1882.
45:e årgången.

Häfte N:r 5

Sjöförsvarskomiteens betänkande och
förslag.
Serlan den af Kongl. lVIaj :t i nåder förordnad e sjöförsvarskomi Men under början af förlid en månad af·
slutat sitt uppdrag, hafva vi satts i tillfälle att taga
del af komiteens betänkand e och förslag.
Komitemd es uppgift har, såsom ock af betänkandets omfång och innehåll klart framgår, krlift icke allenast mycket och mångsidig t arbete, utan äfven den
alch·a allvarliga ste besinning och varsamh et, för att
förslaget måtte å ena sida n i möjligaste må n fylla de
fordringar , som nödvändig tvis måste ställas på Sveriges sjövapen och å andra sidan icke göra anspråk på
större uppoffring ar af krafter och penningar än folk
och land rimligtvis böra kunna biira.
Vi tro att komiteen nöjaktigt lyekats i sin vigtiga
uppgift. Vi tro ock att Flottans män, om de äfven icke
i förslaget finna sina önskninga r för vapnet i allo tillfredsstälda, dock under förhanden varande förhålland en
böra med glädje helsa detta förslags framgång, under
förhoppning att detsamma, när de 15 år äro förlidna,
under hvilka det är afsedt att genomföra s, må hafva
gifvit anledning till ytterligar e utveckling af vapnet,
och komiterad es uppenbarl igen ådagalagd a bemödanden
att i möjligaste mån inskränka behofven inom sparsamhetens gränser böra åt förslaget tillvinna erkännand e
äfven af folkets sparsammaste representa nter.
Komiterad e redogöra i betänkand et först för sin
uppfattnin g af hvad som utaf vårt sjövapen bör fordras och föreslå med stöd af denna up p fattning den
l 'l'
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materiel, hvarmed vapn et blir förses samt öfvergå derefter till behandling af frågan om personalen för hvars
ordnande en fast stam, en reserv och allmän värne·
pligt blifvit lagda till grund.
H varje frllga synes hafva blifvit mångsidigt unclersökt och för hvarje fårslag äro motiverna framlagda,
hvarjemte betänkandet blifvit försedt med en samling
bilagor, innehållande noggranna beräkningar, jemförande tabeller, förslag till stater m. m.
Den role, komiteen anvisat sjövapnet, är ju icke
den omfattande och större, detta vapen en gång utförde. Den är dock en vigtig och ansvarsfull och långt
bättre synes oss att få en mindre till hvars kraftiga
uppfyllande resurser kunna påräknas, än att nu till delas en större, till hvars utföramle en lång erfarenhet
lärt oss, att elen erforderliga utrustningen kommer att
saknas.
Den materiel, komiterade föreslagit synes oss också
stå i sådant förhållande till de på vapnet stälJa forclringarne, att den ingifver förhoppning för vapnet att
i en icke alltfår aflägsen framtid kunna fylla sin uppgift.
Vi äro nu icke i tillfälle att sysselsätta oss med
eller inlåta oss på någon granskning af de särskilda
förslagen rörande personalens organisation, rekrytering,
fårdelning och utbildning :::am t rörande administrationen, af hvilka flera djupt ingripa i sjövapnets förhållanden, utan inskränka oss för niirvarande till vårt
redan uttryckta omdöme, öfverlåtande åt en och hvar
får sjövapnet intresserad att genom lii:::ande af betänkandet bilda sitt.

Försök till historisk öfverblick
af stl'iderna om Sveriges sjöfö1·svar, deras uppkomst
och utveclding under innevarande århundmde
jemte deraf fömnledda betl'aktelser.
(Forts.)
Den tid amiral Elmemark stod i spetsen för flot· Sji!fi'irsMrs tans styrelse utmärkte sig e1'. genom någon större lif- komilen
186')
aktighet och verksamhet, hvartill torde i ej ringa grad
-·
hafva bidragit den sedan 1850 införda olyckliga fördelningen af underhålls- och nybyggnadsanslaget, så att
blott 160000 rdr rmt var att tillgå för nybyggnad,
under det 630000 rdr rmt afsågs till underhåll. Inom
statsrevisionen väcktes derfore tanken på att genom en
undersökning af de äldre fartygen söka utröna, i hvad
mån de fortjenade att underhållas, huru mycket af
underhållsanslaget kunde besparas till nybyggnad och
huruvida ej båda anslagen borde sammanslås till ett,
på det att K. M:t derigenom måtte erhålla friare händer att an vända de små tillgängliga medlen till an.
skaffande af tidsenliga fartyg. På grund af denna
undersöknings-kommissions utredning tillsattes sedan
en större sjöförsvarsko mite, hvilken 1862 afgaf sitt betänkande. Denna komite uttalade såsom sin åsigt, att
ändamålen med ett efter våra tillgångar och ställning
i öfrigt lämpadt sjöförsvar borde vara :
"l:o) Att åt våra kuster i allmänhet lemna ett
kraftigt skydd mot fiendtliga anfall samt möjliggöra
blockad af fiendtliga hamnar och andra krigsföretag
äfven utanfår kusterna.
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2:o) Att utgöra ett kraftigt, tidsenligt och efter
våra förhi\llanJ en liimpndt särskila t försyar i v~ra
skärgårdar och å våra större insjöar.
3:o) Att biträda vitl blocker ingen af fiendtliga hamnar, upprätthålla aktningen för den S\'enska flaggan i
mera aflägsna farvatten och bistå våra handelsfarty g,
då de sådant behöfva, äfvensom att bibringa nödig öfning åt flottan s personal.
4:o) Att underlätta försvaret genom hastig förflyttlling af trupper från en punkt ti ll en ann an eller i allmänhet genom sådana krigsför etag so m företl'iidesvi s
påkalla snabbhet i r ör elserna."
För hvardera af dessa änd amål hade komiten sö kt
finna passande fartygssorte r och föreslog i enlighet dermed: l:o pansar{1·cgatter, af samma modell som i Frankrike bygcles för Italiens räkning af j ern , :::!13 fot långa,
27 fot breda och 20 fot djupg!iemle, bestyclm cle med
22-24 kraftiga kanon er och beriiimade att. gö ra en
fart af minst 10 knop. Af dessa fartyg , hvilkas kostnad uppgick till omkring 2 mill. , skulle 6 st . anskaffas, deraf likv[LJ 2 först seelan linieskopp en Stockholrn
och Carl XIV J ohan blifvit utdömcla; 2:o att de hittills för skärgårdsfö rsvar afseelda roddkanonb åtarna ersättas af us. k flytande batte1·icr, jemldädda och afsedda att flytta s med ångkraft, anbringad antingen ombord på sjelfva batteriet eller på särskilda bogseringsfartyg och dels af minclre kanonångslupar. " Någon
lämplig modell till dylika batterier kunde komiterade
dock icke före slå utan nöclgades lemna detta åt framtiden men föreslog att 6 mill. rdr rmt skulle till detta
ändamål afses; 3:o) ansåg komit en, att vi utom Vanadis
och Gefle behöfde 2 st. ånglcorvettcr af trä, 180 fot
långa, 33 fot breda och 15 fot djupgående, bestyckade
med 12 kraftiga kan oner och beräknacle att göra minst
10 knop samt kosta 590000 r dr rmt st.; 1:o till trans-
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port- och rekognoscer ingsfartyg ansåg korniten erfordras 4 ångsl.- on e·rlar, men som 2:ne r etlan fnnnos, nämligen Orädd och Valkyr ian oc h postfartyge t Drottning
L ovisa bon le i händelse af kr ig kunna påräknas, skull e
blott ett sådant fartyg, 150 fot litngt, 23 fot bredt och
10 fot cljnpg., nybyggas f iir en summ a af 225000 rdr
. rmt; dess bestyckning skulle bestå af 2 svåra sa mt 4
lättare kan oner och fa rten uppgå till 12 knop. Utaf
hela ny byggnadsko stnaden , 21260000 r dr rmt, borde
11570000 utp/t und er l:a period en 18G4-72 och skulle,
inberäknad e befintliga tillgångar, det årliga. t illskottet
för fömyel se och nnderhiill ej öfverstiga 730000 rclr rmt.
De föreslagna personalförä ndringarna bestodo uti
officerskåren s minskning fd\ n 228 till 203, kan anierkårens upphörande och en motsvarand e tillökning af
de fast a ma troser na samt uti öfverlittandet till armen
af en del hittsmanskompanier jemte vissa distrikters
sjöbeväring. Korniten hem stältle och: , att en särskild
sjökrigsskol a skulle bildas och att derifrån utexamin erade kad etter skulle undergå 18 månaders sjötjenst
samt en praktisk examen innan de t illätas på ege t ansvar utöfva officerstj enst. På sa mma gång komiterade
ansågo sig böra tillstyrka båtsmänn ens bibehållande,
förorda de icke blott en allmän r ekrytbildnin g utan
ock ytterligare unelervisning för bibringande af adet
egentliga sjömanskap et" .
Uti öfningsanslaget föreslog komiten en förhöjning
till 700000 rtlr rmt, och borde detta sålumla användas
och fördelas :
Aflägsna f arva f.ten :
3 ångkorvette r uneler 10 mån. 420000 r clr rmt.
Hemstation:
l ångfregatt und er 3 mån .... 50000
h vartann a t
"
l segelfregatt ,
3 n . . . 32000
, Jår 6 mån.
l kadettkorve tt ,
4 ,1 • • . 34000 ,,

1
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segelkorvett under 5 mån .... 27000 rdr rmt.
,
4 , ... 10000
,
d:o
,
4 , ... 15000
,
brigg
,
9000
skeppsg.-brigg ar 4 , ...
1
h vartannat
kanonångslupa r 1 / 2 , ••• 27000 "
år 3 mån.
h vartannat
... 8000
2
5 chefsfartyg
"
" år 4 mån.
,
l hat. kanonjollar 1 1/ 2 , , •• 27000
,
41000
.
..
..
..
expeditioner
Tillfälliga
sig komiansåg
en
Med afseende på administration
terade böra förorda en decentralisering, så att Förvaltningens af sjöärendena verksamhet inskränktes till
granskning och kontroll samt att tekniska utredningar
och verkställighets åtgärderna öfverlemnades åt stationerna. Utaf flottans trenne etablissement ansågs Nya
varfvet i Göteborg kunna indragas, såsom obehö:fligt i
fredstid och olämpligt i händelse af krig, då Marstrand
erbjöde bättre skydd åt fartyg och krigsförnödenh eter.
Utaf sparsamhetssk äl tillstyrktes derjemte, att stationernas material- och proviantförråd reduceras, emedan
erforderliga artiklar numera kunna genom upphandling
anskaffas lättare och hastigare än tillförene.
Bland öfriga föreslagna försvarsåtgärd er må nämnas anskaffning af undervattensm inor för skärgårdsförsvaret, upprensning af Baggens stäket till 9 fot och
af Kalmar sund, så att flottans större fartyg der må
kunna passera. På grund af svårigheten att på förhand bestämma h vilka punkter af vår kust det må vara
af vigt att skydda finna sig komiterade ej böra föreslå
några nya befästningar, utan hemställer blott att staten måtte understödja de menigheter som möjligen
kunna vilja på egen bekostnad anlägga lokala försvarsverk.

