkomligt lo
giskt bevisas, att grefve P:s medgifvande, beträffande 
behofvet af fregatter ocl:l linieskevp, var kringskansallt 
af så många tillintetgörande vilkor, att Sverige under 
dylika förutsättningar aldrig skulle komma att bygga 
hvarken fregatter eller linieskepp. Förf. ingår derefter 
i en skarp granskning af kostnadsberäkningarne för det 
föreslagna sjövapnets nybyggnad, underhåll och beman
ning för både freds- och krigstid och påpekar sedan 
ensidigheter i grefve P:s jemförelse emellan kanonjol
lars och linieskepps stridseffekt, hvaruti 'grefven fram
håller de båda motståndames olika förmåga att träffa 
sitt måJ, men ej deras olika kraft att motstå eldverkan. 
Lika träffande som djupsinnig, synes oss frih. L:s kri
tik af grefve P:s sätt att tolka krigshistorien, för att 
derur hemta bevis (öY skärgårdsvapnet och mot örlogs
flottan ; vår föregående historiska öfverblick t orde dock 
kunna bespara oss att härför r edogöra . Samma skarp
sinne visar författaren vid behandlingen af frågans po
litiska sida och vid undersökningen, huruvida en svensk 
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linieflotta vore umbärlig, i håndelse af allians med eller 
mot England. Grefve P. har härpå svarat ja ! frih. L. 
svarar nej! 'l'y i förra fall et må man betiinka, att 
"en p åräkn ad flotta är på långt när icke detsamma 
som en egen". lVIan disponerar ej så fullständigt en 
auxiliär flott a, n~ir man sjelf är alldeles i saknad af 
vapnet, att man, huru mycket eget intresse än dertill 
må berättiga, har makt att befalla, utan nödgas under
handla med sin allierade om mått och steg, som för 
den ena parten må vara hufvudsak, under det de för 
·den andra kunna vara bisak. I senare fall et vore det 
ännu betänkligare, om vi salmade medel att med de 
öfriga skandinaviska sjömakterna ingå förbund att, 
såsom skedde 1790-1800, sky dela hafvens frihet och 
bevara Östersjöväldet åt dess naturlige beherska~e. 
Utgående från elen grundsatsen, att försvarets alla de 
lar, såsom lika nödvändiga for det gemensamma ända
målet, måste vidmakthållas och förbättras, men endast 
med varsamhet omskapas, trodJe författaren att 15 
linieskepp, 10 fregatter och 300 skärgårdsfartyg borde 
efter hand byggas, men att ångfartyg ej till en början 
mlitte i alltför stor skala införas, äfvensom att dock
byggnaden i Carlskrona borde fullbordas, hvilket allt 
enligt hans tanke skulle kunna vå lO år åstadkommas, 
om årliga anslaget till sjöförsvaret höjdes med 300000 
rdr bko. 

lVIan kan svårligen tillerkånna denna frih. L:s sjö
försvarsplan samm a skarpsinnighet, som hans kritik af 
grefve Platens. Visserligen torde möjligen den under 
de nästföregående 10 eller 11 åren rådande större verk
samheten på flottans varf (under denna tid voro 5 nya 
linieskepp bygda eller befunno sig under bygnad, 6 
skepp förbygda samt l fregatt, l korvett och 60 skär· 
gårdsfartyg likaledes nybygda) berättiga frih. L :s an· 
taganden, att med det ökade anslaget , flottan om 10 år 
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skulle kunnat uppbringas t ill den storlek han uppgifvit , 

men för möjligheten att vid krigstillfälle utrusta en 

så stor styrka och bemanna den så, som krigsfartyg 

då borde vara bemannade, ftumos tyvärr föga utsigter. 

Frih. L :s egentliga styrka låg uti att försvara och be

vara det bestående, ej att förutse de förestrtende för

lindringarue i sjökrigsväsendet, hvarti ll första vigtiga 

steget redan var taget, men [innu ej af vår flottas sty

relse tillräckligt beaktadt. 
Grefve Flatens skrift blef äfven på riddarhuset 

häftigt angripen af kontreamiral O. G. Nordenslcjöld. 

Mot centralförsvar och indelta armens ersättande med 

nationalbeväring, försvarade amiral N. med viirme gräns

f<?rsvaret med arme och skärgårdsflotta samt en örlogs

flotta opererande i Östersjön. Han betonade en flottas 

betydelse i fredstid och påminde, hurusom på 1790-

talet de förenade svensk-danska flottorna skaffat dessa 

nationer och deras flaggor aktning äfven af England. 

Äfven amiral N. underkastade grefve P:s tolkning af 

Sveriges sjökrigshistoria en skarp granskning och upp

läste ett utdrag ur en af grefve P. 1809 till konungen 

inlemnad skrift om centralförsvarets användande i Sve

rige, uti hvilken särskildt betonats nödvändigheten att 

hålla en stor örlogsflotta, men deremot sällan företaga 

nybyggnader af de mindre fartygen, utan endast vara 

försedda med materialier och förråder för att hastigt 

kunna bygga sådana. I hvad mån amiralens insinua

tion, att grefve Flatens förändrade åsigter stodo i sam· 

band med Göta kanal, hvars framtid man ansåg hafva 

behof af elen ökade rörelse, som skulle åstadkommas 

af en stor skärgårdsflotta med en nyanlagd station vid 

Söderköping, egde någon faktisk grund, hafva vi ej 

ansett behöfligt att söka utforska. 
Emellertid ansåg sig grefve Platen uppkallad af 

amiral Nordenskjölds häftiga och personliga anfall att 

. l 
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rättfärdiga s1g inför ridderskapet och adeln. Hans 

försvar som vittnar om en äclel, men sårad stolthet, 

innehåller fö r öfrigt föga till belysning af vårt ämne 

med undantag af ett par berigtiganden af vissa min

dre klart uttryckta åsigter i den först omnämnda 
skriften. 

År 1829 utkom ~if\· en en broschyr med titel 11 J em· 
förelse mellan s_jö fö?·s vrw som seglar och sjöfö?'S?Xtr som 

ro1·", hvars författare troddes vara major, sedermera 

amiral, G. R. Norclenskölcl. Denna jemförelse utfaller 

enligt författarens tanke helt och hållet till förmån 

för det seglamle sjöförsvaret såso m "oundgängligast 

för Skandina Yi ens sjelfständighet och för dess framsteg 

i handel, upplysning och välmakt" och emedan rlet 

sammanknyter nationens förh ållande med Europa samt 

inverkar på "vetenskaper , konster , niiringar; inverkar 

på nationens intellektuella lif, som är base1i för det 
politiska.'' 

Såsom 11skeppssystemet" afgjordt underlägset i 

koncentrerad kt·aft, i rörelseförmåga och uti att lemna 

skydd och plats för personal samt förråder, borde 

"roddsystemee1 helt och hållet öfvergifvas, synnerligast 

som ingen annan nation derpå byggt sitt sjöförsvar, 

oaktadt de i krig användt kanonslupar. I stället före

slår förf. en del förbättringars införande på skeppens 

rocldfartyg, hvarigenom de öfverallt på kusterna skulle 

kunna utföra samma tjenst som kanonj ollar. För att 

göra linieskeppen mer oberoende af vinden och möjlig

göra deras inträngande i skärgårdarnes djupare leder, 

anser förf., att å~gkraften bör på dem appliceras såsom 

ett hjelpmedel. Läggande kanonantalet till grund för 

jemförelse mellan de båda systemens kostnad och per

sonalbehof, kommer herr N. t ill en mängel öfverraskan

de1 om ej lika pålitliga, sifferresultat, såsom att om

kring 2000 kanoner på 12 linieskepp, 12 fregatter, 12 

16 
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korvetter och 12 mindre segelfartyg skulle kunna an
skaffas för circa 1

/ 3 million om år et, och att dessa far
tyg skulle erfordra 6000 mans besiittning, men att, 
om ungefär samma kanonantal sattes på kanonslupar, 
skulle ej mindre än 986 sådana erfordras med en be
manning af 63,000 man. 'fill stöd för cle framstäida 
åsigterna anfö res en ganska fLlllständig sammanfatt
ning af historiska händelser från både våra egna och 
andra nationers sjökrig. 

Om författaren till nämcle "jem('ö1·else1·" gör sig 
skyldig till partiskhet för det seglande försvaret , så 
har den anonyme förf., som svarat derpå uti sina 
"Anmät'kningcw" ej kunnat afhålla sig .från öfverdrif
ter i motsatt rigtning. Han påstår, "att nya uppfinnin
gar och inrättningar inom sjöväsendet r edan med t em
lig bestämdhet afgjort, att linieskeppsflottor hunnit 
förbi deras kulminationspunkt och torde snart höra till 
föråldrade krigsmaskiner." Detta yttrande kan visser
ligen nu synas vittna om förutseende och framtidsblick, 
men foljer man författarens tankegång vrdare, skall 
man finna, huru han då, genom elen haltande jemförel
sen emellan skeppsflottan på gamla foten och skärgårds
flottan med senare tiders stora forbättringar, leeles till 
att anse den tanken naturlig och riktig, "att Sverige 
borde . ega endast skärgå1··dsf!otta" . Vi hafva citerat 
detta för att visa, i hvilken grad man i stridens hetta 
kunde vara klarseende på det ena ögat och blind på 
det andra. Linieskeppet och kanonjollen hade nämli
gen hunnit lika långt förbi sina ln!-lminationspunkter 
och skulle ännu ett trettiotal år med ångans hjelp hålla 
sina platser, innan de kasserades såsom föråldrade 
krigsmaskiner. Den anony me förf. har i öfrigt lika 
litet varit i stånd, att vid bedömandet af de sjökrigs
händelser , som af föregående förf. vidrö rts, hålla sig 
inom opartiskhetens gränser, so m att, med sitt reson-

.. 
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11emang om skepps- och roddfartygs resp. stridsfö rmåga 
och motståndskraft öfver den genom t eor etiska beräk
ningar då svårlösta frågan, lemna en tillfredsställande 
belysning. 

Hvad vi i det föregående anfört, torde vara till-
- räckligt för att ge ett begrepp om sjöförsvarsfrågans 

ställning för 50 år sedan. De herskande åsigterna, rö
rande det till centralförsvaret bäst passande sjövapnet, 
synes hafva varit, att så vitt stora som lill a flottan vor o 
oumbärliga; härför hade de kraftigaste bevis och de 
mest t alande skäl anförts, och bland de ofvan citerade 
14 personerna, som y ttrat sig nti frågan, hade 8 upp-

. trädt för linie- och skärgårdsflotta, 4 för endast skär
gårdsflotta, 1 för endast lini eflotta ~:;amt 1 mot båda
dera. Med så pass samstämmande åsigter, angående 
det för landets fö rsvar erforderliga sjövapnet, kan det 
tyckas underligt, att man ej förmådde enas om en plan 
för dess rationella utveckling. De orsaker, som i vä
sendtlig mån härtill biclrogo, äro redan förut antydda 
och tord~ kunna i korthet sammanfattas i följande 
trenne hufvudpunkter: f'rånvat·on a( ett bcstämdt mål 
f'ör de f'öt·enade t·ihenas f'ramtida utveckling och natio
nella sträfvandcn; landets f'att igdom p å n ationalföt·rnö
genhet och f'ollcmängd samt yrkesmännens skiljaktiga 
meningat· om vapnets detaljer . 