1
1
1
3
4
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Flera reservationer åtföljde emellertid detta komitebetänkande, deribland en som stod i nära samband med
sjöförsvarets närmaste öden, af ordföranden, grefve v.
Platen. I fråga om materielens ordnande visade sig
v. P. stå på sam ma ståndpunkt som han förut vid flera
. tillfållen angifvit, nemligen att styrelsen ensam eger
förmåga att uppgöra de fullständigaste och ändamålsenligaste förslagen. Beträffande åter personalens organisation uttalade reservanten en från flertalets helt och
hållet afvikande uppfattning. Han kund e ej gilla "att
icke göra skillnad emellan den personal so m skall användas på den materiel som afses för de inre skärgårdames och farvattnens försvar, hvilken korniten funnit
sig nödsakad föreslå i flera fall af skiljaktig beskaffenhet från den för det yttre och, framför allt, uti den
öfning som skall bibringas densamma, oaktaut, synnerligen efter senaste tidens tilldragelser och utvecklingen
af sjöförsvarsmaterielen, väl svårligen torde kunna påstås, att sjömannautbildningen mera nu än förr sknlle
vara af öfverväganrle vigt för landets försvar." Emot
öfningsförslaget har derföre v. P. mycket att anmärka,
hufvudsakligast att för litet afseende fåstes vid skäl'gårdsöfning, hvarföre han framstlilde ett annat fål'slag
till öfningssystem. Han reserverade sig emot kanoniel'kårens indragning och viclrörde i öfrigt, ehuru något
sväfvande och ofullständigt, en del frågor på ett sätt
som vi få tillfc'ille att närmare sklirskåda i sammanhang med 1866 års delning, till hvilken denn a reservation kan anses såsom ett slags inledning.
En utforlig reservation afgafs ock utaf rådman
Björck, märklig derigenom att den ger en inblick nti
komiteförhanu lingarna och de olika åsigter som förfäktats angående skärgårdsförsv aret, hvarvid å ena sidan
yrkats på '' betäckta flytande batterier, stälda i lämpliga positioner", hvaremot å andra sidan uttalats, aatt
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skärgårdsförsvaret bör utgå från en centralpunkt"
hvarifrån fartygen kunna sändas uit omständigheterna
påforura. Vi skola genast återkomma till dessa för sjöförsvarsfrågans bedömande vigtiga spörsmål. För egen del
trodde hr B. det vara "olämpligt att framlägga förslag
som äro ärrmade att under en jemförelsevis lång period
bringas till verkställighet" samt omöjligt att best~imma
antalet af de erforderliga fartygen, men att "de financiella krafterna böra samlas för att anskaffa, så skyndsamt som möjligt, pansarklädda fartyg i första rummet
för skärgårdarrres fårsvar och vidare i ändamål att, i
mån sådant kan ske, upprätthålla och befästa landets politiska ställning." Vidare ansåg han, att alla
till öfniugsexpeditioner oanvändbara segelfartyg skyndsamt måtte realiseras och att, alldenstund de enskilda
verkstäderna torde komma att anlit<:ts för de nya fartygens byggnad, en förenkling af styrelsen och varf- .
ven vore behöfl.ig. Med hänsyn till bemanningen var
reservanten af den mening, att det vore alltför kostbart att utbilda båtsmännen till fullgoda sjömän, utan
borde de afses till de egentliga skärgårdsfartygens bemanning och matroskåren ökas något för att kunna
lemna besättningar till de sjögående krigsfartygen.
1862 års komite hade fört sjöförsvarsfrågan ett
godt stycke framåt, ehuru den ej lyckades fullkomligt
reda begreppen, hvilket heller ingen rimligtvis kunde
begära vid en tid då den ena egendomliga fartygskonstruktionen oupphörligt drog uppmärksamheten från
elen fåregåencle och försvårade uppgörandet af stadgade
planer för elen nya materielens framtida användande.
Vi hafva förut yttrat, att striden mellan en stor och
en liten flotta inom vapnet var utkämpad och att man
i hufvudprincipen enats om ett rörligt kustförsvar och
ett slcärgårclsförsvar. Att till det förra erfordrades sjödugliga, kraftiga och snabba fartyg af så måttliga di-

1'
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mensianer att de obehindradt kunde operera inpå kusterna och i skärgårdsbandet samt begagna sig af skärgårdsle(1erna, var också temligen allmänt erkänd t . Från
denna tid inträdde frågan i ett nytt skede, då det gälcle
att afgöra om slcärgårds(örsva1·et borde va1·a rörligt eller
('ast. Att hålla s~irshild materiel för kustförsvaret, för
rörlig skiirgårdsstriL1 och för positionsstrid har, så vidt
oss är behant, ej på allvar blifvit ifrågasatt, men väl
att modifiera antin.!Jen kustförsvarsfartygen eller positionsfartygen, så att de j emviil kunde användas tillrörligt skärgånlsförsvar. Föt· båda dessa <tsigtel' hafva
mer eller minclre afgöramle skill anförts, men ännu
torde ingendera kunna tillsluifva sig fullstilmlig seger.
Om vi för egen del ej kunna bestlimma oss för vare
sig den ena eller andra sidan, så iir det derföre att vi
hysa vissa betiinkligheter emot den rörliga skärgårdsstridens vigt och betydelse, hvars sjömilitäriska nödvändighet för vårt fårsvar vi ej kunna erkänna. Grunden till denna uppfattning skola vi mecl några ord söka
angifva.
Om de lan el, från h vilka vi kunna vilnta att bli f va
anfallna egcle mindre grundgående stridsfartyg, med
hvilka fienden kunde hafva för afsigt att besiitta ett
visst skärgårdsområde, dess pass och positioner, för att
genom dessa bana sig vägar tilllandstigningspnnkterna,
så kunna vi fatta, att det för oss vore nödvitmligt hålla
likadana fartyg för att omintetgöra dylika företag, såsom förhållandena voro 1788--90 och 1808. Men då
en fiende kan med sina vanliga krigsfartyg komma till
fasta lanrlet på tillräckligt många punkter med begagnamle af de djupare farledema, så torde man ej böra
förutsätta att han skaffar sig uågon siirskild materiel
för ett krigsföretag emot vårt land. Riktar en fiendtlig
flotta, mecl eller utan transportfartyg, sitt anfall t. ex.
mot hufvudstaden eller mot en punkt i närheten, så
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torde vår flotta ej böra försumma att, i för sta fallet,
göra sitt hufvudangrepp i skärgårdsbandet från ömse
sidor om inloppet, i itnclamål att komma in bland transllortfartygen, men i seclna·re f allet torde, såvida ej särskilda omständighete r gynna ett sådant angrepp, våra
fartyg göra klokast att draga sig tillbaka till första
bästa position, der fienden måste passera, för att förstärka der anordnadt försvar och koncentrera ett kraftigt motstånd. U nder passagen till en sådan position
är det visst tänkbart att med fartyg på sidorna af farlederna oro a fienden, men något hufvndanfall kan der
svårligen anordnas u tan en riskabel splittring af stridskraftema och utan att betänkligt försvaga kust- eller
positionsfartygen. De strategiska och taktiska regler,
som till lands hindra en fiendes framtritngande, ifall
bans flanker eller hans r eträttlinier äro hotade, gälla
ej för sjökrig, ej ens för skärgårdskrig, ty flottan fcirer
sina krigsförn öden heter med sig ombord; konvojerar
hon en trupptransport, så eger hon efter landstigningen fria händer att hålla öppen kommunikationsled och
kan ej härifrån hin dras af de stridskrafter, som voro
oförmögna motsätta sig hennes framträngande. Af
dessa skäl och emedan vi hålla före , att man för att
bestämma krigsfartygsmaterielens beskaffenhet i främsta rum bör tänka på vapnets hufvudändamål, anse vi
att hvarje krigsfartyg so m nybygges måste fylla en
plats vid det rörliga kust(örsva1·et eller det (asta skärgårds(örsvcwet (positions(ö1·sva ret). Men äfv en positions·
försvaret kan vara fast eller rörl(qt; det förra, so m nödvändigtvis måste insk ränkas till de allra vigtigaste positionerna, består hufvnclsakligast af befästningar och
flera rader fasta nnd er vattensminor, med tillfällig förstärkning af flytande materiel; det senare är hufvadsakligast beroende af flytand e materiel samt i öfrigt
af sådana mineringar: försänkningar och försvar i land
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som i hast kunna anordnas. Denna senare positionsmateriel måste natmligtvis kunna förflyttas inom ett
begränsadt sh:ärg<'trclsomrlicle, men dess sjelfständiga
rörelseförmåga behöfver ej vara större, än att f artygen
kttnna uneler striden vi el en position begagna sig a( terrängen och det skydd den erbjuder, undantagande likväl torpedbåtar, hvilkas stridssätt förutsätter stor rörlighet.
Mell afseende vå fartygscerterna Vål' 1862 års komite på det klara med att flottan framför allt hade
behof af kraftiga fartyg för det rörliga kustförsvaret ,
men deremot minclr·e ense om behofvet af för rörlig
positionsstrid Htmpliga skärgårdsfartyg. Vid denna tid,
då utlandet ej hade s~irdel es mil nga pansarfartygstyper
att erbjuda till modell, mö tte det ej ringa svårigheter
att bestämma lle 3jögående stridsfartygens cert. Tager
man emellertid i betraktande de olika faktorerna, storlek, passivt skydd , fart, antal och kostnad, hvilka ej
äro lättförenliga, så synes oss att komiten ej gjorde
något dåligt val genom att förorda den italienska korvett en till mollell för vårt första pansarfartyg. Hade
förslaget blifvit satt i verkställighet: så hade vi då fått
åtminstone ett tidsenligt stridsfartyg, hvilket ej hade
hindrat att det nästa blifvit en monitor och de följande
möjligen något olika torn- eller kasemattfartyg o. s. v.
Så länge åsigterna om skärgårdsstriden ännu voro
vacklande, så är det lätt förkl arligt, att de komiterade
ej lyck ades finna en ändamålsenlig skärgårdsfartygstyp so m tillfredsstäide alla ledamö tern a, ehuru det
vittnar om en: väl långt drifven färsigtighet att ej föreslå byggande af ett af de påUinkta flytand e batterierna,
såsom försök att dermed ersätta roddfartygen, om hvilka "de komiterade ej hyste hög t anke. Likaledes kan man
ej undertry cka den anmärkningen, att pansarfartygen
synes till den grad hafva tagit uppmärksamheten i an-
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språk, att korniten från såg behofvet för det yttre försvaret af ett antal opansrade kanonb:ltar med samma.
fart som pansarkorvcttern a. En alltför stot" sparsamhet tyckes äfven hafva g jort sig gällande vid valet af
cert för de opansracle korve ttern a, ty utom det att de
såsom öfningsfartyg att s~incla till afUgsna farvatten
siih: ert blifvit mindre timpliga, srL iir det af vigt att
dylika fartyg ega god fart för att i kr igstid, ifall de
finna s hemma, kunna tj ena silsom rekogno::;cerings- och
tran sportfartyg eller, om de tiro på friimmande stationer, cga möjligh et a t t undkomma en starkare fiende
som r å kar komma i deras viig. Slutligen har man svårt
att in se något trängande behof af fyra särskilda transportfartyg, ty ett för hvard er a stationen torde i vanliga fall vara till fy Hest.
H vad korniten i afseende å personalen föreslog var
utan tvifvel väl betänkt, endast i frågan om båtsrn[innetJ s timplighet till bemanning på en flotta tro vi att
majoriteten sköt Mver målet, och måste vi derföre fåredraga hr Björcks för.slag såsom biittre bftde får vapnet
och för staten. Att n<iclviindigheten af v idstr~icldar e
öfnin gar inom de komiterade vann allmänt erk~innamle
lämler dem til1 herl er. Hum behöflig en tillökning i
öfnin gsauslaget var, k a n man finna deraf att, äfven
med den sålunda ntstrrickta öfningen, medelsjötiden för
hvarj e individ pr år ej uppgick till mer ~in 1,5 månader
frir· r eg ementsofficerare, 3 m:lnader fo1· öfrige officerare,
2,6 för underofficerare, 3,:3 för matroser och 1,2 för bå tsmän. Det af grefv e v. Pl at en uppgjorda öfningssystemet vi sade något högre siffror, hvilk et ju var myck et
Utt att i\ stadkomma, då egentlig öfning till sjös enligt
hans sy st em kom mer :in en del af personalen t ill godo.
I q valitati v t hänseende ha de likväl öfningsresultaten
säkert blifvit förmånligare, om sjöexpedit ionernas längd,
synnerligast de till aflägsna farvatten, ökats äfven om