Antingen skulle den Skandinaviska halfön förblifva 
fattig , utan makt eller politisk betydelse, i hvilket fall 
antingen otillräcklighet eller bristfälligheter i dess for · 
svarsverk till sjös, såviil som till lands, svårligen kunde 
undvikas eller ock måste den af fädren ärfda stolthe-' ten och uppriktiga önskan, att se fäderneslandet stort 
och mäktigt, öfvervinna den sjunkande kraften och 
'misstron till inneboende styrka samt sporra folken till 
att genom enigt, ihärdigt och klokt arbete lägga grun
den till en, efter nyare tiders begrepp , stark och in-
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flytelserik stat; i detta senare fall var en flotta nöcivän
dig-, ej mindre till att höja de förenade rikenas viil
stånd och makt, än till att skydda deras oberoende och 
anseende. Då Sveriges och Norges folk tvekade att 
högt uttala detta "antingen - elle1·", så kunde, såsom 
en naturlig f6ljd deraf, planerna för sjöförsvarets ord
nande ej blifva annat än vacklande. De, som af de 
flesta gillades, kunde ej förverkligas; de behof, som all
männast erkändes kunde ej tillfredsställas, i föl j d af 
brist på folk och pengar. Under sådana förhållanden må 
man ej undra på, att bland vapnets män tvistigheter 
nppkommo. Hvar och en var mån att se sina ideer 
omfattade och erkända samt nödgades motarbeta an
dras, då de små medlen ej räckte till dem alla. lVIe
ningsstriderna, -som i och för sig voro, såväl naturliga 
som oskadliga, blefvo under dy lika omständigheter 
olycksbringande och underblåstes alltjemt genom de 
bristande tillgångarne, som ej tilläto, att personalen 
hölls i ständig öfning och sysselsättning med tjenstens 
mångsidiga åligganden. Otillräcklig praktisk verksam
het och deraf följande obekantskap med vissa grenar 
af sjökrigstjensten alstrar hos yrkesmannen en viss 
benägenhet att företrädesvis sträfva efter fullkomlighet 
hos materielen, att mera tänka på att omskapa, än att 
göra sig fullt förtrogen med hvad som redan finnes, 
med dess vånl ocl1 dess användande. Det är derföre 
lika mycket praktisk kännedom om sjökrigsväsendets 
detaljer, som teoretiska beräkningar och tankeverksam
het, som sätter yrkesmannen i stånd att fördomsfritt 
och utan ensidighet · bed:öma sjökrigsmaterielens till
ständ och behof af förändringar, eller med andra ord 
att utstaka vägen för dess lugna och jemna utveckling. 

Då ingen af de orsaker, vi nyss uppgifvit såsom 
hindren för sjöförsvarsfrågans lösnit1g, ännu på många 
år undanröjdes, så uppblossade snart st riden efter ett 
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kort stillestånd. Den hade 1828-29 i allmänhet forts 
· med lika mycken viirdighet som talang, och frågan 

hade derigenom blifvit på ett mångsidigt sätt belyst 
och utredd, men på 1840-talet antog striden en hetsi
gare, ensidigare natur och en mera invecklad form, 
såsom vi i det följande skola söka visa. 

(Fortsättn.) 



På hvad punkt står krutfrågan för närva
rande med afseende på flottans 

refflade kanoner? *) 

Så länge flottans bestyckning utgjordes af slät
borrade kanoner, hvilka på sin höjd blott utslungade 
massiva spelrumskulor, nöjde man sig med att t ill alla 
kalibrar använda samrna slags kent eller det så kal
lade vanliga styckekrutet; men annorlunda blef förhål
landet då de reffiade kanon erna med sina förlängda ' 
projektiler började korruna i bruk, och fordringarne på 
artilleriets skjutförrnåga allt mer och mer höjdes; man 
började då inse nödvändigheten af, att hvarje kaliber 
måste bafva sin egen krutsort, såvida man af pj esen 
skulle kunna uttaga det största möjliga arbete, utan 
att på samma gång öfverskrida dess bållfastbet. 

Till de första reffiade kanoner flottan erböll, be
gagnades till en början blott vanligt styckekrut ; så
lunda voro · de först fastsULlda laddningarne för Hi c.rn. 
kanonen JVI/69 12 ocb 16 !ff. styckekrut och för 24 c.m. 
kanonen lVI/69 46, 36 och 30 (/. samma slags krut; att 
det vanliga styckekrutet äfven användes för 4,1 tums 
och 2,25 tums reffiade framladdningskanonerna är der
emot mindre anm~irkningsviLrdt, då tlessa pjeser äro af 
relativt mindre kaliber. Det dröjde likväl ej länge, 
innan man började inse, att vi måste höja effekten hos 
vårt reffiade artilleri, om vi skulle kunna mäta oss med 
utlandet, och då detta ej i någon afsevärd grarl kunde 

*) F öredrag hållet vid K. ÖrlogsmanoasUllskapets ord. samman

träde den 21 April 1880 af k a pteoen fri h. E. Barneko w. 
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låta sig göra med begagnande af det vanliga stycke
krutet, nödgades man se sig om efter ett, för de reff
lade kanonerna lämpligare, krut, och, som naturligt var, 
bestämde man sig för samma slags krut, som vid den 
tiden bl ifvit antaget fö r franska marinens reffiacle ka
noner, hvilka p.i eser, som bekant, tjenat till modell vid 
anskaffningen af svensl}a flottans gröfre reffiade bak
laddningskanoner. 'l'ill föl j d h ära f inköptes 1872 från 
Wetteren i Belgien ett större parti krut, .h vars korn 
af kubisk form voro 13- 15 m.m. stora, och efternågra 
försök vid Finspung antogs denna krutsort för såväl 
flottans som artilleriets 24 c.m. reffiade b.l.-kanoner. 
Sedan såväl Å ker!:i som 'l'orsebi·o krutbruk ly ckats till
verka ett, med det belgiska, fullt .i ernförbar t krut, in
gick detta under benämningen 4,'"9 krut af svensk till
verkning i utredningen för flottans 24 c.m. b.l.-kanoner. 

Ehnru det vanliga styckekrutets olämplighet för 
de reffiade kanonerna med deras tunga projektiler tyd
ligast framträd er , då man kommer upp i de större lm
librarne, så fan n man temligen snart, efter sedan 4,'''9 
krutet blifvit faststälett för 24 c.m.-kanonerna, att äf

ven 16 c. m. refflade b.l.-kanonerna borde erhålla lämp
ligare krntsort, än det dittills begagnade vanliga stycke
krutet, och efter att hafva i dessa kanoner försökt 
förutom det vanliga styckekrutet, äfven 4,'' '9 krut samt 
ett för landtadilleriets fält- och positionskanoner ny
ligen antaget krut af l ,"'7 5 kornstorlek, h~ilka v oro de 
enda krutsorter, som den t iden tillverkades mom landet, 
blef 1 ,"'75 krutet såsom det lämpligaste af dessa tre , 
genom generalorder af den 15 April 1876, faststäldt 
för flottans 16 c.m. reffiade b.l.-kanoner. Samma krut
sort blef sederm era äfven faststäld för flottans r effiade 
4,"1 f. l.-kanoner, i stället för det i dessa pj eser förut 
använda vanliga styckekrutet. 
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Ehuru vi med antagande af 4,"'9 krut hade gjort 
ett stort steg framåt, visade det sig snart, att man ej 
kunde vara belåten med denna kornstorlek, då 24 c.m.
kalibern öfverskreds, och detta blef tinml tydligare, 'då 
vi började öfvergå till sjelfforcerande projektiler. 

De för flottan först tillverkaLle och till tjenste
bruk utlemnade reffiade b.l.-kaponerna ~iro som bekant 
försedela med ett fåtal djupa reffior, samt skjuta knap
pade projektiler, hvilka lemna ett spelrum emellan pro
jektilens lif och loppet; de på senare tiden erhållna 
reffiade b.l.-pjeserna deremot hafva många och grunda 
reffior, skjuta projektiler, försedda med en gördel, som 
vid skottlossningen skäi· in i bommarne på sådant sätt, 
att krutgasen ej kan komma förbi projektilen; dessa 
sistnämnda, som ~ifven kallas sjelfforeerande projektiler, 
benämnas jemte tillhörande kanoner :NI/ 76 och ".M/79, till 
skilnad från de förra som kallas JVI;69. 

Då det af försök med en landtartilleriet tillhöran
de 27 c.m. mångreffiad b.l.-kanon: och sjelfforcerancle 
projektil framgått, att 4,"'g krutet ~ir för finkomigt för 
denna kanon, så inköptes från Belgien ett parti 20-
25 m.m. krut, och sedan detta, efte1· dermed anst~ilda 
försök befunnits lämpligt för ifrågavarande pjes, fast
stäides denna krutsort af kongl. armeförvaltningen för . 
landtartilleriets 27 c. m.-kanoner med sjelfforcerande 
projektiler. 

Ehuru flottan vid den tiden ej hade andra 27 c.m.
kanoner än af lH/69 d. v. s. med spelrumsprojektiler, 
så ansågs likväl ändamålsenligt, att äfven för dessa 
pjeser använda 20--25 m.m. krut, i stället för det 
från bö1~jan afsedela 4, '" 9 krutet, synnerligast som man 
var betänkt på en öfvergång till sjelfforceringssystemet, 
då det skulle blifva nö(1vändigt att hafva den större 
kornstorleken. 

\ 
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Då vid inskjutningen i Carlskr·ona af en 16 c.m. 
b.l.-kanon sommaren 1877 den olyckan inträffade, att 
pjesen med en laddning af 25 rt!. 1,"'75 krut sprängdes 
i flera bitar, ansågs allm~int, att detta krut var alltför 
·häftigt för dessa kanoner, och om en god effekt med 
dem skulle kunna erhållas, så måste det ske med be-
gagnande af ett ännu mera långsamt brinnande krut. 

Ungefär samtidigt med ofvannämnde skjutning, och 
innan våra inhemska krutbruk hunnit förvärfva sig 
vana att tillverka krut af lämpliga kornstorlekar, er
höll flottan 10 st. 24. e.m.-kanoner af lH/76 och 10 st. 
27 c.m:s af :M/69, och då man å ena sidan befarade 
krigsoroligheter på temligen nära håll, samt å andra 
sidan ej inom landet kunde i behörig tid erMlla så 
stor qvantitet grafkornigt krut, som åtgår till enkel 
utredning för alla dessa kanoner, så fanns ej annat val, 
än att fylla behofvet från utlandet. Till följd af alla 
dessa omständigheter inköptes från England . en större 
qvantitet Pebblekrut af tre olika kornstorlekar: P1 
(22-25 m.m.), P2 (16 - 19 m.m.) och P3 (6-10 m.m.), 
hvilka autogos btist kunna motsvara det dåvarande be
hofvet. P1, såsom varande närmast likt det belgiska 
20-25 m.m. , afsågs för 27 c.m. lVI/69 kanonerna, P2 
antogs vara mindre häftigt än 4,'"g krutet och blef 
till följd deraf afseclt för 24 c.m. kanonerna lVI/76, 
men då clet visade sig, vid en sedermera skeende jem
förelseskjutning, att så ej var fallet, afsattes det tills
vidare för framtida behof, och 24 c.m.-kanonerna lVI/76 
erhöllo tillika mecl24 c.m.-kanonerna af l\1/69 4,'"9 (13-
16 m.m.) krut af svensk tillverkning. I stället för det 
såsom för häftigt ansedda 1,"'75 (5 m.m.) krutet, erhöllo 
16 c.m.-kanonerna det engelska P3 krutet, hvilket var 
betydligt mindre häftigt än det förra, och för att ej ,få 
allt för många olika krutsorter i förrådet, tilldelades 
12 c.m. f.l.-kanonerna lVI/73 äfven P3 krutet, och så-



- 242-

lunda tillkom den i generalordern af den 4 Maj 1878 
anbefalda laddningstabellen. 