a 1italet exp editioner i hemland s farvatten derigenom
måst in sh:riinbs. En hvar t orc1 e af för eg<"tende tabell
finna att kostnall erna för så mi\nga utrustade fartyg
ej komm e att stå i rimligt förh li llamle till ex peditions tiderna. D et förtj enar IH'lp elms, att rrl la, iifven grefve
v. Pla t en ansågo 3 ångh:orv etter erforll erliga för län gre
exp edition er, men att vi nu blif\'it in sln'änh:ta till1-2.
T\·e nn e frågor som j emviil utgj ord e föl'emål föe behandling in om 1862 års sjöförs varslr omite, n~irn li gen
ineättamle a f en särskild sjökrigssk ola samt indragning
af depoten vid Ny a varfv et n~ira Göteborg, leda tanken
på att <let varit särd eles ly ckligt, om man ej så brådskanJ e afh tindt fl ottan dess nä mnde egendom utan förlagt sjöh:rig;;slwlan till denna pl ats, so m i 1m'tnga afse enlle va rit ]:'\ng t timplig:ue ~in hufnHl stnd en för ynglingars uppfostran till sjöhigare. Begge onlen i denna
lmmk ter::;beni-imning ange bvar för sig ett hårdt sträfsamt yrk e, för lwilket smal'en för vi ss o ej sttirkes af
·den nppsj ii på uöj cn och flJrströelse r som i hufvadstaden så liitt få makt med en ynglings håg och från hvilkas inAy tandc ll et ~ir ytterst svå rt att hålla honom fri.
Utaf h\'atl som härofvan blifvit anfår-llt torde framgå, L. J . TUcrtrts
l e grun- motion 1860.
..
·
b ety d am] e memngsSJrl
o
1_ . . ] ·
1p dtgh et roram
att nngon
dern a för sjöförs varets ordnande bl and yrkes männen ej
i sj elfva verket exi:oteracle; dylika påstflenden voro ej
heller annat tin tomma fra ser, tj enande si\som en genomsk inli g sbirm för dem som vor o likgiltiga för flottan
och försvar et , eller såsom ett trappst eg för dem som
eftersträfvade att göra sina fa voritidee r gällande med
afseen:l e p å vapnets ombildning. ltminstone tro vi det
vara svå rt att upptäcka några påpekade brister, som
kunde rättfärdiga de åtg[ird er hvilka grefve v. Platen
arbetade på att genomföra. Ej ens inom representationen lyckades någon så beskaffad stämning vinna
rotfäste, ty den motion, som vid 1860 års riksdag

-274-

-275-

väcktes af L. J. Hjerta 11 om skärgårdsflottans åtskiljande från örlogsflottan samt förseende med egen officerskår", blef dess bättre, af alla fyra stånden förka·
stad. Motiveringen till denna opåkallade motion utgör
ett hjertslitande jemmerrop öfver den förmenta orättvisa som drabbade armen, då dess flotta 1824 "drogs
från landtförsvaret, för hvars skull den var inrättad
samt förenades med sjöfors varet." Detta påminner om
Frankrikes verop i sen::tre tider öfver förlusten af Elsass och Lothringen, hvilka också orättvist(?) beröfvades det af Tyskland ; det förra landets anspråk var
dock grundad på gammal bäfd, hvilket väl vår arme
knappast med fog kunde åberopa för dess öfverherskap
öfver en del af vår flotta.
"Oberäknad t några veteraner som en gång sett hvad
skärgårdsvapnet kunnat uträtta samt derföre älskade
det", beskyldes flottans officerare af motionären för
motvilja mot detsamma och r egeringen för liknöjdhet,
isynnerhet nnJer det sista årtiondet, för dess utveckling med afseenJe på såväl materielen som på personalen. Hvad först motviljan beträffar, så var det lika
naturligt att sådan skulle finnas mot tanken på en
återuppstånden armens flotta, hvartill flottans motståndare inom och utom vapnet med tillhjelp af några
gammaldags skärgårdskrigare ville reducera vårt sjöförsvar, utan den ringaste hänsyn till, att ett föråldrad t
roende skärgårdsförsvar blifvit alldeles oförenligt med
den nya riktning sjökrigsvetenskapen anvisade för flottans utveckling, som det numera är, att sjöofficerare
måste protestera mot ett sjöförsvar bestående nästan
uteslutande af minor, "Destroyers'', Tegnanderska "torpedsvärd" och dylika oförsökta underverk som de båda
sistnämnda uppfinningarne ännu äro, ty detta är det
hvartill L. J. Hjertas gengångare och andra oansvarige dillettanter vilja reducera vår sjökrigsmateriel,

hvilken man inbillar sig skall blifva allt billigare och
enldare, att döma af den växande oppositionen mot af
sakkunnige pröfvade förslag till tidsenliga krigsfartyg.
Hnru det i verkligheten förhöll sig med regeringens likgiltighet för skärgårdsvapnet, derom upplyser
allmänna besvärs- och ekonomiutskottet genom några
uppgifter, af hvilka framgår, att roddfartygens antal,
som 1824 utgjorde 126, år 1860 belöpte sig till 198,
att bestyckningen, som 1824 bestod af högst 24-lt.:ga
kanoner, nu utgjordes af 72-lt.:ga bombkanoner på 64
af kanonslnparne, att af sluparne 36 voro nybygda
efter 1840 samt 50 jollar efter 1830, att fartygen voro
forvarade i goda skjul med fullständiga inventarier
samt full utredning för 5 bataljoner slupar och 6 bat.
jollar, hvaremot 1824 nästan alla fartygen saknade fullständiga inventarier och utredning, och att i öfrigt
verksamheten vid skärgårdsflottans hufvuustation ingalunda antydde att materielen lemnades åt förstörelsen.
Beträffande personalen hade utskottet funnit, att någon
minskning i skärgårdskrigsöfningar under det senaste
årtiondet ej egt rum , utan fa st hellre motsatsen. För
att räJda skärgårdsvapnet från förstörelse vore således
någon delning af personalen ej behöflig och skulle ej
medföra någon v;isentlig fördel, så framt ej det ena
vapnets bef1Ll, genom att befrias från sådan kännedom
som erfordrades för det anJras, kunde uteslutande utbilda sig för sitt eget, h vilket numera på grund af dP.n
moderna sjökrigföringen, då ångan öppnat tillträde till
skärgården för äfven ganska stora fartyg, ej vore tänkbart, så vidt man ville tillförsäkra sig om ett dugligt
sjökrigsbefäL
J.Vled anledning af motionärens sats, att sjöförsvarets enhet icke borde lida mer genom att vara deladt
i två vapen än armens genom delning i tre, måste utskottet an~e en dylik jemförelse haltande, ty här var
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ifrågasatt att dela sjövapnet i tvenne, för olika {a r t·attcn afsedda, vapen, hvilk et vore lika litet lämplig t
som att hafva tvtt skil jaktiga armeer, den ena för slättlandet, den andra för skogs- och bergtraktem a. Och
lmru skull e materielen fördelas på de olika vapnen ,
hvilkas resp. besättningar, enligt motionen, ej finge för
det andras räkning anviimlas? H vart skulle de nyare,
mellan fregatten och r odelfartyget st<'lende, fartygsklasserna, som kunde anYtindas såvtil i öppna sjön som i
skärgården , diknas? Antingen måste dessa fartyg me<lfora dubbel besättning eller ock måste bemanningen
ombytas, då fartyget skiftade farvatten.
Slutligen hiinvisacle utskottet till erfarenheten som
llirde, att alltsedan 1756 befälet på armens flotta till ej
ringa del r ekryterats af officerare från örlogsflottan
samt att flere officerare från det förra vapnet befordrats till höga poster viLl det senare, såsom Troile och
C~ A. Ehrensvärd , att utbildningen af de hålla flottornas offteerare ej varit så olika so m man velat lhta p::tskina, ty fregatter utsändes till och med till främmande farvatten, hemannacle med beflil och manskap från
armens flotta; Puke och Steclingk hade tillsa mmans på
franska flottan i vV estindien Ert sitt yrke och aflagt
prof på sin skicklighet i spetsen den ene för örlogsoch den andre för armens flotta. Eftersom erfarenheten
således ej g af stöd åt delningsprincipens nöd vändighet
under segel- och roddfartyge ns tid, då en verklig gräns
fans för de båda vapnens verksamhet, huru skulle en
sådan princip nu kunna vinna erkännande, då ångan
med h varje dag allt mer utplånade denna gräns? Långt
före 1824 Lade man insett, att, efter Finlands forlu st
isynnerhet, en sammanslag ning borde ske, men särskilda, af sjömilitärisk a motiver oberoende, svårigheter hade
derföre lagt hinder i vägen.
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Efter det gnmdliga nederlag L. J. Hjertas delningsförslag led vid rik sdagen 1860, borde man ej haft
anledning befara, att samma id eer efter få års förlopp
skulle å ter djerft framträda och vinna seger. Flottans
såsom ett sjelfsttindigt vapen berättigade ställning had e
ej offentligen hestridts af dess egna officerare, men der.emot äterfinner rnan det gamla tvistefröet i ett par
uppsatser i försvarsfråg an , författade af officerare inom
armen. Under diskussio nen om Stockholms befästande
väcktes de gamla for estiillningar na och förelomarna åter
till lif, såsom vi skolrt söka härnedan visa.
Den produktive militärförfa ttaren J. Mankell som J. ill;.u,kdt o.
• l t
"l t tl'] l f örsvar f'ör central f ör- A. Uhmann.
18 o~5 sao energis\
upp t rac
svar och skärgårdsflo tta, hade reclan 4 år senare ett
nytt försvarssyst em färdigt, genom hvilket de stora
offer detta försvar kriifver, "om icke helt och hållet,
åtminstone till större del en kunde forekommas " och
publicerade detsamma 1859 uti en brochyr: "Hvilket
bör änclamälet vara mecl Stoclcholms befästande ?"

Dessa "nödviindiga offer:', hvilka förf. nu i bjerta
färger utm ålar, voro förlusten af ända till hälften af
landets areal och till 1/ 3 af rikets innevånare, nationalförmögenhetens minskande med "flera hundrade millioner" genom kontribution er och hufvuclstadens intagande, försvarets försv:'lrande derigenom att armens återtäg sätter elen i strategiskt ofördelaktig t läge och medför ''ett nedslående moraliskt intryck på såväl armen
som nationen" samt ger fienden tillfälle att sätta sig
fast i mälardalen, "hvarigenom hans utdrifvancle ur
landet i hög grad försvåras och hela vårt försvar skäres itu". För att ej nödvändiggöra ett återtåg till det
inre af landet utan sätta armen i stånd att qvarblifva
nära gränsen, utan att behöfva vedervåga ett nederlag,
har krigskonsten , såsom förf. nu upptäckt, "ett tredje
försvarssätt att erbjuda for en mycket underlägsen arme,
18
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nämligen befästade läger". Vill blott svenska folket anslå 10-15 millioner till ett sådant lägers upprtittande
vid Stockholm, så kan landet förskonas från de oerhörda offren till centralförsv aret. "Ja," profeterar hr
Mankell, "man torde kunna forviinta, att Ryssland, i
känslan af de oöfvervinne rliga svårigheter ett eröfringsförsök under sådana omständigh eter företer, alldeles
uppger tanken på detsamma. BeHtstningskonsten har
då äfven i afseende på vårt fäderne sland uppfylt sin
stora verldshistor iska rol: att skydda elen svagare mot
den starkare, att hindra en öfvermäh:tig stat att anfalla en mindre, att sålunda förekomma ett ruinerande
krig samt slutligen att minska de föga mindre ruinerande underhålbko stnaclerna af stora stående härar,
emedan ett utvidgadt bevLiringssy stem med permittering i stor skala kan anviindas." För att visa, huru
Stockholms befästande kan en så kraftig verkan åstadkomma, behöfver förf. blott ett par af dessa beqväma
axiom , hvilka han städse har till hancls. Det fömiimsta lyder: "Samlas armens hufvmlmassa i Stoclrholm,
kan man vara n[istan silker om, att derigenom hafva
fixeYrd fiendens första opcrationsobjekt." "Om Stockholms skärgård är väl försvarad af skärgårdsflo ttans
hufvudafdel ning - -- inskl'finkas anfallspunk tema betydligt, nämligen till ku::;tsträch:an mellan Gefle och
Furusund samt till den mellan Landsort och Norrköping." Ett annat af hr lVI:s axiom är att ryssame ej
våga företaga ett vinterf~ilttåg i Sverige. Augustin
Ehrensvärd had e, såsom förf. sjelf anm[irker, på ett
dylikt antagande baserat sitt sys tem för Finlands försvar. När ett sådant snille kunde bygga sina förutsättningar på lösa sanden, såsom de bevisade vara utaf
ryssames vinterfälttåg i Finland 1808, så må det väl
tillåtas att hysa vissa tifvelsmål om ofelbarheten af
hr M:s strategiska beräkningar . Man skulle då möjli-
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gen kunna tänka sig, att ryssarne, just derföre att våra
krigskrafter voro koncentrera de kring hufvudstade n,
lemnad e mellersta delen af landet i ro och i stället
rigtade sitt anfall mot södra Sverige, öfversvämmacle
det helt och hållet samt befästade sig der för kommande vinter, för· den biindelse att de ej hunno under
sommaren slå våt· arm e. Utom det att fienden i våra
s.ö dra provinser skulle finna en rik källa, i stånd att
lemna betydande bidn1g till att underhålla ett par
hundra tusen man under en vinter, så torde man ej
glömma, att en fiende som på våren sätter sig fast i
södra Sverige har flere månader på sig, innan isgång
omöjliggör all sjöförbindel se med eget land, till att
öfverföra förstärkning ar och förnödenheter till sin arme,
ifall vi äro i salmad af en flotta för att göra honom
transportväg en stridig, och att, äfven sedan hans egna
hamnar äro stängda, han ej saknar utvägar att från
andra länder erhålla tillförsel som utan svårighet kan
finna vägen till våra oblockerade, isfria hamnar på södra kusterna. Huruvida hr lVI. ans:tg sin nyuppfunna
allmänna försvarsplan vara tillfyllestgö rande, äfven ifall
landet hotades med en invasion från Tyskland, om vi
för sådant fall äfven kunde blotta södra Sverige på
försvar, litande på att landstigning en komme att utföras i närheten af Stockholm, hafva vi ej lyckats finna
af hans skrift. H vad vi från denna hiirofvan i korthet
meddelat torde vara tillräckligt för att ge läsaren ett
begrepp om halten af de förutsättnin gar, i kraft af
hvilka hr M. ville ur Sveriges försvarsyste m utesluta
dess flotta och ersätta den med en, egentligen blott för
Stockholms skärgård afsedel gammalniodig skärgårdsflotta.
Herr Mankells snedsprång från den ortodoxa centralförsvars principen måtte emellertid hafva väckt harm
inom hans förra meningsfränders krets, åtminstone dröjde
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det ej länge innan ban erhöll vederbörlip; tillrättavisning i en "Granskning af J. JJfanlcells (ö1·slag till Stockholms befästande, jemte några högst rigtiga ~tpplysnin
gar rörande Sveriges sjö(ö-rsva1· 11 .*) Om, såsom vi hafva
anledning förmoda, den anonyme författaren var major
Ad. Öhmann, så hade han sjelf, 1858, skrifvit "Om
Slackholms försvar i dess samband medlandets allmänna
försvarssystern ", deruti han förordar ett starkt befästande af hufvudstaden, ej för dess egen säkerhet utan
"såsom en integrerande del af landets allmänna försvarssystem, ty af såväl politiska som strategiska skiil
måste Ryssland rigta sitt anfall mot Stockholrn, om
det vill tillfoga vårt land 11 en blottpartiel förlust" eller
"gifva oss, hvad man kallar, ett rl1·åpslag", och någon
eröfring behöfver Sverige ej befara, "äfven om detta
ensamt vore beroende af diplomatiens noter". Såviclt
vi kunna förstå ligger egentliga olikheten mellan M:s
och Ö:s system deruti att den förre trodde sig kunna
hylla gränsförsvar i princip, under förutslittning att det
under alla förhålhinden måste utföras vid hufvudstaden,
hvaremot elen senare uneler likartad förutsättning auop·
terade gränsförsvaret, såvida det ej g[ilde annat än ett
"dråpslag", ty gälde anfallet eröfring, baserade han
försvaret på återtåg till det inre. Angående behofvet
af en skärgårdsflotta och obehöRigheten af något annat
sjöförsv&r voro dock båda öfvereus.
Uti sin "Granskning" 1860 bestrider förf. M:s ide
att vilja mota Rysslands anfall genom "armens passiva
försvar bakom fästningsmurar". De offer som hr M.
förespeglat skulle bli en oundviklig följd af att armen
lemnade landet åt sitt öde och endast sysselsatte sig
med hnfvudstadens bevarande. "Endast genom aktivt
motstånd å härens sida kan nationalkraften och armens

eget mod nppr[itthållas." Rysslands öfverväldigande
bärmassor kunna ej hindras af "de regnliera stridskrafter landet eger", ty <~endast Sveriges hela stridbara belallening formår att afvända en sådan fara", och
detta efter den rena centralförsvarsprincipen som nödvändiggör hufvudstadens öfverlemnande i fiendens händer eller dess förflyttning inåt landet. Stockholm skulle
ej kunna skyddas genom uppoffrande af 10-15 millioner - "månne icke snarare 25" -på dess befästande,
så länge inloppet från sjön vore öppet. Deremot föreslår förf. starka fästningar vid W ax hol m och Fredriksborg samt vid Södertelje jemte en stark skärgårdsflotta
i Stockholms skärgård och i .Mälaren. Detta är också
· klämmen uti de "högst vigtiga upplysningarne rörande
Sveriges sjöförsvar" hvilka förf. inhemtat "af en gammal erfaren skärgårdskrigare" (0. J. Hagelstam) och
af hans "Faktiska npplysningar" af år 1844. Från
samma källor har ock förf. insupit motgift mot de "förvillelser" som gjort sig gällande rörande principerna
för vårt sjöförsvar.
Till den grad var hr Ö. genomträngd af sin öfvertygelse att det vore en verklig "riksolycka" att antaga
någon annan försvarsplan än hans egen, att han s. å.
1860 utgaf en ny" skrift i ämnet: "Hvilka äro el e hufvuclsakliga villeoren för befästanclet af Stoclcholm i dess
egens le ap a( nyckel till Mälardalen?" Vi skola dock
icke trötta våra läsare med att återupprepa förf:s satser. Det faller af sig sjelft, att han ej ville höra talas
om något annat sjöförsvar än ett sådant, som kunde
följa med honom och armen på återtåget .till det inre af
landet, isynnerhet sedan han fått stöd för sina åsigter
utaf en sådan auktoritet som Hagelstam, hans själsfrände
med afseende på öfvertygelsens värme och ensidighet i
uppfattning. lVIan skulle nästan tro, att hr Ö. ansåg sig
såsom en martyr för sin sak, då man läser följande