Någon tid derefter levererades till flottan den för
sta 27 c.m.-kanonen M; 76 och då 20-25 m.m. krutet 
hade visat sig lämpligt i landtartilleriets 27 c.m.-kanon 
meJ forceringsprojektil, så kunde man antaga, att detta 
lunt, eller Jet med detsamma jemförliga Pl krutet, 
äfven skulle vara Himpligt för flottans 27 c.m.-kanon 
.lVI; 76, mt-n detta visade sig, vid en vid Finspang utförd 
profskjutning, ej vara fallet, ty med 35,5 kg. Pl och 
massiv projektil erhölls i flottans 27 c.m.-kanon M/76 
ej mer än omkring 405 meters utgångshastighet, under 
det att artilleriet i sin 27 c.m. forceringskanon med 
42,5 k.g. belgiskt krut af 20- 26 m.m. kornstorlek samt 
massiv projektil hade erhållit omkring 432 meters ut
gångshastighet. Det i kanonerna uppm~itta gastrycket 
var i förra fallet 2070 och i senare fallet 2030 atmos
ferer. Denna olikhet antog man berodde på det engel
ska krutets underlägsenhet, men sedan äfven det belgi
ska 20- 25 krutet vid ett senare tillfälle blifvit försökt 
i flottans 27 c.m.-kanon .lVI/76, oeh de vid denna 
skjutning erhållna resultaten ej blefvo bättre, lin de 
med P krutet i denna kanon förut erhållna, fann man, 
att den ofvannämnda olikheteil i projektilemas utgångs
hastighet måste bero af andra omständigheter, såsorn 
fo·rceringssiittet, någon olikhet i krutkammarens rymd 
m. m., hvilket ej hör till detta ~imne att söka utreda. 
H vilken orsaken än måtte vara dm·till, att vi i Bottans 
27c.m. -kanon :;\I/76 med, vare sig Pl eller Lelgiskt 20-
25 m.m. krut samt massiv projektil; ej kunde erhålla mer 
än omkring 405 meters utgångshastighet, under förut
sättning att gastrycket i kanonen ej fick öfverstiga 
2000 atmosferer, så ville chefen för sjMörsvarsdeparte
mentet ej föreslå till faststtillelse för 27 c.m.-kanonerna 
l\1;76 en krutsort, som gaf så dåliga resultat. 
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Efter några förberedande underhandlingar med Tor
se bro krutbruk, åtog sig nämnde krutbruk att till flot
tan leverera ett krut, som i dess 27 c. m.-kanon .lVI/ 76 
gaf den massiva projektilen en utgångshastighet af 
minst 430 ~eter, under det att gastrycket i kanonen 
ej fick öfverstiga 2000 atmosferer; dock förbehöll sig 
krutbruket att, innan den slutliga leveransen, få kl'utet 
profvadt vid Finspang genom skjutning i en dylik pjes. 
Samtidigt härmed besULlide artilleriet krut af 20-25 
m.m. kornstorlek från såväl Åkers som Torsebro krut
bruk, och för att gagna de båda vapnens gemensamrna 
intressen utlemnades såsom lån till artilleriet, att be
gagna vid krutförsöken vid Finspong, en flottan tillhö
rig 24 c.m.-kanon .lVI; 76. Genom kontrakt med de båda 
krutbruken bestämdes, att det svenska krutet af (7," '6) 
20-25 m.m. kornstorlek skulle i denna kanon gifva i 
~let närmaste samma resultat, som en lika stor ladd
ning belgiskt 20-25 m.m. krut, eller ej under 415 
meters utgångshastighet, då den massiva projektilen 
begagnades, under Jet att gastrycket i kanonen ej fick 
öfverstiga 2000 atmosferer, och efter några få försök 
lyckades Torseht·o .krutbruk att framsUilla ett krut, 
som var något öfverlligset det belgiska 20- 25 m.rn. 
krutet. 

Genom att öka kornstorleken med omkring 5 m.m. 
trodde sig ':l'orsebro bruk kunna åstadkomma ett krut, 
som i Bottans 27 c. m.-kanon lVIt76 gaf önskadt resnltat, 
men oaktadt krutbruket gjorde flerfaldiga f?rsök med· 
såväl olika specifik vigt, som poleringsticl, lyckades det 
ej att komma längre, iin att den massiva projektilens 
hastighet kunde uppdrifvas till omkring 420 meter; 
men då kongl. marinförvaltningen ej ville nöja sig här
med, så fortsattes försöket på så sätt, att bruket till ver
kade 2:ne nya krutsorter af resp. 30-35 m.m. och 35-40 
m.m. kornstorlek. Emot all förmodan gåfvo dessa krut-
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prof vid skjutning sådana resultat, som tydde på, att de 
voro häftigare än de foregående af mindre kornstorlek, 
hvaraf framgick, att krutbruket ej ä.nnu var fullkomligt 
herre öfver tillverkningen af grofkornigt krut, och då 
elen t. f. krutproberaren straxt derefter afreste till ut
landet, för att bland annat stuelera kruttillverkningen 
vid främmande krutbruk, så afstannacle tillsvidare alla 
försök att få ett lämpligare krut för flottans 27 c.m.
kanoner lVI/76. 

Emellertid hade det från England köpta pebble
krutet gått åt, så att i flottans förråd vid detta års 
början ej fanns enkel utredning af krut för fästningar
nes och fartygens kanoner, t illföljd hvaraf vederböran
de myndigheter måste besluta sig för, att antingen kom
plettera förrådet med samma krutsorter som förut 
funnos der , d. v. s. engelskt pebblekrut, eller ock med 
krut af inhemsk till verkni.ng, och då det senare alter
nativet valdes, återstod att, med begagnande af de krut
sorter, som vid elen tidpunkten kunde tillverkas inom 
landet, söka få de för de olika kalibrarne bäst pas
sande. Vid val af krutslag ansågs äfven lämpligt, 
att, såviclt möjlig,t vore, hålla sig till dem, som af 
landtartilleriet blifvit antagna för deras reffiade kano
ner, hvilka krutsorter äro: 20- 25 m.m. (7,"'6); 13-16 

m.m. (4,"'\J); samt 5 m.m. (1,'"75). Då ingen af dessa 
krutsorter, hvilka alla ~iro af svensk tillverkning, är 
fullt lämplig för flottans 27 c.m.-kanoner l\I,i76, fastställ
des ingen stridsladdning för dessa kanoner, men på det 
att de likväl skulle kunna anv~inclas under innevarande 
sommars sjöexpeditioner, så bestämdes, att 20-25 m.m. 
krutet tillsvidare skulle användas till exercisladdning 
för ifrågavarande kanoner. Samma krutsort hade vid 
krutprofven med 24 c.m.-kanonen lVI/76 visat sig i den
na kanon lämpligare, än det förut begagnade 13--16 
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m.m. (4,"'\l) krutet, tillföljd hvaraf dessa kanoner till
delades 20-25 m.m. i stiillet för 13---16 m.m. krut. 

24 c. m.-kanon en l\1,'69 behöll sina gamla laddnin
gar 18 och 27 kg. 13-16 m.m. (4,"'9) krut. 
. Af de ofvannämnda trenne tillg~ingliga krutsorter-

na var det ingen, som ~ir fullt himplig för 16 c.m.-lm
nonerna lVI/69, men då inom landet ej kunde för till
fåDet erhållas någon bättre, så antogs (1 ,"'75) 5 m.m. 
för dessa kanoner, hvarvid likväl laddningarne sattes 
något lägre, än hvad de förut i samma kanon med 
detta krut Yarit. 

Samma slags krut eller 5 m.m. (1,"'75) faststä ides 
äfven för 12 c.m.-kanonerna af l\1/73. Slutligen till
delades det hittills ej disponerade engelska P2 krutet 
de under inneYarande år till flottan levererade 12 c.m. 
b.l.-kanonerna af lYI/79, för hvilka kanoner detta krut 
är fullt lämpligt. De med ofvanstående krutsorter fast
stäida laddningar återfinnas i generalordern .M. 35 af 
den 19 Februari 1880. 

· Krutfrågans ståndpunkt med afseende på flottans 
reffiade kanoner är alltså för närvarande den , att vi 
inom landet kunna tillverka grafkornigt krut, passande 
for alla våra kanoner, med undantag af 27 c.m.-kano
nerna l\1; 76 samt 16 c. m.-kanonerna lVI/69, men o~ man 
tager i betraktande den korta tid, vi varit i tillfälle 
göra försök mecl krut af större kornstorlek, så före
finnes god utsigt, att vi inom kort äfven för dessa pje
ser inom landet skola kunna erhålla krut, som är mera 
passande än det vi nu ega. 



Rapport 
om tle i r,öbet af Sonuneren 1879 ved Carljohansv::ern 
f'oretagn e, sammeulignende }'OI·sög meJl em Hotchldss 
37 m.m. Revoherkanon og \Yinhorg & Palmcrantz's 

l " s J{uglespröite. *) 

Saavel Hotchkiss Revoh-erkanon som vVinborg & 
Palmcrantz's 1''s Kuglespröite ere nu saa vel kjendte 
Vaaben, at nogen Beskrivelse af cleres Konstruktion, 
Betjening og Virkemaa:de ansees overflödig; elen med
tages derfor ikke her. 

R evolve1·kanonen, h vis Vogt = 237,7 K. g. , kan p la
ceres, h vorsomhelst sik k er Fastighed for Pivothy Isen 
kan . faaes med en for Betjeningen passende Ildhöide , 
cirka 4' = 1,25 m. 

1"s Kt~glespröiten , hvis Vogt = 190,1 K.g., fordrer 
til sin Betjening et Underlag eller Affntage med de for 
Side- og Höideretning nödvendige Udvexlinger; Affu
tagen, hvis Vogt = 176 K.g. , maa aubringes paa et 
solid Underlag i saadan Höide, at Sigtning bekvemt 
kan udföres. 

Meden det fo r Revolverkanonens Betjening er af 
stor Vigtighet, at Vaabenets Höide rigtigt afpasses efter 
Skyttens, er dette for Kuglespröiten mindre nödvendig. 

For begge Vaaben gjmlder sel vfölgelig, att de an
bringes saaledes, att Harizonten bliver muligst fri. 

*) D et torde hiir böra anmiirkas, ntt seda n dessa fcirsiik vi tl 
Carljohansvrern sist l. {u· egde rum , 1tiski lliga fiirbi\ttringar, h vad betrli f
far kulsprutan och dess ammuni tio n, blifvi t gjo rd a, så attjemförand e 
fö rsök mellan Hotchki :-;,; och P almcrantz, utförda i England sist.!. vår, 
och för hvilka vi· blir ned an skola redogöra, lemn at vida förd elakti
gare resultat för Palmcrantz l "s kulspruta, Red. 
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De austillecle Sammenligningsforsög kan deles i to 
Ho vedgrupp er, nemlig: 

I. Ji'rwsög (ra f ast Underlag. 
II. Fonög {1·a beva'geligt Unde1·lag. 
Forsögene fra fast Underlag kunne igjen in<l<leles 

efter8om Formaalet har vreret 
a) at bestcmmc I n-itialhastiyltecl og Tne fsikkerhed 

eller 
b) att find e E vncn til at gjenncmtramge J ernplade 

paa klods H old. 
Forsögene under I a. Initialhastighecl O(! TnJJ f

siklm·hed skulle först aflta ndles. 
Her maa forndskikkes den Bemmrkning, at Initial 

hastighed och Trmfsikk erl;ed vistnok ikke afhrenger 
alen e af V aabenet sel v men ogsaa, og det for den vm
sendtligste Del, af Ammunitionen, men naar denne, som 
Tilfreldet er med begge de konkurrerende Vaaben, le
veres sammen med disse og udgjör saa at sige Dele . 
af de föreliggende Opfindelser , maa man vmre berettiget 
til at lade Betlämmelsen af Vaaben med tilhörende Am
munition falde under Et. 