*) Brochyr 1860.
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utgjutelse: "Må detta öppna språk, dessa djerfva ord
författare n tillgifvas, men de komma från ett bröst
hvilket, om fo sterlandets välfärd så skulle fordra , blottar sig lika lugnt för lagens sviird och hämndens dolk
som det med glädje hembjuder sig åt fiendens kulor!! ';
Uti striden om hufvudsta dens befästande som ann
Spren,qtporte
tagit en nära nog lika lidelsefull karakter som nåaonsin striden mellan stora och lilla flottan, uppträdd: en
sansad författare J. W. Sprengtpo rten, som uti en kort
uppsats, "Om Stockholm s befästande ",*) framhåller , att
det ur politisk synpunkt visserligen ej är sannolikt,
att Sverige kan blifva hotadt med eröfring, men då det
så mycket lättare kan inträffa, att vårt land såsom
auxiliiirm akt blir invecklad t i de stora nationerna s tvist:r och att för sådant fall hufvudsta den antagligen
bhr föremål for en fiendtlig rörelse, så anser han att
befästning ar omkring densamma böra vara af stor vigt,
såsom stöd för de trupper som lätt kunna från omligl?.ande trakter inkallas. Såso m specielt riktad t mot hrr
Ohmann och Mankell synes foljancl e : "ett obefästad t
Stockholm . är en leda re för hvarje fiendtligt företag
som kan rtgtas mot vårt land, ett beflistadt Stockholm
iir en afledare för detsamma." Mot ideen om ett armeläger med elen vidsträckt a omkrets som blifvit föreslag~n, hvilket förutsätte r en mycket stor sammanclragmng ~f trupper anmärker förf., att det "vore oförsigtig t
att fasta armen på ett ställe och sålunda hindra dess
fria rörelser. ''
l. sa mma anda, e hum mycket fullständigare, uttaJ. af K!ee11.
lar stg en annan författare (J. af Kleen) uti "Grunddragen till Sveriges {örsva1·ssystem" . Man får här ett
klart begrepp om hvad so m förstås med centralför svar
eller riittare "radial{ö1·svar", utan de öfverclrifter och
*) Brochyr J 860.
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ytterlighe ter, h vartill detta systems it'rigaste anhängare
ofta gjort sig skyldige. lVIan erinras om att detta försvar, komplette radt genom befästand et af vissa vigtiga
gränsorter , såsom Stockholm, Söclertelje, Carlskron a och
Göteborg m. fl. bör t aga sin början genast vid gränsen, så
snart fienden landstigit, så att "så litet land som möjligt
åt fiendens skoflingar uppoffras. " Man finner att ändamål et med Stockholms befiistande, liksom andra fasta
punkters, är att inskränka fiendens landstigni ngspunkter samt att, om han sk ulle mot hufvudsta den rigta
sitt anfall, kunna uppehålla fienden så länge, att vår
aktiva arme hinner samla sig uti den antagliga operationslinien, för att fri och obehindrad kunna försvåra.
fiendens framträng ande och genom intagande af väl
valda ställninga r kunna möta hans företag. Man erfar
slutligen med tillfredsställelse, att förf. ej glömmer att
räkna flottan såsom en integreran de del i Sveriges försvarssystem. Roddflottan, "ehuru elen står långt efter
nyare tiders uppfinnin gar" skall dock i behofvets stund
komma oss väl till pass, "såsom flytande och l~itt transportabla batterier (ör elen inre skärgånle ns och synnet··
ligen htt{vudstac lens f örsvar. " "Vår så kallade stora
flotta, vigtig såsom käma för de hjelpflottor, h vilka vi
under alla förhålland en böra kunna påräkna i ett krig
med Ryssland, är det icke mindre ur ren politisk synpunkt betraktad . '' "Må de skandinav iska folken aldrig
förlora ur sigte, huru vigtigt det för dem är att förenade kunna åtminstone förblifva elen anclra sjömakten
i ordningen på Östersjön, som betyder mycket, synnerligen då de ha f va passagen till N ordsjön emellan sig
och så god t som i sina händer."
Antaglige n hade emellertid förf. ej gjort fullt klart
att en odelad och till kustförsva r organisera d
sig,
för
flotta hade ännu en vigtig rol att spela uti just det
försvarssy stem han hyllar. Hade så varit fallet, så
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hade han troligen ej inskränkt sig till blotta förklaringen, "att den skarpa gränsen mellan de båda sjövapnen, hvad materielen beträffar, upphört att finnas, sedan än gan för båda begagnas som rörelsekra ft." En
militär som så träffande bedömer gränsfästn ingars värde,
såsom fasta punkter afsedela att uppehålla och forsvaga
fiendens landstigni ngshär eller tvinga honom att välj a
ofördelakt iga landstigningspunktfJr, skulle nämligen, om
han haft en klar uppfattnin g af kustforsva rets natur,
ej hafva underlåtit att framhålla ett så beskaffadt sjövapen såsom rörliga, gränsfästn ingssystem et kompletterande, befästning ar med sa mma uppgift som de fa sta.
Derigenom hade, synes det oss, förf:s radialförs var erhållit en elasticitet och en fulländning, som gjort det
nästan lika tillämplig t, vare sig en fiende valde till
landstigni ngspunkt stockholm strakten eller någon annan
del af kusten.
Hade någon sjömilitär, hvars ord v~igt så mycket
som general af Kleens, varit redo att iklamma den felande länken i den senares försvars system, så föreställa
vi oss, att försvarsfr ågan vid denna tid hade kunnat
för svenska folket framställa s i en fullt klar dager och
att det töcken lätt kunnat skingras, som hindrade så
många att se flottans rätta plats i detta system.
Leijonhufnul .
Tyvärr fanns ingen beredd att gripa det erbjudande
tillfället, men 1863 upptogs af en annan ingeniörofficer
till besvarande elen gamla frågan: "Hva el kan och bör
Sverige fordra af sitt sjöför$Vrl1' under den närmaste
framtiden ?'' *) Förf. känner sig manad att, fastän ej
sjelf sjöman, söka besvara denna fråga, emedan han
länge lefvat tillsamma ns med sjömän, men förgäfves
sökt att af mera framstående fackmän erhålla ett tillfredsställande svar. Först vänder han sin kritik emot
·*) Brochyr af Br. Abr. L eijonhufvud, kaplen vid ingeniörs·