37 m.m. R et·olver·kanon udskyder G r a n a t e r , vog
tige 432 gr., ln·oraf Sprrengladning 2~ gr., Brandrör 
22 gr., samt S t a a l p r o j e c t i l e r, vogtige 492 gr. 

1" Ku.glespröite udskycler kun Staalprojectile~ vog
tige 205 gr. 

For begge Vaabens Vedkommonde bevirkes Pro
jeotilets Rotation derved, at et Projectilet omgivende 
Messingbeslag forceres ind i Riftegangene, men medens 
dette ved Hotchkiss' Projectiler samtidig tv inges ind i en 
Mmngde fine Riller paa P roj ectilet og derved fast forene;:; 
til dette, samtidig med at Belmgget saavel for som efter 
Udskydningen danner en med Projectilet sammenhmn
gende Flade og sel v under Gjennemtrmngning af Jern
plade ofte ikke lösrives, saa sker Belmggets Forening 
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til Projectilet ved den 1"s Knglespröite ved Indpres
ning i en Rille n::er Bagplan et og i radielle Indomit i 
dette ; for Uclskydningen er Bel ::egget trukket frem paa 
den og i \·ale Del, sa a at kun Spidsen af Projectilet bli
ver synlig; efter Gjennemtr::engning bar det paa dc 
gjenfnnclne Projectiler vist sig, dels at Bel::egget gan
·ske har v::eret borte, dels at dettes övre Del har v::eret 
sammenstuvet paa Projectilets lVIidte eller i en sönder
revet Tilstand, 

Revolverkanonen har Yenstrevreclen, Knglespröiten 
höirevreden Rifling; pa3- den fo rst e er Vridningsvin ke
len 6°, paa den sidste omtr, 3°. 

Ammunitionen saavel til Revolverkanonen som 
Kuglespröiten er Enhecls'patroner med Centralanten
delse; til elen förste leveres Hylserne tomme, og Krudt
ladningen maa bestemmes saaledes, at Initialhastighe
den kommer t.il at blive elen, under hvilken Vaabenet 
er indskndt, til den anden er Ammunitionen leveret 
fuldt fffi rdig fra Hr N ordenfel t i London, 

Initialhastighedens Bestemmelse. 

1. F o?· Rcvolve?'l.:anoncn. 

, Efter flere foretagne For~ög mec1 forskjellige Krudt
sorter og L adninger blev man for den 432 gr, vmgtige 
Granat staaende ved en Ladning af 70 gr. af Curtis & 
Harveys Krudt .M 6, der gav Initialhastighed af mel
lem 409 og 411 m. (den meddelte Skydetabel var be
regnet til en Hastighed af 402 m.) For det 492 gr. 
vffigtige Staalprojectil fandtes mec1 en Ladning af 75 
gr. af Curtis & Harveys Krudtinitialhastigheden mel
lem 400 og 407 m. och fo r 80 gr. -- samme Krudt -
mellem 419 og 422 m . . For et se1~ere modtaget Staal
projectil af 515 gr. Vogt fandtes Initialhastiglteclen med 

en Ladning af HO gr. mellem 398 og 404 m., af 85 gr . 
mellem 410 og 414 og af 90 gr. 417 a 419 m. 

l ~- Fo?· KugleszH·öiten. 

Med den fra England först modtagne Ammunition 
skjöd man den 7cle J u ni 3 Skud med Hastighederue 
400, 410 og 425 nL op; den 9de Juni 4 Skucl, hvis Ha
stigheder varierede mellem 404 og 411 m. Grundet 
paa denne uj evne Hastighed og dc mindre gode Resul
tater, man under Skydeforsögene havde faa et med denne 
Ammunition , hverom Hr N ordenfel t , der havde besörget 
samme, blev underrettet, fremmödte denne den 19de 
August med ny Ammunition med Proj ect.ilnegt 205 gr. 
og Ladninger af 40,3 gr. samt 43,6 gr. Med förste 
Laclningsforhold skjödes 8 Skutl med Initialhastigheder, 
der varierede mellem 426 och 43ti m., og med det sid· 
ste 5 Skud med Hastigheder mellem 437 og 446 m. 
Hastigheclerne vare saaledes vistnok jevnere med denne 
saakaldte "Ordinary service" Ammunition, end ved den 
tidligere prövede, men var dog ikke som ved Revolver
kanonen. Nordenfelt angav1 att Krndtet i Patronerne 
ikke var nöiagtigt afveiet, og at V regterne kunde vari· 
ere 2 å 2 1

/ 2 gr. 

Tt·refsikkerlteden. 

l. For 37 m.m. Rcvolverlcanon. 

Under den Skydning, som foretages med denne den 
7de Juli för at bestemme Krudtsort och Ladning, skjö· 
des i Alt 21 Skud mod en Skive paa 580 m:s Af· 
stand. De 3 sidste Skud, der skjödes med samme 
Ladning af 70 gr., havde en störste Spredning i ver· 
tikal Retning af 1 ,5 9 m. og i horizontal af l,ss m. 
Störste Spredning til Siclen for samtlige Skud var 1 ,58 m., 

17 
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men daa der skjödes under for::ikj ellige Ele\·~tioner 
og med forskjellige Laclningsforholdc, kan Spredning i 
Höide for samtlige Skud ei komme i Betragtning. 

V ed Skydning den Bd e Juli faJ1(lt.es paa 1210 m. 
Afstand for de 4 förste Skud elen störste Spredning 
i · vertikal Retning 1,3 m. og i horizontal 2, 35 og paa 
1441 m. for de 6 förste Skud 2,74 m. i vertikal og 
2,s m. harizontal Retning, 

Afstand 121 O m. 14 41 m. 
Sandsynlig Skuddifference i Höide .1,05 m ..... 0,84 m. 

, Sideafvigelse .. . ...... 0,52 , .. ... . 0,65 , 

2. Fat· 1" s Knglespröite. 

··· Seh· for den tidligere fra Sverige erholdte Ammu
nition var Trmfsikkerheden funden paa 250 m. mycket 
god ; for to Skud var störste Spredning: 

vertikal t 
og harizontal f O, G 

og selv paa 627 m. var störste Spredning for 17 Sknd: 
vertikal ......... 1,2 m. 
horizontal. , ...... 1,4 , 

Paa större Afstande derimod blev Skyrlningen ikke 
tilfreclsstillende. Med den engelske Ammunition fand
tes elen 6te Juni störste Spredning for 6 Skud udskudte 
paa 985 m. Afstand under E leva tio n " 1

/ 1 (1(10 : 

vertikal. .......... 4 m. 
horizontal ......... 2 . , 

Under samme Skydning gjorde man imidlertid den 
Erfaring, at medens Elevationen ;;2/ 1 000 bragte en Kugle 
til at trmffe i Blinken paa den 5 m. höie Skive, gik 
de paafälgende Slmcl mecl samme Elevation over Ski
ven, ja enelog med Elevationen 51/ 1000 gik enkelte Kug
ler over Skiven. 

Paa Afstanden 1210 m. fik man af 8 Skud med 
Elevation 63U1000 kun 4 Trmffere paa en Skive 5 m. 



Fig. t. 
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Fitkant; medens man mecl den anfö rte Elevation 'kun~ 
de faa Nedslag indtil 16 m. foran Skiven saa havde 

' 
man med den mindre Elevation - '; '3/ 10 0 0 - faaet Skud, 
der gick over. 

Den af Hr Nordenfelt medbragte nye engelske 

Ammunition prövedes ogsaa paa 1210 m. Afstand. Af 
6 Skucl, der udskjödes under Elevation li ';/ 1 000 , slog 2 

ned 25 m. foran Skiven, og 4 traf Skiven, hvoraf l 
Blinken; störste Spredning 

vertikal .... . .. . . ~ , 5 m. 
horizontal ....... . Ö,5 , 

Det viser sig, att naar man kommer op til 1000 

m. eller derover, har l" Kuglespröiten meget liden Trref

sikkerhed. De oven anförte Forsög blefve udförte un

der de gunstigste Omstrendigheder i still e klart V eir. 

Erfaring har vist, at endog svag Vind i höi Grad in

fluerer paa Trrefsikkerheden og gjör denne endnu mis

ligere. 

I h. Evnen til at gjeunerntrrenge Jernplader. 

l. Fo1· 37 m.m. RevolveYkanonen. 

Skiven (Fig. 1) bestod af to 12 m.m. Jernplader, 

opstillede vertikalt, saaledes at de datmede en Vinkel 

af 76° med Spidsen mod Revolverkanonen. Linien fra 

denne til Skiven faldt ikke sammen med Vinkelens 

Midtlinie, den dannede en Vinkel af 36° mod höire og 

40° med venstre Sideplade. Over Sidepladerne var der 

anbragt en krumböiet J ernplade, 24 m.m. ty k. Side

pladerne vrere gode, men bragte Kjedelplader, Toppla· 

den havde tilhört en af de reldre Manitortaarne för 

disses Ombygning. Afstand til Skiven 246 m. Ski· 
vens Sideplader 12 (m.m.) beskjödes kun med Granater, 

der exploderede under eller efter Gjennembrydningen, 
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efterladende Huller, der i ven ':l tre Plaue i Regelenvar 
af eliptisk F orm , i höire Sideplaue, der, som anfört, 
da1mede en · skarpere Vinkel med Skuulinien end den 
venstre, vore de större og af en mere uregelmessig 
Form ; störste Gjennemsnit 118 m.m. 

Toppladen (24 m.m.) beskjödes saavel med Grana
ter som Staalprojektiler. De förste exploderede ved 
Anslaget uden at frernbringe nogen m;;e rkbar Virkning, 
af de sidste gik uogle igjenuem, men de fieste bleve 
siddende i Plauen med Projectil ets Bagplan i Flugt 
med Pladens Forkant, hYilket viser, att der mangledes 
Lidet i fnldstrendig Gjennemtra>ngning. 

Med de senei'e fra Hotchkiss t il PrÖ\'e modtagne 
Staalprojectiler af 513 gr:s Vmgt med konisk Huling, 
som kunde optage en Del af Krudtladningen, naar den
nes Störrelse gjorde dette nödvendig, viste det sig, at 
den 24 m.m. Plade gjennemtra>ngtes med en Ladning 
af 80 gr. Samme Projectil og 85 gr. Ladning gjen
nemtnengte under skraet Anslag <len 12 m.m. Plade 
og tnengte over halvt ind i en 1 1/~ å 2 m. bagenfor 
staa ende 22 m.m. Plade; med 90 gr. Ladning, Yar Ind
trrengningen, efterat Projectilet han1e passeret den 12 
m.m. Plade, 26 ~l 29 m. m. i den sidste, naar Afstanden 
regnes fra Bagplan til Projectilets Spids. • 

Naar Skudlinien var tvrers paa Skivens .Midtlinie, 
blev begge 12 m.m. Plader gjennemtramgte saavel af de 
nyere som de reldre Staalprojectil er med 80 gr. Lallning. 

Senere ombyttedes den 24 m.m. Topplade med en 
22 m.m ., der selvfölgelig med Lethed gjennemskjödes 
af Staalprojeetilerne, medens de skarpladte Granater 
OQ;saa mod denne Plade viste sig uvirksomme . 

.For at bri nge i Erfaring, hvilken Virkning de ex
ploderende Granater ville have paa de bag Skiven vre
rem1e Gjenstande, blev der opstillet en 'l'rreskive 2 m. 
bag J ernslriven. 4 skarplad te Gmnater skjödes, 2 mod 

- 253 ~ 

bver Sideplade; TJaa Bordsskiven taltes efter disse 
Sknd 77 stö rre og mimlre Granatstmnper, af hvilke 20 
.havde trmngt igjennem . 

Ved at gjöre et Uddrag af Sky derapporter fra 
andre Lande, vil man ±incle, at Hotchkiss Granat gjen
nemtrrenger Staalplader af Tykkelse so m T orpeclobaacle 
af Lightningklassen paa 2500 m. Afstancl under per
pendiknlairt Anslag og paa 2000 m. med en Anslags
vinkel med PlaLlen af 60°. 

Paa 500 m:s Afstand vil Granaten gjennemtrrenge 
en 12 m.m:s Staalplade. Torpedabaaden Ligtning gjen~ 
nemtrmnges af en Hotehkiss Granat paa en Afstand 
af 230 m., naar Anslagsvinkelen med Baaclens Plader 

er 20°. 
En 'l'homyeroft Torpeclobaacl, der stevner li~?;e mod 

en Hotchkiss Kanon, vil af denne gjennemskycles med 
Granat paa 500 m., naar Granaten slaar an mod Pla
den under en Vinkel, der ei er mindre end 20°. Efter 
Gjennemtrmngningen viJ... Granaten springe, og Stum~ 
perne vi ll e besbt<li ge Skochler og 1\faskineri. Paa 700 
m. vil Hotchkiss Staalprojectil gjennemtrrenge Kjedlen 
efter at under en Anslagsvinkel med Pladen af 55° 
vare trrengt igjen nem denne. 1Iaximumstykkelsen af 
Staalplader, der paa 200 m. gjennemskydes af Staal
projectil, er 23 m.m .. 

Af nogle Forsög, ndförte i St. Petersburg, fram
gik clet, at en kold Granat, udskudt paa 300 rn:s Af
stand, vil gjennemtrrenge en Thornyeraft Torpedobaad 
af Staal, idet denne stevner lige mod Kanonen og Gra
naten vil, efterat have gjennemtrrengt Baaden, frem
deles gaa igjennem tre Staalskodder, hvert Skod 2m. m. 
tykt. Et Staalprojectil, udslmdt paa samme Distance, 
vil endnu efter Gjennemtrmngningen af Baaden og de 
tre Skodder slaa Hnl i Kjedlen. 
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2. For 1" s Kuglespröiten . 

Der anvemltes samme Jernskive som for Revolver
kanonen. Afstanden som för denne - 246 m. - Ski
vens Sideplader (l~ m.m.) gjennemskjödes uden Van
skelighecl; efter Gjennerntnengningen gjordes imltill 4 
m.m. Indtryk i en bagenfor v&rende Jernplacle, som 
traf Fordobling for Sammenklinkning, gik ikke igjen
nem. De Huller, der frembragtes vare ikke meget större 
en~ Projectilets Diameter og höist 38 m.m. i Gjennem
smt. 

Fornelen de smdvanlige Staalprojectiler t'orsögtes 
ogsaa af Billighedshensyn Stöbejernsprojektiler, der 
g ave omtrent sam !ne Resultat ; der sk j ödes 4 Skud 
mod vensh·e Sicleplacle, l Slmd gik igj ennem, 2 traf 
omtrent i samme Hul, men skar ud en lmngere Strim
mel, og l Skud traf ikke Skiven. Toppladen (24 m.m.) 

kunde ikke gjennemskydes af Kuglespröitens Staalpro
jectiler; af den ö Slmd, som :Skjöcles, gik ingen igjen
nem, Pladen böiecles, og Projectilets Spiels var synlig 
paa Bagsiclen, ,;aaledes at dette, med omtrent den halve 
Lmngde var trmngt ind i Pladen. 

H. .Forsög ft·a bevoogeligt Undet'lag. 

'I'il Disposition for Artilleriet var stillet Damp
kanonbaaden "Skien", ombord paa hvis Dmk der an
bragtes et solid Und·erlag af Egetroo, til hvis övre Del, 
der kunde borttages, naar elen l"s Kuglespröiten skulle 
anvencles, Pivothylsen till Revolverkanonen var befoo
stet. 

Skiverne, som an vendtes under Forsögene vare dele 
en enkelt l m. höi og 7 m. bred (Skive .M. l) (Fig. 2), 
dels 3 bag hinanden staaende, hvar l m. höi og 3 m. 
bred med en indbyrdes Afstancl af 3,5 m. (Skive .itl. 2) 

f 
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(Fig. 3), hvorved den hele Lmngde blev 7 m. Skiverne, 
der vore forfrnrcligede af 20 m.m. Bord, blev~ anbragte 
paa Flaader, fortöiede paa grnnclt Vande. ·under: för
ste Dags Forsög laa Skiven paa Hortenskr&kkeri, men 
da det viste sig, at elen ulastecle 3:die Klasse-Kanon
baad var et for letbevmgeligt Underlag, naar Skyd
ningen skulcle udföres ucle i Christianiafjorclen, flytte
des Ski ven t il Vealösrenclen paa Sydsiden af Löbet, 
hvorvecl Afstamlen fra. et Punkt, midt imellem Diriks
boen og Sydspiclsen af Östöen netop blev 1000 m. 
Forsögene foretoges deltl under Stilleliggen, dels uneler 
~~ . 

Hotchkiss-J(anonen. 

U n d e r S t i l l e l i g g e n foretoges kun Skydning 
for at pröve Vaabenets Virkning, naar det betjentes af 
uövede Folk, samt naar man Skjöcl med ladte Granater. 
]flod Skive .itJ. l traf uövet Skytte paa 200 m. 4 af 7 
Skud og paa 500 m. 14 af 20 Skud. Moll Skive .A:%. 2 
skjödes paa 500 m. 11 Skud mer.l skarpe Granater. Af 
disse gik 8 gjennem forre:Ste og af de sidste igjen 3 
igjennem miclterste Skive, forinden de sprang. Midter
ste og bagerste Skive vore meget beskadigecle af Gra
natstum per, i elen förste fancltes Anslag af 30, hvoraf 
19 helt igjennem, i elen siclste Anslag af 27) hvantf 14 

gjennemgaaende. 
Af Skyderapporten fremgaar, at en med Vaab€met 

Ukjendt paa 500 m. skyder meget langsomt nemlig 
kun 3 å 4 Skml i ]'Iinuttet, paa nmrt Hold paa 200 m. 
kan Slmdhastigheden under Stilleliggen for en nogen
luncle Övet regnes for 20 Skud lJr Minut. 

U n el e r G a n g foretoges Skyclningen uneler Löb, 
dels ret mod Skiven, dels i Retning paraHel med denne. 
Den förste Slags Löb udförtes saavel mod Skive .M. l 

. som mod .M. 2. Farten varierede noget mellem de 
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forskjellige Löb - störste 7, mindste 6,4 Knob. Af 
skyderapporten fremgaar, at Skydningens Hurtighed 
varierede mellem 9 og 14 Skud pr Minut, og at störst 
Hurtighed uppnaaedes under Gang tvrers paa Skud" 
linien, hvorved Elevationen blev amtrent eens, medens 
Sideretningen jevnt forandredes. Aarsagen hertil tror 
man dog maa söges deri, at da Forsögene jevnlig fore
toges i stille Veir, bevirkede Fartöiets Fart under 
Gang mod Skiven, at Högen stod Skytten lige i An
sigtet, hvilket gjorde Sigtning meget generende. Paa 
langer e Distance skyder man sel vfölgelig langsommere 
end paa de kortere. - Under de 3 Löb, som foretages 
fra 1.000 til 200 m. fra Skiven, var Skudhastigheden 
henholdsvis 10,8, 11,1 og 12 Skud i Minuttet, medens 
den under Gang fra 1000 m. til 800 m. kun var 9 
Skud i Minuttet. 

T r re f s i k k e r h e d. Under Stilleliggen havde 
Vaabenet paa 200 m:s Afstand givet 70 % Trreffere og 
paa 500 m. 46 og 57 %. Under Gang tvrerspaa Skud
linien ha vd e man paa 450 m. en dog 60 %. An derledes 
stillede Forholdet sig under Gang ret mod Maalet, da 
Krudtrögens generende Indflydelse hindrede Sigtningen. 
Procenten af Trreffere sees under Löb fra 1000 m. til 
200 m. da at variere mellem 13,21 og 22 %. Den love 
Trrnfprocent - 13 - angiver Skytten at vrere for
anle<liget fornden af Krudtrögen ogsaa af en rueget ge
:rlerende Lysreflexion fra den speilblanke Vandflade. 

Under Forsöget mod den tredobbelte Skive (.M. 2) 
blev Skudhastigheden amtrent den samme som tidligere, 
nemlig 13,5 Skud pr ·lVIinut under et Löb fra 1000 til 
300 m. fra Skiven; men Trrnfprocenten blev nu 55 1f2, 

og daa denne Skive har nrermere Lighed med en angri
hende TorpeJohaad enJ elen enkelte 7 m. brede, giver 
dette Forsög et sandere Ddtryk for Vaabenets Evne 
til Torpedoforsvar end de tidligere. Under de tidligere 
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Forsög havde man efter <le noterecle Med varslet Skyt
ten under Farten for de forskjellige Distancer; dette 
blev undladt under nrervrerende Forsög. 

En Torpedobaad, som löber med Hi Knobs Fart, 
-wil gjennemlöbe 480 m. i :Minuttet, altsaa gaa 1000 m. 
i 2,1 Minut, i denne Tid vil Hotehkiss-Kanonen ud
skyde 28 Skud og trreffe 15 a 16 Skud i en Torpedo-
ba:ad af Dimensioner som Skive .M. 2. Srettes Torpe
dabaadens Fart til 20 Knob eller 600 m. i Minuttet, 
vil 1000 m. gjennemlöbes i 1,7 Minut. Skudantallet 
bliver 23, og Trreffernes Antal reduceres til 12 å 13. 
Nu kan vistnok ikke Skudsikkerheden mod en med 16 
eller :dO Knob löbende Torpedobaad antages, om end 
Fartöiet sel v ligger still e, at bli ve sa a god, som naar 

· dette med circa 6 a 7 Knob gaar imod en fastliggende 
Skive, men saa er paa den anden Side igjen en Tor
pedobaad i Regelen 3 a 4 Gange saa lang som Skive 
~!. 2. Tallene maa ialfalcl vare tjenlige som Sammen
ligningstal for de konkurrerende Vaaben. 

(Skive .M. 2 var l m. höi, 3 m. bred og 7 m. lang; 
den 'Model af Torpedobaad, som benyttedes ved For
söget i Holland var 1X3X23.) 

Winbm·g & Palmcrantz 1" s Kuglespröite. 