corpsen.
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de yngre af flottans officerare, hvilkas talan vicl riksdagarne forts af artillerika pten hr Brakel, emedan de
visat benägenhe t att sväfva högre än vingame bära;
vidare mot 1862 års sjöforsvar skomite, hvars "resonnement och förslag snarare förvirra än utreda grunderna
för vårt sjöförsvar ". Anledning en till detta skarpa
·klander äro förnämlig ast de af korniten foreslagna 6
mindre pansarfreg atterna, hvilka voro alltför fåtaliga
och svaga att möta fienden i öppen sjö men för stora
att kunna begagna sig af skärgånlsterrängen. Ej ens
för att kunna vara jemnstark a med mindre sjömakter
vo re 'skäl att hålla dylika sjögående fartyg, ty komme
vi meä Danmark och för dess skull i krig med Prenssen, så "är danska flottan nog att hålla den preussiska
i tygeln, så länge denna ej är betydligar e än nu är
fallet, och vår hj elp behöfves endast i land"; mot Danmark måste vår enda plan blifva "att göra oss till
herrar öfver sundet och kasta våra landtrupp er öfver
till Seland. r' Lika litet tjenade det till att hålla en
flotta för att i samband med andra hundsförv andter
be herska Östersjön, ty "miiktiga vänners garanti och
beskydd är ofta mera olycksbringande iin öppet krig
med en mäktigare fiende, mot hvilken de hetas skola.
· hjelpa." Om vi finge hj elp af en engelsk flotta, så
skulle denna fråga föga efter våra pansarfre gatter men
vida mera efter om vi egde en väl öfvad skärgårelseskader samt goda och väl försvarade hamnar. I ett
krig med Ryssland skulle vår sjögående :flotta otvifvelaktigt bli jagad i hamn och hållas instängd samt således ej medföra annat gagn än att hålla en del af fiendens fartyg bundna.
I stället for dessa pansarfre gatter förordar författaren monitorer eller hvad han med ett gemensam t
namn kallar pansarbåt ar, hvilka "skulle utgöra elen
hufvttclsalcligaste och stat·kaste delen af vårt sjöförsvar ."
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För de inre skärgårdame föreslur frih. L. "några flytande batterier samt ej för ringa antal mindre och i
möjligaste måtto grundgående kanonbåtar "; de förra,
afseelda till positionsförsva r, borde vara groft bestyc·
kade men ega blott ringa fart, 3-4 knop; de senare,
bygda af jem och drifna med ånga, skulle motsvara
de äldre kanonjollarne och vara hufvudsakligen ämna~
de att rler strid emellan landtrupper nalkas kusterna,
upptr~tda till understöd för våra trupper. Alla <lessa
fartyg skulle tillhöra den egentliga "stora flottan" och
n tgöra hufm~dvapnet till sjös. Dessutom behö.fde vi
4-5 ångkorvetter eller mindre fregatter till att ''un derstödja vår handel smarin och representera vår flagga;·'
dessa skulle utgöra "det lilla vapnet''.
Personalen till vårt "knst- och hamnförsvar" borde
vara teoretiskt och praktiskt fortrogen med skärgårdskrigskonsten men behöfde ingen "kunskap i tacil:ling,
segelmanöver, astronomi och navigering i hämmande
haf, ej heller af routine i skötande af 4 till 500 man
starka besättningar." P ersonalen till "det sjögående
eller seglande försvaret" (d. ä. lilla flottan) "måste ega
så stor skicklighet i artill eri som for det praktiska be·
hofvet fordras och för r esten blifva föret r~td esv is praktiska sjömän", samt ega känn edo m om vår hand els·
marin och våra handelsforhålla nden. I krigstid skulle
denna "lilla flotta ", eller snarare eskader, hafva att så
länge so m möjligt upprätth ålla forbindelsen öfver Nord·
sjön med utlandet, om den blefve in st~ingd skulle be·
sättningarna användas till garnison på sjöfästningarna .
Frih. L. ville ingalunda af den stora flottan göra
en "armens flotta, hvilken ~ir en föråldrad institution
som h varken kan eller bör åternpptagas". Gustaf III
hade nämligen genom att upphöja denna flotta till ett
hufvudvapen med öfverdrifna a nspråk förorsakat en
forvitTing uti begreppet skärgårdskrig; då hans miss·
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-tag erkändes, fattade man. ock misstroende till h.~la
skärgårdskrige t. Segern vrd Svensksund var derfore
"en lycka för landet, men ej för flottan." "Förhållan·
det är dock, att lika visst som ett sjelfständigt skär·
gårdskrig och en oberoende, för sig sjelf opererande,
skärgårdsflotta vore en olycka, lika visst ~tr att en
s:idan flottas biträde vitl en m ~ingd tillfiLilen är af högsta behofvet påkalladt, såviil tilllaml-armen s understöd
som i synnerhet till lokalförsvar af vissa angelägna
ställen."
Den sist citerade meningen torde man väl få anse
innehålla ett utkast till verkningskrets för den "stora
flottan". Såvidt vi af frih. L:s skrift kunna finna,
skulle denna dels vai·a ett sjelfständigt lokalförsvar,
dels ett osjelfstäncl,igt bihang till armen . Under ntveck·
lingen af de fall och ställen der detta " hemförsvar ~
skulle uppträda finner man emellertid, att "lokalfor·
svaret" gerna vill halka in på det rörliga skärgårds·
försvaret 1' a till och med kustforsvarets ge biet, huru
' ' förf. söker afhålla sina
mycket itn
pansarbåtar att be:
gagna utomskärsleder na, såsom det synes oss framga
af följande: "Och på vissa ställen t. ex. långs kuste1:
af Södermanland, Östergötland och Kalmar län, är eJ
alldeles omöjligt, att de till kustens skydd distriktsvis
afdelade eskadrarna kunna på de inomskärs befintliga
farledema folja de utanför i öppna hafvet gående, kusten hotande, fiendtliga eskadrarna, om hvilkas rörelser
de fingo underrättelser genom utpo ster å de yttre skä·
ren samt å Gotlands och Ölands kuster medelst från
dem upprättade telegraflinier."
Såso m läsaren torde finna utaf föregående korta
redog.örelse for hufvudinnehåll et af frih. L :s skr.ift~. så
upptager den, utom åtskilligt gammalt som Vl fornt
nödgats bestrida, också en del nytt, och ~f det nya
dels värdefulla, dels ohållbara och ofullstänchgt utredda
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ideer. Här visar sig tydligt att det 1ir betydlig t lättare att kritisera ett bestående system än att skapa
ett nytt, isynnerh et "för den med ämnet ofullstän digt
hemmastadde". Förf. erkänner också att dessa frågor
äro svåra och att han ej tilltror sig "att hafva visat
viigen till deras lösning bättre iin andra," men att han
ej tvekat framlägg a sin fasta öfvertyg else i hopp att
bidraga till ämnets utredning. Samma skäl torde få
gälla för att vi med några betrakte lser söka visa en
annan sid2. af saken för att möjligen s1itta läsaren i
stånd att lättare skilja agnarue från hvetet i en skrift
som ej blef utan inflytand e på flottans öden.
Att frih. L. och de sjömän med hvilka han länge
lefvat tillsamm ans hade svårt att förstå och öfvertyg a
hvarandr a, berodde säkert icke uteslutan de på de senares oförmåga att nöjaktig t besvara hans spörsmål
om hufvudg runderna för Sveriges sjöförsvar, utan kanske lika mycket darpå att han sjelf ej var så förtrogen med sjökrigs yrket, att han förmådde uppskatt a
den opinion som, om ännu ej allmänt och tydligt uttalad, höll på att stadga sig bland yrkesmännen. Sedan han blifvit öfvertyg ad att vår flotta ej kunde påtaga sig att möta fienden på öppna sjön, synes han
deraf draga den förhastad e slutsatsen, att hon ej hade
behof af sjödugliga krigsfart yg lika litet som af sjömän
till fartygen s bemanning och att dessa, för att komma
i åtnjutan de af det skydd och stöd skärgård en erbjuder ,
aldrig borde få visa sig utom densamma. Flottan måste derföre upphöra att anses såsom ett hufvudvapen
i vårt försvar och i stället inskränk a sin rol till ett
slags skärgård sartilleri , till lokalt kust-, hamn- och
insjöförsvar; hon får ej heller betrakta s såsom första
linien uti vår försvarsplan, utan har der en sekundä r
betydels e; så heter den af förf. erkända hufvudprincipen i vårt försvarsväsende.
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Huru mycket man än vill reducera sjövapnet, huru
långt in i skärgård en man må söka förlägga dess operationer och huru mycket man må lyckas binda dess
verksam het vid vissa positioner, så kunna vi ej fatta,
att det någonsin, så liinge det flyter på det vatten som
. af en fiende måste passeras, innan han kan få fäste på
svensk botten, skall förlora sin karakter af första linie
uti försvaret , låt vara denna är aldrig så svag oeh
bruten. Ofvanstående talesätt saknar derföre allt v~irde
såsom argumen t. Likaledes synes oss talet om flottans
(vore den ock blott ett positionsvapen) sekundä ra betydelse för försvare t innebära lika mycket som att ett
antal sjöfästni ngar ~iro af sekundä r betydels e för ett
hafomflutet land.
I likhet med andra författar e som yttrat sig i samma anda som frih. L., synes han emellertid ej hafva
så små anspråk på flottan, att döma af alla de lokaler
mellan Gefle och blekings ka kusten, der han påräknar
hennes kraftiga uppträda nde mot ett fiendtligt anfall.
De politiskt -militäri ska betrakte lser med hvilka
förf. tyckes vilja bana väg för sina splittern ya grumler
för Sveriges sjöförsva r innehålla ett och annat påståencle som vi för vår del måste bestrida. Sålunda yttras med afseende pfi det biträde våra mindre, sjögående stridsfar tyg kunde lenma en engelsk eller fransk
hjelpflotta: "det är nu väl kändt att uti en örlogseskader är ett eller annat skelJP af betydlig t underläg sna
egenskap er ett ständigt ämne till förargelse och mångfaldiga svårighe ter.'' Sedan den gamla Ii nietaktik en
många år tillhört det förflutna, finner man emellerti d
uti alla mariner fartyg af olika motstånds- och anfallsförmåga, hvilket ingalund a utgör hinder eller förargelse, såvida ej den betydlig a underlägsenheten ligger
uti farten, hvarigenom eskadern förlorar förmåga att
samtidig t och hastigt förflytta sig. Någon fruktan att
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''våra stolta hundsförvandter skulle föga efterfråga den
förstärkning" som vi kunde erbjuda, om vi egde ett
antal kraftiga för vårt rörliga kustförsvar afseelda pausarfartyg förefaller oss såsom fullkomligt gripen m
luften. Må vi söka erhålla främmande hjelp och göra
oss värdiga densamma, eftersom vi på länge ej kunna
hoppas undvara den, men må vi h varken anse oss eller
visa oss så svaga, att vi. behöfva frukta sådan hjelp.
Tanken på ett skandinaviskt förbund emot _R yssland
anser förf. likaså 11 ej förtjena mycket afseende 11 , emedan 11 öfverlägsenheten ännu är afgjordt på kolossens
sida'' och emedan 11 Danmark aldrig medgåfve sin flottas aflägsnande långt från egna öara. Fi)r att göra
denna räddhågans politik så mycket plausiblare, tager
förf. på sitt ord, att svenska flottan inom några Jagar
skulle af den ryska jagas från Östersjön och inst[ingas
i egna hamnar. Äfven om denna instängning vore lika
lätt utförd som inneslutningen af en landfästning, hvilket emellertid ej är förhållandet, så länge fienden ej
råeler öfver väJer och vind, så slmlle den dock, för att
blifva effektiv, fordra betydligt starkare bevakningseskadrar än förf. synes föresUilla sig. Men här är ej
frågan om att hindm våra fartyg att komma ut i Östersjön, utan om att för Jem spärra farlederna nära utmed kusterna och genom skärgårdarna, hvilket äfven
för den ''betydligt öfverlägsna '' ryska pansarflottan
torde bli kinkigt att åstadkomma. Om de af våra läsare som möjligen ej äro sjömän än skulle hysa någon
tvekan i valet mellan vår och frih. L:s uppfattning af
nyssberörda fråga, så äro vi förvissade att de ej kunna
godkänna förf:s anfallsplan emot Danmark, ifall vi
komme i krig med detta land. Att utan flotta tänka
på att göra sig till herre öfver sundet och kasta en
arme öfver till Seland vittnar om ett förakt för danska
flottan, som illa öfverensstämmer med den uttalade