Forsögene udförtes mod samme Skiver paa de 
samme Distancer og saavidt muligt under de samme 
Omstrendigheder som for Hotchkiss-Kanonen. Der an
vendtes to Slags Ammunition, norsk og engelsk, (Pro
jectilerne ved den förste vore stöbte Blykugler), den 
förste skjöcl m~ndre !!odt, er kun anvendelig til Exer
citie og vil ved Trrefsikkerhedens Bedömruelse blive 

· sat ud af Betragtning. 
U n d e r . S t i l l e l i g g e n foretoges Skydning vre· 

· sentlig kun for · at veri:ficere de i Land fundne, til de 
, forskjellige Dista'nser svarende, Elevationer. Paa 1000 m. 



-· 258-

fik man fra Fartöiet af 7 Skud ingen Trre:ffere og 
paa 500 m. af 12 Skud - 2 'l'ndfere. Elevationen 
for 1000 m. verificeredes efter Kuglernes Nedslag. 

U n d e r G a n g kunde Forsögene fra först ikke 
foretages med den Fart af indtil 7 Knob, som blev 
brugt for Revolverkanonen, da Elevationen ikke hurtigt 
nok kunde forandres . Elevationscylinderen var nemlig 
frestet ved Skruve paa sredvanlig Maade. Man maatte 
indskrrenke Farten til omtrent det halve (3,s Knob) og 
foretog med uenne et Löb fra 500 m. til kloels under 
Skive .AJ. l (l m. höi, 7 m. bred); hertil medgik 2 Mi
nutter, i hvilken Tid der skjödes 27 Skud fra Magasin, 
og af disse traf kun 3 Skiven. 

Dette Forsög viste, at Vaabenet, med dets oprin
delige Opsats var oanvendeligt fra eller mod bevroge
ligt Maal. For at kunne fortsrette Forsögene konstru
eredes paa egen Haand en Opsats å la Hotchkiss, der 
under de paafölgende Forsög viste sig meget praktisk, 
og hvis Anvendelse skyldes de forhuldsvis gode Resul
tater, der opnaaedes. Nordenfelt har senere fremsendt 
Opsats bevregelig ved . Hjrelp af Tandhjnlsudvexling ; 
denne er ikke prövet, men antages icke at vrere saa 
let at bruge som den, der arrvendtes under Forsöge
ne her. 

S k n d h a s t i g h e d e n for Kuglespröiten er me
get betyclelig; ved tidliger·e Forsög havde man fundet, 
at 49 Skud kunde mot et nrerliggende Maal affyres i 
15 Sekuncler, inden de nreste 40 Sknd, medgaar den til 
Ombytning af Magasin fornödne Tid, hvilket, naar det 
ladede Magasin holdes i Beredskab, ikke medtager 
mange Sekunder. Under Gang eller mod bevregeligt 
lVIaal stiller Forholdet sig andedecles; det fremgaar af 
Forsögene, at man under saadanne Omstamdig heder ikke 
kan paaregne under Gang tvrers paa Skucllinien mere 
end 33 a 34 Skud (Hotchkiss 14 Sku<.l) og under Gang 
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lige med Skiven fra 500 til 200 m. 26 og fra 1000 m. 
til 250 m. 22 Skud i Minuttet (for Hot.chkiss 11 a 12 
Skud). 

Efter det Anförte fremgaar som liggende Sandhe
den meget nrer, at man mod bevregeligt Maal i Rege
len vil kunne skyde lidt mere end dobbelt saa hurtigt 
med Kuglespröiten end med Revolverkanonen uneler 
Fornelsretning af, at man forandrer Sigteapparatet i 
Lighed med den sidstes. 

T r ro f s i k k e r h e d. Da den norske Ammunition 
- som anfört - var mindre god, v il in t et Hensyn 
blive taget til de med den vundne Resultater. :1\:Ied 
engelsk Ammunition foretages ingen Skydning under 
Stilleliggen; man maa henvise til Forsögene i .Land. 

Naar mansrotter ud af Betragtning to Serier paa kun 
7 og 10, Skud faaes lige::Jom ved Revolverkanonen den 
bedste Skudsikkerhed for Gang tvrors paa Skudlinien 
nemlig 39 % 'l'rffiffere paa 450 m:s Afstancl (Hotchkiss 
60 %), under Gang mod Maalet fra 1000 til 2 å 300 
m. sees Trrofsikkerheden under Salveskydning at kun
ne salttes til 20 % (for Hotchkiss 21 a 22 °/0) . Alt 
under Forudsootning af, at der skydes mod Skive .,w. l. 

Under Forsöget mod den tredobbelte Skive (.,W. 2) 
blev Skudhastigheden omtrent den samme, under Löb 
fra 1000 til 800 m. havde man 18, fra 1000 til 450 m. 
25 og fra 500 til 100 m. fra Skiven 42 Sknd i Mi
nuttet; man kan af disse Tal slutte , at Skuclhastighecl 

, for et Löb fra 1000 til 300 m. omtrent kan antages at 
blive 25 å 30 Skud i :Nlinuttet (Hotchkiss 13,5). Trrof
sikkerheclen bliver imidlertid mod denne Skive (.AJ. 2) 
mindre god; indtil 450 m. Afstand har man kun 6,3 % 
og herfra indtil paa kloels Hold 38 %; tages Medium, 
faaes en Trrofprocent af 22 (Hotchkiss 55 1

/ 2). 

Antager man, som ved Hotchkiss-Kanonen forudsat, 
at en Torpedobaad, der löber med 16 Knobs Fart mod 
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et Faetöi, skal beskydes fra dette i Afstande mellem 
1000 m. og kloels Hold, faar man, som anfört, at Di
stancen tilbagehegges i 2 lVIinutter. Det förste lVIinnt 
kan der kun paaregnes aflyret 25 Skud og af disse 
höist 6 % Tneifere, hvilket giver blot l å 2 'l'rmifere, 
Sandsynligheden er, at der ingen bliver; i det andit 
:Minut kan paaregnes affyret 42 Skud og heraf 38 % 
Trreifere, hvilket giver i Alt 17 a 18 Skud i en Tor
pedobaad af Dimensioner som Skive .M. 2 (Hotchkiss
Kanonen 15 a 16 Skud). Srettes TorpedoLaadens Fart 
til 20 Knob, faar man, at de 500 m., paa hvilke Vaa
benet kan ansees effektivt, gjennemlöbes paa 0,83 Mi
nut, i hvilken Tid man kan skyde 35 Skud, og Trref
fernes Antal reduceres til 13 a 14 (Hotchkiss-Kanonen 
12 a 13). 

Af det Anförte at slutte, at l" s Kuglespröiten un
der et virkeligt Tilfmlde, hvor Angreb af en Torpedo
baad skulde afvises, vil give flere Trmfl'ere end Hotch
kiss- Kanonen, ttu·de vm re mindre rigtig, t. Det er a t 
mmtke först, at Hotchkiss-Kanonen kan udstrrekke t>in 
Skydning over 1000 m. indtil 1200 m., og at den giver 
Trreifere under 'l'orpedobaadens hele Fart fra clisse Af
stande indtil paa klods Hold, hvoraf Fölgen igj en er, 
at Skytten beclre bevarer sin Sindsro, end naar, som 
Tilfreldet er med den 1"s Kuglespröite, Fienden först 
kan ventes rammet 40 eller 30 Sekunder, för Torpe
doen anbringes, og dernrest, at om Torpedabaadens 
Ödelreggelse först sker lige ved Fartöiet, vill Torpedoen 
muligt alligevel komma til at gjöre sin Virkning, og en 
gjensidig Ödelreggelse blive Fölgen. 

Er Augriberen forsynet med Whiteheadske Torpe
doer og saalecles ikkc behöver at nmrme sig Modstan
Jeren paa mindre end 200 a i300 m:s Afstand, bliver 
Rotehk-iss-Kanonens Overlegenhed fremtrredende. 
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At Hotchki3s-Kanonens saavel Staalpro.iecti1 som 
Granat er dobbelt saa vregtig som Kuglespröitens Pro
jectil og altsaa - om Anslagshastighed den samme -
har en betydelig större Effekt, maa ej bell er lades url 
af Betragtning. 

P aa alle Distancer, hvor HoLchkiss ' Granat trmnger 
igjennem, vil den have Overvmgten fo r .l?almcrantz's 
l"s Staalprojectil , först paa Gmml af at Störrelsen af 
det Hut den danner, el' orntrent 3 Gange Störrelsen af 
det Hnl Palrncrantz's Proj ectil danner (störste Diame
ter af et Hul efter sist n;:evnte J'>rojectil i den under 
Forsögene her anvendte 12 m.m. Jernplade som anfört 
= 38 m. m., medens LmngJen af et Hul efter Hotchkiss 
Granat i samme Plade = 118 m.m.), og dernmst for
am·sager Hotcbkiss' Granat foröget Skade, idet ·den 
springer efter Gjennemtra>ngningen. 

H vor liden Energi, Kuglespröitens Projectil havde, 
saaes best ved Skydningen imod den tredobbelte Skive; 
efter Gjennemtrmngningen af den förste kun 20 m.m . 
tykke Bordskive saaes flere af Projectilerne at have· 
slaaet an mocl den bagenfor vmrende med deres Sider, 

Angaaenfle Revoh'erkanonens og l "s Knglespröites 
Skikkethed til · J{rigsbrng. 

H vorledes ForholJet still er sig imellem disse kon
kurrerellcle Vaaben mecl Hensyn til c1eres Skikketbed 
for Krigsbrug, er efter de udförte Forsög_ vanskeligt at 
afgjöre. U n der Skydning i andre Lamle, specielt i 
Ruslancl. se.es der at vmre inc1traadt Havarier paa 1"s 
Kuglesp~·öite; under Pröverne her m mr kedes ingen saa
danne. Skydningen maatte engång standses forc1i en 
Splint for den gjennem . Topsldven gaaende Bolt var 
faldet ud og hindrede F j ederkassens Bevmgelse ; men 



-262-

elleTs fungerede Vaab~:met i alle Dele vel. De oprinde
lige Sigtemidlers Uanvendelighed er omtalt, ligesaa 
at de nu anuragte endnu ikke ere prövede. :Pen for 
Kuglespröiten konstruetede Affutage viste sig i det 
Hele meget tjenlig, dog forndsmtter elens Anvendelse, 
at Skytten paa en gang skall tage Side- og Höideret
ning, samt affyre Skuddene, hvilket selvfölgelig er for
bundet med stor Vanskelighed. Man prövede efter den 
modtagne Anvisning at laue en Pers-on udföre Retnin
gen og en anuen affyre Sknddcne, men kom herved 
ikke til noget h eldigt Resultat ; ved al Skydning mod 
eller fra bevmgeligt Maal kommer man uvilkaarligt til 
at rette Vaabenet saaledes, at Sigtelinien enten ved 
Maalets eller eget Fartöis Bevmgelse kommer til at 
trmffe paa dette visse Momenter efter at Side- og Höide
retning er taget, saaledes at 'l'rmfsikkerheden egentlig 
afhmnger af V alg af det rette Affyringsöieblick, og er 
dette 'l'ilfmldet, synes det klart, at Skudsikkerheden 
maa bli ve mindre tilfredsstillende, naar Affyringen ikke 
udföres af den, som retter Vaabenet. Enhver, som er 
vant til at sigte og skyde med andet Skyts, vil uden 
stor Vanskelighed ogsaa kunne betjene den l"s Kugle
spröite. 

Hotchkiss-Kanonen er saa solid og enkel i sin 
Konstruktion, at den giver Indtryk af at · vmre vel 
skikket til Krigsbruk. Under Forsögene havde man 
ikke Uleilighed af nogetsarnhelst Slags; det viste sig, 
at Vaabenet var let at holde i Orden. Den Maade, 
hvorpaa Vaab.enet er monteret, maa siges at vmre s::.er
deles heldig, Sigtemidlerne vore lette at benytte og gav 
ikke Anledning til Feiltagelse. Skal imidlertid For
delene ved Hotchkiss-Kanonen fuldt udnyttes, er det 
nödvendigt, at Skytten er vel övet, hvorledes Forhol
det vil still e sig, dersom V aabenet under Fart eller 

- 2(13-

mod bev~vgeligt Ma al betj enes af N ogen, der, om end 
vant til at sigte og skyde med andet Skyts, er ukjendt 
med Revolverkanonens Betjening, havde man ikke An
ledning til at pröve. 

Carljohansvmrn den 9cle J an nar 1880. 

C. W . lVisbech. 

För de jemförelseförsök, som egt rnm i England 
sistl. vår, mellan of\'annämnde vapen, lemnas i det föl
jande en redogörelse. 



Jemförelseförsök 
mellan Winborg & I,almcrantz' l" kulsprub. (eller som 

den i England kallas Nordenfelt-Palmcrantz') 
och Hotellkiss 1 1

/ /' kanon i Portsmouth 
sist]. }laj månad 1880. 

Palmcrantz l" kulspruta och Hotchkiss 1 1/ /' ka
non voro installerade på backen på kanonbåten "lVIed
way" och sköto emot modeller af torpedobåtar, förtöjda 
utanför Spithead, - två modeller för hvarje pjes. 

Tvenne betjeningar från "Excellent" hade blifvit 
öfvade under några veckor i dessa vapens betjenande, 
och dessa betjeningar ombyttes reguliert från den ena 
pjesen till den andra, så att ingen olikhet i individuel 
raskhet skulle komma att inverka på de jemförande re
s n l ta ten. 

"lVIedway's" fart emot strömmen och en lätt N.O. 
bris var i medeltal omkring 7 knop. 

a mcrantz otc oss 
I:a och 2:a löpnipgen. :-~ -P-1----H-. -h-

1
-. ~ 

"Medway" löpte upp till tor- i minuten. 

pedobåten från 1500 yards af-
stånd. Hvarje pjes sköt vinkel-
rätt emot torpedabåtens sida. 

Palmcrantz 
sköt 11g skott på 5m. 58· 23 skott 

62 träffar. 12 träffar 
Hotchkiss 

sköt 52 skott på 4m. 27s. 
11 träffar. 
17 klickskott, tillfölje af att 
tändnålen sprang af. 

11 skott 
2 1

/ 2 träff 
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3:e och 4:c löpningen: 1 • 

• 1 Pulmcraulz Hotchktss 
Båda p.]eserna af,kötos sam- i minuten. 

tidigt, h var och en emot sin egen 
torpedobåt under båda dessa löp-
ningar; betj eningarne om byttes 
efter 3:e löpningen, så att båda 
sköto med hvardera p,jesen. Skjut-
ningen från aMedway" pågick, 
under det kanonbåten närmade 
sig målet från 1500 tilll50 yards 
distans. Pjeserna sköto vinkel-
rätt emot torpedabåtarnas sidor. 
Palmcrantz (båda löpningarn e) 

sköt 350 skott på gm. 178 • 40 skott 
65 träffar. g träffar 

H.otchkiss (båda löpningarne) 
sköt 129 skott på gm. 17s. 

35 träffar. 
O b s. Emedan de 2:ne pje

serna sköto samtidigt, gjorde rö
ken svårighet att rigta hastigt. 

5:e och 6:e löpningen: 
"Medway" satte sig i gång 

på omkring 1500 yards afstånd 
och gick nära in på torpedobå
tarne. Pjeserna sköto i torpedo
båtames längdriktning("end on"), 
så att endast bogen var synlig. 

Palmc1·antz 

15 1
/ 2 skott 

4 träffar 

sköt 349 skott på 7m. 13s. 
117 träffar. 

4g 1/ 2 skott 
16, träffar 

Hotchkiss 
sköt 103 skott på gm. lOs. 

54 träffar. 
Palmcrantz, ehuru skjutande masslYa 

12 1/ 2 skott 
6' /2 träff 

stålprojekti-

18 
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ler, träffade 5 gånger um1er denna löpning de marke
rade pistonst~ingema, ltvillm voro placeracle pä sitt rätta 
ställe i moclell-torpedobätarne, och krossalle genom flera 
upprepade t6i:ffar eldstaden. H vilkensomhelst af dessa 
träffar på pistonsUng, eller genom elclstaclen, måste nöd
vändighis hafva stoppat en torpedobåt. 

O b s. Emellan 5:e och G:e löpningen hade Hotell
kiss' kanon, då den började sin G:e löpning, en förkil
ning, efter att hafva skjutit 20 skott, men som detta 
orsakades af en felaktig patron och icke genom något 
fel hos kanonen, börj a c1es G:e löpningen på nytt med 
ofvannämmle resultat. Dessa 20 f;lkott skötos uneler 2 
minuter från 1500 till omkring 1100 yards dist::tns från 
torpeclobåten och vid umlersökning befanns d)3t, att 
intet af dessa 20 Hotch kiss skott, skjutna pi't långt 
håll.. hade träffat torpedobåten. 

7:e oeh 8:e löpningen: l Pn lrncr>11; Z Hotchki~s 
Dessa voro repetitior.1er af/ i miunten. 

5:e oc·h G:e löpningarne, meclrikt-
ning på bogen aftorpedob~tarnc , 

med undantag af att "J\Iedway '' 
startade på omkring 500 y arcls di-
stans (i st f. 1500 yarcls) och gick 
t~itt in på torpcrloMten, för att 
förvissa sig om, huru ofta de två 
pjeserna kunde träffa en anfal-
lamle torpeclobftt, om den icke 
observerades, föniin den kom 
inom 500 yan1s distans. 

Palmcnmtz· 
sköt 135 skott pit lm. 45s. 

104 träffar. 
Huteldciss 

sköt 50 skott pit 2m. 25s. 

36 triiffar. 

77 skott 

GO trliffar 

20 1
/ 2 skott 

14 1
/ 2 träff 

När Hotchki::;s' täm1näl sprang, stannade det af
brutna stiftet i den inneslutna kanalen, och tog det 
omkring 1/,~:dels timme att göra denna del af mekanis
men klar. 

Palmcrantz' kulspruta sköt hela tiden utan något 
hinder eller några klickar. 

Omstående resume visar att vid skjutning till sjös: 
l) Palmcrantz' kulspruta sköt i medeltal omkring 3 1/

6 

gånger så hastigt som Hotellkiss (verkliga propor
tion 204: 59); 

2) Palmcrantz träffade i mecleltal omkring 3 1/ 2 gånger 
så ofta som Hotellkiss (vanliga proportion 96: 28); 

3) Palmcrantz gjorde, såväl i sin helhet som i medeltal, 
flera träffcw, än Hotchkiss sköt skott eller 

inalles 348 triciffar med Palmcrantz 
mot 334 skott med Hotchkiss; 

medeltal 96 träffar i minuten med Palmcrantz 
mot 59 1/ 2 skott med Rotchkiss. 

4) att procent träffar af de skott, som skötos från Palm
crantz kulspruta, var gynsarnmare än för Hotchkiss 
(verkliga proportion I 81 : 169); 

5) att på håll inom 500 yards, då båda pjeserna hafva 
största genomträngning, och bortom hvilken elistans 
torpedubåten icke kan ses i tjocka, regn eller mör
ker, Palmcrantz kulspruta kan öka hastigheten af 
sin eld ofantligt genom att skjuta hastiga salfvor, 
utan att förlora i träffsäkerhet, uneler det att Hotch
kiss' kanon då måste riktas mellan hvarje enkelt 
skott och kan derför icke öka sin eldhastighet till 
någon väsemltlig gracl. Sålunda, inom 500 yards 
i 7:e och 8:e löpningen, träffade Palmcrantz' kul
spruta torpedubåten "end-on" en gång i sekunden, 
visande dubbelt så många träffar, som Hotchkiss sköt 
skott (104 : 50) och träffande båten 4 gånger så ofta 
som Hotchkiss (verkliga proportion 60: 15). 
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Föregående försö k hafva visat att: 

beträffande _qenorntrc'ing ni u g, P a lmcran tz 1 '' stål pr oj ekti

ler ilafva större geno mträngning än Hotch

kiss' 1 1/~" granater och samma genomträng

nmg som Hotchkiss stålproj ektiler ; 

cl:o träffsäkerhet, Palmcrantz är fullt lika god 

som Hotchkiss ; 

d:o initialhaBtighet, Palmcrantz skjuter med om

kring l öO fot stön e hastighet och i pro

portion bättre kulbana ä~ Hotchkiss; 

d:o veTkan emot maskineri ·eller inre plåtar, 

Palm crantz' massiva 1" projektiler bibehålla 

mycket större lefvamle kraft, efter att hafva 

passera t genom den yttre plåten, än Hotch

kiss granat, som springer vid passerandet 

genom de yttre plåtarne; 

cl :o mvnterandet af Palmcrantz kulspruta på ett 

fast uncledag med elevations- och sidorikt

ningsskruf, ger Palmcrantz större stadighet 

vid skjutning än Hotchkiss, monterad med 

axelstöd, och ger emot taflor på land i 

::;jelfva verket flera träffar, äfven när Palm

crantz skjuter enkla skott, i stället för 

salfvor, i ändamål att pröfva lavettaget; 

d:o hastig skjutning, att Palmcrantz kulspruta 

har stor fordel i att kunna skjuta salfvor, 

icke endast genom att lättare träffa före

mål i rörelse, utan ock genom att kunna 

koncentrera en ytterst hastig eld för några 

fl, sekunder, då man skjuter på kort håll. 

Slutligen torde här äfven böra omnämnas att, till

folje af förtidig explosion med denna kulspruta om

bord i engelska pansarfregatten "N orthampton ", h var-
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vid be~j eningen skadats, vissa mindre modifikationer 

blifvit införda i densamma, h varefter 2000 skott blifvit 

ombord i "Excellent~< slrjntna för att pröfva duglighe

t en af de gjorda förändringarne, i ändamål att göra 

vapnet fullt säl< ert. 1200 skott skötas å rad utan att 

r engiira, vare s ig pip orna, kammaren ell er mekanismen, 

enligt följande: 
l) 40 skott sl,ötos af en officer på 7 1

/ 1 se-

kund .. . .... . . . . .................. . 

40 skott på 8 1/ 2 selwml .. . ... . . . . ... . 

2) Åtshlliga af manskapet sk ö to : 

40 skott på 11 1/ 2 selmnd . . . . . . . .. . . . 

40 " " 83
/ , " o o o • o o o o o o o o 

40 )) )) 10 )) . . . o • • o o o •• • o 

40 )) )) 9 " .. . o . o o. o o o o o 

3) En timmerman, som förut aldrig sett 

v:=tpnet sköt, 40 skott på 12 sekunder 

4) Några af matroserna sköto : 

80 skott på 27 sekumler ... .... . ... . 

80 '' , 25 " .... . .. . .. ... . 
(inclusive tiden för ombyte af magasin) 

5) 200 skott anbefalld es skjutas för att 

fra mst~illa tlen omstiimlighet i verklig 

strid, när exercerad t mansl;ap blir ur

ståndsatt att skö ta vapnet och ersättes 

med andra, som aldrig förut hafva skju

tit med kulsprutan : 

100 skott skötos af exerceraclt folk på 

33 sekunder . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . 