fruktan för den ryska. Visserligen heter det att "i
Öresund vore mindre pansarbåtar fullt så lämpliga som
de stora pansarfregatterna". Men huru skulle dessa
pansarbåtar (monitorer?) komma dit utan att passera
Östersjön eller Kattegat? Ty vår "stora flotta" skulle
ej släppas utom skärgårdarna och kunde det helt säkert icke utan att vara bemannade med sjömän - och
med goda sjömän dertill, om de skulle våga en dust
med Danmarks flotta vare sig i sundet eller under
vägen dit.
Sammanlefnaden med sjömän hade synbarligen ej
bibringat frih. L. någon hög tanke, ej heller sant begrepp om sjömanskap, en egenskap som han också an3er såsom en alldeles öfverflödig faktor i landets egentliga sjöförsvar. Våra sjöofficerare få af hans mun höra,
att de under örlogstjenstens inlärande på cle större marinernas fartyg, i ungdomsåren erhålla en felaktig rigtning, som '•förlamar mannaåldems kraftfulla verksamhet". "Derföre har flottan för närvarande så få arbetande män, då man begär mera än uppfyllandet af den
dagliga tjenstens fordringar."
Såvidt under kategorien "arbetande män" skola
hänföras de som deltoga i diskussionen om sjöförsvarets ordnande och de som sysselsatte sig med att fullkomna och förbättra vapnets olika grenar, så behöfver
man blott kasta en flyktig blick på alla i denna "öfverblick" omnämnde skrifter och på alla de uppsatser
och förslag af fackmän införda i denna tidskrift :;;amt
annorstädes, för att pröfva, huruvida förf:s utsago var
öfverensstämmande med faktiska förhållanden. H vilken
erfarenhet hade månne förf. att åberopa för sitt tal
om "felaktig rigtning 11 och förlamad mannakraft? Hade
engelska, franska eller amerikanska sjöofficerare visat
brist på skicklighet eller kraft vid de omvexlande krigsoperationer hvartill de ej sällan varit använda i kust-
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farvatte n , i vikar och floder, mot strandb atterier m. m.;
hade de, uppfödda på sjögående fartyg, visat sig oförmögna att handter a kanonbåtar och flyta nde batterier?
Det pågåend e kriget på Nonlam erikas sydkust gaf den
fullstän digaste dement i åt hvarje dylikt antagan rlc.
Och våra fredliga sbirgån lsluigsö fningar hade upprepade gånger under J e år flottorna va rit sammanslagna
praktisk t ådagalagt, att våra egna sjöofficerare, äfveu
de som varit hemma stadda ombord på större örlogsfartyg, ej derföre varit bortkomne i sl;:iirgår den eller
främmanue för dess natur och egendomli gheter. Sj ötj enst och sj ömansk ap alstra hvark en okunnig het om
eller (( missakt ning för det mindre, men för tiderneslandets försvar i sjelfva verk et vigtigar e so m kan åstadkommas", men de alstra en fast öfverty gelse att land et
kan tillgodo göra sig sina örlogssjömäns kraftfull a verksamhet pli bättre stitt iin att stiinga in dem på sjöfästningar ell er lemna våra stridsfa rtyg i händern a på icke
sjömän och derföre nödgas f jettra dessa fartyg till en
t erräng so m ej oroas af element erna. Den som föreställer sig att sjömanskap blott består uti vissa fiirdigheter, erforde rliga för att hamlter a ett fartyg i sjön,
begår ett grundli gt misstag. Dessa fiiruigheter äro endast enstaka yttring ar utaf den omdaning och utveckling som mannen s natur undergå r genom ett lång varigt, verksam t lif på sjön. Andra egenskaper, såsom
sjelfkän sla, snabb uppfattn ing, rådigheten och lätthet
att besegra hinder och svårigheter m. m. fo stras j emväl genom sjölifve t och grundlägga den sjömilit ära anda,
den yrkesst olthet som binder den sanne örlogssjömannen till fartyge t och flaggan. Att denna anda ej är
en chimär utan en verklig kraft, som mången giing
uppväg t den materie lla öfverltigsenheten, dero m bör
hvar och en kunna öfverty ga sig g enom att med eftertanke studera sjökrigshistorien. Denna kraft, hvilken
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frih. L. ej uppska ttade, skulle genom hans delningsförslag gå förlorad för försvar et - ty sjömanskap
skulle ej tillhöra "stora :flottan " - h vilken förlust för
tillfället undansk ymd es af den moderna farty gsmater iel
han föreslog. 1 Till den grad hafva de nya fulländade
vapen, hvarm ed uppfinningsförm ågan under de trenne
sistförflutna årtiond ena försett sj öförsva ret, absorbe rat
upp1närksa rnheten hos både fa ckmän och icke fackmän,
att man velat betrakt a persona len såsom underor dnau
materielen. I vå rt land der man aldrig egnat flottans
personal någon synnerlig omvåru nad, i j emförel se med
hvad som i de större marin erna komm er den till del,
synes denna uppfattn ing hafva slagit fastare rötter än
annorst ~ides. Uti vårt första krigsvetenskapliga samfund yttras ä11nu, att: "medan vid lancltarm eerna menniskan är den förnäm sta faktorn och det materia l åt
hvars öfvande och utveckl ing till duglig soldat de största omsorg er måste egnas - - - äro vid sjövapn et
de döda massorn a och maskinerna den vigtigas te faktorn." *) Detta må vara filosofi, men sjömansfilosofi
är det bestämd t icke. Vi kunna ej här vidare unclersöka denna t eori , men tillåta oss för kontras tens skull
att anföra ett yttrand e af amiral Farragn t, ryktb ar ej
blott såsom dj erf utan iifven såsom skicklig och erfaren
sjöofficer: "I would as soou have a paper ship as an
ironclad, on ly gi ve me men to fight her. (( Mången
torde uti dessa ord ej finna annat än en viss portion
fördom och y[tnk ee-skryt , men på botten ligg er der en
djup sanning, uttalad af en stor sjö krigare , som sålunda
erkänner den kraft han har att tacka för sina framgån gar, med hvars bjelp han genom, såsom oöfvervinnerliga an sedda, materiella hinder banade sig väg till se ger och verldsry kte. Han saknade ej erfaren het af
*) Sv. Krigsveten slmpsakad . hand!. 1881, hHft. 23.
19
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vare sig monitorer, svårt artilleri eller undervattensminor, men k~inde sig aldrig ''trycktu af något ''absoluta beroende " "till det döda verktyget".
Om fri h. L. nöd v~indigt ville r if va opp det af
Augustin Ehrensvärd utsådda tvistefrö et och på S.JOmansh:apets grundval förorda en delning af sjövapnet,
så hade det varit naturligare att dela det i ett sjögående kustförsvar och ett positionsförsvar, ty till det
senare kan man tiinka sig möjligheten att inöfva lam1tartil1erister och sappörer, h vilken ide till viss grar1
äfvcn tillämpats nt i Danmark, Holland och England.
Hade förf. blott låtit s in "sto ra flott?. " bemannas med
sjömän, så fans hos den för eslagna materielen (monitorerna) intet him1er för dess anviimlande till lmstförsvar , liksom våra skärgårdar ej heller äro så grunda
att icke de för detta försvar lämpliga, pansrade såväl
som opansrade, fartyg iifven kunnat uppträda i den
inre skärgården, hvarhelst en fi ende knnde vilja intränga. Alla de föresiagnu fartygstypema, de 4 ~L 5
korvettema eller mindre fregatterna, pansarbåtarne ,
lianonbåtarne och de flytande batterierna tord e kunna
anses nöjaktigt tidsenliga och fn·18G3 mots varande flot t ans behof, med undantag möjligen af de myck et g l'nnrlgående kanonb åtarna. Det tinrlamål för h vilket dessa
voro bertiknade, bit räcle åt lancltmpper, måste enligt
vår tanke betraktas såsom vår flottas bi1·oZ, so m ej
gerna kan komma att s~ittas i scen, förrän ridån gått
ner efter l:a akten , UtHler hvilk en flottan måste koncentrera all sin luaft emot fientl ens på vattnet flytande
stridskrafter, sederm era mi\ vi med elen materi el som
finnes att tillgå eller som lätt nog kan tillredas på de
inra vattendmgen och med den personal so m kan um1varas efter bästa förmåga söka lemna stridskamraterna
på lanrl allt m(ijligt nnrlersWd. Men låtom oss ej förhastadt bep;ft sa mm a fel som Gustaf III, JJ. han till att
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rädda · armens flotta ur ldiimman, i otid d1·og örlogsflottan in i Viborgska viken, medan hon i Finska viken
ännu hade vigtigare företag ntt fu llgöra.
Ehnru förf. tycker att begreppet sk~irgårdskrig
"måst e utredFLs och r ensas från en fal sk uppfattning",
så lemnar han dock liisar en något tvehogse n om han s
egen uppfattning af detta beg repp och inskränk et' sio·
o
till att visa, att skiirgål'llsflottan "!van och måste a nvändas". Såso m förut iir ?.ntydt, tro vi, att detta användande i förf:s tanke biir afse försva r af vigtiga
position er, h varom vi sålerles tit·o ense; deremot har han
genom sina öfriga Eiror och delningsfU rslag förorsakat
minst lika sto r flirvir ring i begre ppen sjö- och kustförsvar som Gustaf III:s "oregelbundn a snille " blandade Lort begreppet skiirgånlskrig. Till kustförsvaret
hade de före slagna monitorerna ett afgjordt fiireträcle
framför de ifrågasatta pansarfregatterna uti fullk omligare s kydd och mindre djupgående, Inraremot de vol'O
underHlgsn a nti ett annat ej mindre vigtigt afseende fart. Inom ett å rtionrl e hade anspråken på såväl pansarskydd so m fart så stegrats, att båda klasserna måste
anses, ej föråldrade, men så lit et tidsenliga, att någon
förnyel se i deras ursp mngliga sh:iek ej h:nnde ifråga komma. Såväl dessa pansarbåtar so m de kanonbåtar
hvilh:a med dem hade att operera på kusterna voro
mwändbara att först~irka. position s fö~·svaret.
(Forts.)

-

Om Skeppsgosseinrättningen.Den vigt, som hvilar på uppfostrings anstalter i allmänhet, får under inga förhållanden större betydelse än
då det g[Lller att utbilda ynglingar för sjökrigsman nayrket, vare sig att de in om detta yrke skola intaga en
befälhafvares ansvarsfulla plats eller utföra underofficerens eller matro sens allvarliga och pröfvande pligter.
Behjertande denna sanning hafva sjövapnets målsmän år efter år egnat en allt omsorgsfulla re uppmärksamhet åt detta vapens plantskolor och af alla institutioner vid sjöförsvaret har väl, med undantag af sjökrigsskolan, ingeil för närvarande n ått StL tillfredsställ ande
utveckling och hugnats med för ändamålet så fullständiga, anordningar, som skeppsgosse inrättningen .
Många förändringar hafva emellertid alltifrån äldre
tid er tr~i:ffat denna inrättning inna,n den kunna,t blifva
hvad den nu är och, di1 det icke torde sakna intresse
att följ a dess utveckling, skola vi efter tillgiingliga handlingar först lemna en kort öfversigt af inrättningen från
dess tidigast e dagar intill niirvarande tid, derefter beskrifva inrättningen sådan den nu lir och slutligen underkasta n ågra förhållanden och det aljer inom densamma
den granskning, hvartill flera års erfarenhet vid dem
gifvit oss anledning.

l.
De tidigaste spår af skeppsgossa r upptäckas i handlingar från senare hälften af 1500-talet. De förekomma
der först under namn af "Pyttkiare", hvilken benämning, snart ändrad till "P y kj ere" eller "Skcppspykj ere",
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slutligen blef "Skeppspojlmr" eller "Skeppsgoss ar". Sålunda upptaget· redan år 1566 besiittningsl istan å skeppet "S:t Erich" pyttkia,re; sjöstaten för år 1579 upptog
skeppspykjere såväl vid skeppsgården i Stockholm, som
på andra ställen; i sjöst at erna för åren 1626, 1629 och
1630 upptagas äfven skeppspykje re, men från 1634 intill 1685 återfinna vi hvarken i stat erna eller annorstädes något spår af skeppsgossars tillvaro. Handlingarn e
från dessa itldsta tider lemna, i öfrigt icke mycken upplysning om skeppsgassa mes utbildning.
Genom en kong l. resolution af den 1\) Ma,rs 1685 synes
inrätt ningen emellertid åter ha,fva blifvit npplifvad och §
l i denna resolution har följande lydelse: "Alldenstun d
vid Amiralitetet alltid för detta varit brukligt att m1taga
små gossar, som icke allenast sina sysslor på skieppen
hafva att förr~itta, utan också af ungdomen vänja sig
vid sjömanskap, att de gemenligen blifva bäst skicklige
till Kongl. Maj:ts tjenst, alltså är Kongl. Maj:t i nåder
tillfreds att sådan e hiirefter också antagas."
Från denn a tid uttryckes i_inclamålet med imättningen närmare och har detta derefter allt intill senare
ticler angitvits mer eller mindre ute slutande vara att utgöra en skola för bildamle af skicklige ämnen till unclerofficerare vid flottan. Så heter det i kongl. brefvet elen
7 Augusti 1738 : "Skeppsgoss arne äro att anse som en
sko la, h varest de fr ån ungdomen blifva uppammade och
hvarifrån Amiralitetet med tjenliga ärrmen till underofficerare förses." Kong l. instruktione n den 7 Augusti
1776 innehåller: "Skeppsgossarne äro inrättade till stam
för skicklige underofficemre, kofferdikarlar och volontärer." I kongl. brefvet elen 22 Oktober 1792 siiges:
"Afsigten med skeppsgassa me är att Amiralitetet derigenoih ma undfå skickliga underofficer are, kofferdikarlar och volontärer." I reglementet för skeppsgosseinrättningen af 1823 angifves ändamålet vara "att ut-
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göra en planttSkola för örlogsflottans underofficerare" och
i 1848 års reglemente "att rekrytera matros- och kanonierkompanierne med sådana ~imnen, af hvillm skicklige
unelerofficerare kunna erhållas, äfvensom att förse varfvet med arbetare af elen beskaffenhet att de må kumm
utbildas till dugliga handtverksunderofficerare." I reglementet för skeppsgosseskolan af den 27 ~ ovember 18GO
och ~innn i nu g~illaude nådiga stadga för skeppsgossec;kolan lenmas iifven best~imcl antydning om att im~itt
ningen afser ulbildamle af nnclerofficers~inmen, men lwarken i 1872 års reglemente för flottan, ej heller i nu g~il
lancle reglemente göres sådan direkt antydning. Sistn~imnde rectlemente
ano·ifver
nemlio·en
inr~ittnino·
;:,
-o
o ens ~indmnål kortligen vara att bilda rekryter för komplettering
af matros-, eldare- och handtverk8-kompanierna, hvilken
best1innnelse likväl, en1ir flothtns underbef1il just utgt\
från dessa kompanier, sålunda endast i uttryck skiljer
sig från de tidigare och hufvudsyftet med inrättningen
är icke heller något annat nu ~in det var för 150 år
sedan.
Af flera reglementen och kongl. bref framgår att
man med skeppsgosseinrättningen vid sidan af hnfvudämlamålet 1ifven åsyftat att understödja och nppnmntm
personalen vid flottan. Så anföres i ett kongl. bref 1783,
angående extra skeppsgossars antagande, såsom skäl för
denna åtgärd "den märkliga förmån och nytta riket tillskyndas derigenom att en del af den under Amiralitetet
lydande gemenskapens barn kunna r1idclas från de svåra
öden som fattigdom och bristande uppeh~ille medföra",
och i 1823 års reglemente för skeppsgossekåren lyder
§ l sålunda : "Detta compagnie, som utgör en plantskola för örlogsflottans underofficerscorps och derjemte
blifver en uppmuntran för för[ildrar af alla till örlogsflottan hörande stater, att, m ed fiistaclt afseende på sina
barns dervid försäkrade framtida väl, med nit och red-