100 skott skötos af oexerceradt man

skap, hvilka aflöste de föregående, på 

2m. 3s . .. .. .. _ ......... . . ... ,. , .. . . . 

Ombyte af magasin var inberiiknadt i 

tiden, äfven som den tid f:lO m åtgick för 

ombyte af manska-p. 

I minuten . 

328 skott. 

282 

209 
274 
240 
266 

200 

178 
!92 

182 

49 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

,, 

" 
" 

.'! 

" 
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6) En stor mängd ::; kott af::;kötos hastig t utan att obser

vera ticlen, fo r att se, om n<lg ra patroner ::;kulle fast

na eller n ~ gon fara upp::;tå gtJnom handtagets hasti

gare rörels0, men vapnet ageratie fullkomligt hela 

tiden. 

7) L a\lclarle patroner lemnacles med af:;igt outdragna i 

piporna oeh andra patroner matades i mekanismen 

utan att fö ror::;aka explosion. 

Detta gjordes 5 gånger meLl h varj e pipa och der 

efter 10 gånger med 4 pipor tillsammans. 

8) För att utröna, om någon fara skulle uppstå, då vissa 

delar gingo sönder, bor ttogas åtskilliga delar från 

mekanismen, såi:>o m aftryckarfjedem , extractor~1 etc., 

men lmlsprntau sköt det oaktadt utan synbar skada. 

Alla ~000 skotten skötos utan något so m helst 

uppehåll eller fa ra; kulsprutan arbetade hela tiden jemt 

och v~il oc:. visade s<1lumla, att de gj orda föränd ringar

ne voro fullt tillfredsst~iUande . 



Jemförelse emellan k a n o n e r. 
l 

l 
l l 

Krut- Pansarbrytande (resp. tyngste) projektilens magasinerade G:_nom-~Pris i kr. Diameter L ii ng d af R off! or Pro j ektilvigter. 
kan1ma- arbete vid mynningen. ~nmger (l L= 

Krut- vi? myn- 18 kr., ~ 
l l kamma-

rens l l l Myn- l l 
B e n H m n i n g· Il l. Vigt. inom Sti\t'sta laddning. rymd pr 

Pansar-IfRymmer 
nings- Tryck 

l mng en- 'k k 
A n m ii r k n i n g a r. HL 

af krut- pr kg. r k kel låt n smar · 
bom- krut.knm- hela 

rens 
k"' af bom-

utgångs- Vanliga 
I~ymmer 

hastighet 
pr c.m. pr qv.- P. g. pr krona P , = 90öre, 

kam mu.- loppet rymd. ,. 
antal djnp tnarncs 

1 

brytande sprting- spl'iing- Totalt af om- c.m. af af !adel- afpJesens f . t 

1 

en!. He- 1 f 

1 

n1arne llHll'CU pjeseu laddnin-
h redd vinkel granater 

laddning' 
l 

krets n ingen . t a pnse. lies f . rs = 
l(kalibcrn) ren granat jlacldning area vig OI- 70 öre) 

l l l l gen l l l l 1 me! 

A ~-mst~'01'1fl.~. kg. m.m. m.m. nun. kaliber m.m. k. g. lmb.dm. lmb.dm . mm. m.m. kg. kg. meter. atmosf. mct.-tons met.-tons mct.-tons m et.- tons 1\L kg. M. kg. c.m 

100-tons M.L . ... 101605 450 22,:1 11970 1244, ~, . Fossano l ! l,tHifi l 
{ 917 l f 523 28, 0 12772 90,2 5,0 51,2 12G,J9 44 90 l 288000 rFi'>rstik i Spezzia 23 .Tuui 1879. 

····· ····· ··· ·· · ········· -- ---- 266? - - - - · 17 - - l l D:o i E1<gl:wd. 1210. B8 m.nl. P, J l l.21ili J 912 l 501 3270 llG82 82,.\ 7,3 55,6 115,G 40,5 85 
40-tons, 12 In:s B.L . ......... ..... ... . 39600 :104,-, --· -- ~2 7162,s 8[,)2. d:o 100 1,17 - - - - 317,::; - - -- 499 - 4034 42 5,4 46 102 -- 53 --
35-ton:::, 11 In:~ M.L. & B.L ....... .. 35210 279,1 35G 1491 23)t 6896 106,1 . d:o 138,(; 1,302 - - - - 242 6,4 242 29,7;, 558 2590 3844 50 G,3 3G 109 41 54 94500 Alla priserna giilla Laklacldningslmno-

ner, t n en kunna endast anses ap pro-

25-tons, 10 In:R M.L & B L . 24800 254 338 1219 21) 6858 d:o 1,154 G02 3il51 42 G,s 3\l 135 49 53 (i8310 l 
ximativa. 

····· ···· Sli,~. 9H,95 - - - - 181,1 - - - -
11-t.ons, 8 In:s B L. ... 11 5 17 20il 267 1000 2G 5606 40,7. d:o 52)1 5 1,290 21 1,;] 13,9 4' 29' 81,5 5,4 Gl8 2590 1590 25 5,1 39 138 54 3G 29700 -··········· · ···· 81,::; 1,93 > Kanoner af nyfls\e typ. 
4-tous, G fu:s BL, ··· ····· .. . . . ···· · ··· :l914 ]52 205 540 22;i 3698 11l,:J:l. d:o 17 1 0!~ 1,0-l:l 16 ] ,5 l 2,7o 4• 43' 35,9 l,:l 32 4 611 1905 686 15 3,g 42 175 5G 24 12150 

J 2,:> Tu:s B.L. ......... ··········-·-·· ··-·-· 312 63, ~ 94 311) 31 2085 1,47. R. L. G. l ,97 1,34J 8 l ,3 1 1,93 7• 9 ' - - 3,::;3 0,114 565 2438 51 2,8 1,77 38 182 21 - 2772 

l<'1•anska ftottaus. 

Gjutjerns, t.uherade. Beniimnas Mod. 
1870. 

32 c. m. ---·· · ·· ·· -· · ··· · · ·- ··· · · ·· · · · ·-· · 39000 320 326,1 993 19,3 6700 68,5. Wetter. 82,91 l ,210 64 1,::; 4 (fr. 30') 4' 350 5,2 286,5 17 439 - 3430 34 4,3 50 88 124 45 26784 \ 
'27 c.rn. .. .. . ······ ·· ··-· ··· ··· ·· · · · · .... 232CO 2','4,1 280,6 762 18 5380 42. d:o 46,86 l, 116 54 1,5 4 (fr. 30') 4• 216 2,6 so 10,9 434 - 2076 24 3,4 49 85 97 35 21384 > Äldre kanoner. 

24 c.m. ··· --······· --·-· -- - ----· · ··- 15660 240 246 713 22,::; 6120 28 .. d:o 33,87 1,209 48 1 ,J 4 (fr. 30') 4' 144 2,o 120 7,7 440 - ]422 19 3,t 51 91 9R 29 14472 J 
Stål. Benfimuas Mod. 11:! ?0 -75 . 

34 c.rn. 47400 340 348 1184,t; 18 6700 104. A. Sevr. Livry, 112,~>7i 1,082 68 1,;, 4 (fr. l o 30') 4~ 422 469 2495 4736 44 5,2 46 100 54 -- l Laddningeu ännu P.j reglementerad. 
~ ... -....... -... ... - ... -... -- ... - 6,H - - - ) -- Skulle ökas. 

30 å 40 m.m. 
) Kanon er af nyaste typ. 27 c.m. ---················ ····· 27800 274,4 283 1017 19,7 5872 G3. d:o G4,4S 1,023 54 1,5 4 (fr. 38•) 4• 21\l 2,6 180 10,9 467 2536 2730 32 4,6 43 98,2 - 43 ······ ··· J 10 c.m .................................... 1200 100 109 343 25,8 2822 3. Nytt slag. 3,10 1,05 20 O,s 3 (fr. 2') 7• - - 12 0,5!J 485 - 144 4,G l,s 48 120 - - --

If1•npps. 
40 c. m. ······· · ··· · ... 72000 400 440 ]55() 21,7 ;, ]0000 220. Pris m l kan.50m.m. 236,6 l '''76 90 2,o 4,5 4" 778 10 640 33, .~ 519 3182 10G85 85 8,5 49 148 28 87 397800 } -- ··· ·· .. ... . - .. 

35,5 C Itl. lång .. .... ....... .. 52000 3G5 355 1086 2I,c; 8800 115 . Pris m. l kanal. 113,4 0,986 so 2 4,4 4• 525 7 444 23,4 500 6696 60 6,8 58 129 27 67 247500 Kanoner af nyaste typ. 
... ...... . .. . -

30,:, c.m. d:o ..... . .. ... ..... . -. ~ . .. -.. -.- 38700 305 Bll 943 22 6900 72. d:o 72 l,oco - - - -- 333 4,4 277 14,8 500 - 4245 44 5,s 59 110 29 51 145350 t 
26 c.m. d:o 2:.woo 262,:; --· 1136 19,4 5720 48. rl:o - ·- 36 - - s• 35' 187 2,4 167 7,85 484 2322 27 4,t 47 101 27 38 814501 1 

Tyska flottans gröfst.a pjeser. 
······ ·· ···· ·········· ·· ··· · · -

24 c.m. cl:o ..... ·················· · ···· 18000 240 286 1268 22,~, 6120 75 . d :o 81,4 1,085 54 1,5 4 4• 215 3,75 136 7,2 515 3205 2901 38 6,4 39 161 51 49 56250 

} 15 d:o il%0 149,1 175 708 25,4 4200 15. Pri~m . 7 kanr. 16,s l,t20 36 1,5 3,5 7" 9' 51 1,5 40 5 509 2688 672 14 3,9 43 170 40 24 16860 Kanoner af nyaste typ. 
c. m. ............ .... . ··-· ·· · ·· · · 

Italiensk. 

Gjntjel'l1 1 från kauongjnteriet iTurin. 

l 00-tons, of n b e rad ............. ... ! 00700 450 470 1630 20,9 10000 250. F oss. 283 l,t32 64 2,:; 6,n 3• 908? -- - - 500 ? - 11581 81 7,2 46 115 - 84 --....... 

~2 c.n1. d:o S8500 321 339 1263 19,9 G860 72. d:o 113,g5 1,56 3G 2 - - 350 2,75 - - 452 - 3629 36 4,19 50 96 74 45 49000 Ma n har iifven haft en uf giingshastip,- .. 
, ... . . .. ..... ···· ····· het a{ 495 111. 111ecl ett tryck af 2165 

atmosferer. 
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B. Blanco Encalada. 

Co. A lmirante Cochrane. 

c. Co·l!adonga. 

MC. 1l1a-tiat Cou1i110. 

L . Lo a. 

o· n: O'Higgins. 

.M 2. 
H u a. s c a. r. 

-JJ 

k 

Gunru mme t 

d 

70"tdV. 

P L. II . 

D 
Spelet, 

o ~-~· ..... _-

N:o 1. Huascar och Union mötte1 ~f Bla~~tco En· 

oalada, Covadonga och Matias Cousino, 

kommande ur Antofaga~ta·bugten kl. 2t. 

45m. f. m. Okt. 8, 1879. 

N:o 2. Häftigaste strid 9t. 20m. f . m. 

N:o .~. Hua1car, attackerad af de 3 fartygtJn, för· 

1öker att ramma Bfanco och Cochrane. 

N:o 4. Ger sig kl. 11. Striåadistans' frdn 3,000 

till 20 meter. 