lighet sina åligganden fullgöra, bör fördenskull så handhafvas, att det nppfyller i allt sin best~imm e lse . "
Fi)reskrift,erua fi\r skeppsgossars antagande haJva
varit underkastade många ~im1ringar och modifikationer.
att endast barn till fattio·e
I ~Lldsta tider var stadcradt
u
b
m~in och faderlösa bam finge antagas. I dessa ticler
synes inr1ittningen sålunda hafva varit hufvudsaldigen
en viilgörenhetsanstalt. 177G föreskrefs att till skeppsgossar skulle antagas "statens fattige och allrahelst underofficerares och gemen e mans barn" och ett kongl.
bref 178:) be~t1imde "att inga andra barn fingo till
skeppsgossar antagas, iin såcbne hvilkas för1Llc1rar hörde
till staten och kunde verkligen behöfva ett sådant under~töd till deras barns uppfostran, dock icke i annat
afseende ;in att de clerigcnom skulle uppdragas till raske
sjöm~in och 1iumen till underofficerare." Genom en note
af gener:1l-amiralen 178G moclg:1fs att 20 gossar af mindre förmögne officerare och tjenstem~in vid flottan fingo
antagas, men detta medgifvamle upph1ifdes genom ett
kong1. bref 17D2, i hvilket det heter "att skeppsgosseim·;ittningen ej vore att anse såsom en pensionsanstalt
0ch att dervid ej f:'t antagas ett visst antal officerares
och tjenstemiins barn," h varemot det medgaJs att 1ifven
båtsrniins och soldaLers barn fLHgo vid inrättningen anställas. Genom en kongl. instruktion 1804 förordnades
att skeppsgossar skulle utses af "alla till flottan hörande
staters barn, helst underofficerares, vartshandtverkares,
timmermäns och gemenes" och 1823 års reglemente bestlimde att " vicl valet bör särdeles afseende fästas på föräldrarnes gjorda tjenster, oklanderliga uppförande, fattigdom samt det större eller mindre antal bam de hafva
att vårda".
Af alla h~irofvan citerade stadganden framgår att
inrättningen, jemte dess hufvudändamål, under dessa tider äfven var afseeld att i vlisendtlig mån vara till hjelp

t)
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och uppmuntran för statens och företrädesvis for flottans
tjenare samt att barn af dem hade uteslutande rätt till
inträde. Under dessa tider funnos ock giltiga skäl för
sådana bestämmelser och icke ensamt ur synpunkten att
bereda den enskilde, otillräckligt aflönade tjenaren, en
ekonomisk fördel, utan äfven med hänsyn till det allmitimas bästa. Att bestämmelsern a någon gång missbrukades, hvarom man vet att omtala mer eller mindre
tillforlitliga berättelser, forringar icke deras befogenhet
och lämplighet för den tid och de forhållanden, for
hvilka de voro afsedda.
I 18-:1:8 års reglemente gjordes emellertid en betydlig
ändring af foreskrifterna om skeppsgossars antagande.
I § 2 af detta reglemente stadgades nemligen : "Vid
skeppsgossars antagande må icke göras afseende å nitgot
annat än vinnandet af skeppsgosseinr ättningens i foregående § bestämda ändamål, som icke har något gemensamt med det af välgörenhetsin rättningar for fatt.iga barn"
och vidare : "Vid valet bland sökande gifves dock foreträde åt dem, hvilkas fäder länge och väl tjent vid flottan eller i flottans tj enst omkommit eller blifvit skadade,
dernäst åt andre gossar, hvilka äro födde och uppfödde
vid kusterna samt, i brist af tillräckligt antal sökande
at dessa klasser, bland den öfriga befolkningen; dock
att den sökande i öfrigt innehar de egenskaper som erfordras."
1871 års reglemente bibehåller ung~:fc.ir samma bestämmelse i afseende å antagningen utan att likvällemna
något särskildt företräel-e åt vid kusterna födde och uppfadde gossar och nu gällande reglementes fore skrifter i
detta afseende äro desamma som lemnacles i 1871 års
reglemente.
Genom dessa senare ticlers stadganelen är visserligen
billig hänsyn ännu tagen till det traditionella företrädet för barn af flottans tjenare, men inrättningen står
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alltsedan 1848 öppen äfven for andra barn och om sådana under niirmast foljande åren endast undantagsvis
sökte och erhöllo anställning, berodde detta dels af det stora antal kompetente sökande af flottans barn, dels af att
inr~ittningen ännu var föga känd utom flottans stationer.
Viikoren i öfrigt för att till skeppsgosse antagas
hafva iifven tid efter annan undergått föriindringar, betingade af olika perioders uppfattning och anspråk. Till
en början var åldersmåttet minst 8 år för att antagas
till extra skeppsgosse och 10 till 12 år for att såsom
ordinarie inskrifvas. Alla gossar, som antogos, blefvo
först extra under den tid sådane skulle finnas. Genom
18-±tl års reglemente bestiimcles åldern för antagning till
minst 13 år och icke upphunna 16 år. 1871 års reglemente satte åldersmåttet emellan 13 och 15 år och nu
giillancle reglemente bestämmer 14 år såsom lägsta och
16 år såsom högsta åldern för att kunna antagas, dock
att gosse, som varit minst 4 månader till sjös och kan
föret e vitsord om fallenhet for sjötjensten samt befinnes
innehafva kunskap er motsvarande hans jemnåriges vid
skeppsgossekår en, kan der in skrifvas intill 18 års ålder.
I de ticler då inrättningen i hufvudsaklig eller väsendtlig mån var en understödsanst alt och gossar redan
vid 8 till 10 <l.rs ålder vid densanuuu antogos, gjordes
naturligtvis icke anspråk på någon som h elst kunskap
för inträdet, men då, likasom nu, var bestämclt att endast friska, till sina kropp ar felfria och välartade gossar
fingo antagas och i 1823 års reglemente stadgades såsom
vilkor att de skulle lutfva undergått vaccination, en bestämmelse som fortfarande är gällande.
Först genom 1848 års regl emente blef staclgadt om
de sökandes pröfning till utrönande af deras egande förståndsodling och kunskaper, men reglementet angaf icke
något visst kunskapsmått för att kunna blifva antagen
och är icke heller nu något minimum af kunskap for-
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dradt för intl·~icl e . Bestämmelserna i 18±8 års r eglemente
i aft> eende {t tmtaguingeu iiro iifveu i öfl'igt niit>tau oföriimlrade biheln\llna; endast en olikhet för ekommer i senare ntkomna reglementen. 18-±8 års reglem ente stadgatie nemligen att, om fl ere gossar efter ·pröfning ansågos lika, passande för ilot.tans tj enst, företriid e skulle gitvas M de iildrc eller tlem som syntes efter kortaste ticlen
kunna fl' ån lettron ntskrifvas, men i 1871 <tr:> r eglemente
h;tr en alldeles motsatt åsigt gjorts giillall<le, nemligen
att blaml flere jenmgodn, företriide sh:all gifvas ftt de
y~tgrc, och i llll giil1am1e r eglemente iir i sistherörde afseende ing en fö reskrift lemnacl.
Skeppsgossar <tntogos fö rst af muiralitetskolle8·ium,
senare af förste amiralen och varfsamiralen och enligt
18:23 ;\rs reglemente af hefiilhafvamle amiralen. 18-±8
;\ rs reglement e stadgade att antagningen skulle göras af
bef;ilhafvamle amiralen eller stations befiilhafvaren e ±ter
förslag af en af niimnde myndighet tillsatt komite, lJesb\ende af kommendanten såsom ordförande, skeppsgo~sekompanicheferne, tvenne skeppsgosseHirare och en
af stationens hikare. Enligt nu g~illanclc reglem ente antagas skeppsgossar på flottan s båda stationer. Antagningen göres af miliEirchefen på förslag af en af honom
till satt komite, i hvilken vid Carlskl·ona station, chefen
för skeppsgossekåren och vid Stockholms station chefen
för sjötrt1pperna ~ir ordförande och hvars ledamöter utgöras a± två officerare, en llirare vid skeppsgoss eskolan
eller prestman och en Eikare. Antagningen sker alltsedan 1848 endast en gång om året, omedelbart etter
verkstiild utskrifning från kåren och, enligt nu gällande
bestämmelser, till det antal vid hvarclera stationen som
af chefen för flottans militiirp ersonal för hvarj e gång
bestiimmes.
Skeppsgossarnes antal, som uneler ~ildsta tider synes
hafva vexlat emellan 20 och 100, besttimelos genom kgl.
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resolutionen elen 1\.l Mars 1G85 till 50 vid hvardera af
sjömilitiens 3:ne es<Ftadrouel·. Dettn, antal undergick
flere gånger ~indrin g ar, men 17G1 ftmnos 150 gossar,
alla tillhörande Carlskrona station.
Då anneens flotta inriittades i Finland år 1770 beslöts s. ;'\,. att på Sveaborg skulle uppstittas ett skeppsgosse kompaui af 80 gossar och någm år senare blefvo
~ifv en 13 t> k eppsgossar austiihle vid armens flott:t i Stockholm.
Ar 1783 ökatles numerliren i Cn,rlskrona till 300,
hvaraf 150 voro extra. .c\r 17D7 regleratles skeppsgosseUmm i Carlskrona t ill :200 ordinarie och 100 extra och
syne s iifven antalet skeppt>gossar pä Sveaborg hafva blifvit ökad t, t,y i 17D8 ~trs fö rslag äro upptagne :
. . . . . . . . ..... _. . 300
i Carhknnm . .
. . . . . . . . . 13
i 8tockholm. . . . . . .
på Sveaborg;
.. . . 100
eller tillsammans 416 gossar.
Med Sveahorg förlorades 1808 iiJven dervarande
skepp sgossar och genom ett kongl. bref elen 8 Oktober
1811 förordnades tttt af de GO ordinarie nummer, som
varit npp±örcb p;\ Sveaborgs stat, 30 skulle öfv erflyttas till
Göte borg idven som att antalet i Stockholm skulle ökas
mecl 13, lware±ter hela skeppsgossestyrkan sålunda utgjorde:
Carlskrona
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300
Stockholm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Göteborg . .. . .. . . ....... ... .__· ._._3_0___ _ _
eller tillsammans :360 gossar,
hvaraf 120 extra.
Vid flottornas sammanslagning 1824 undergick denna
numeriir ino·en
föriindrin ::0o·, men, då 1832 lutnonierkåren
o
uppsattes, ökades i sammanhang dermed antalet skeppsgossar i Stockholm till 60.
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Ar 1848 omreglerades skeppsgossekåren; alla extra
skeppsgossar indrogos, äfvensom alla skeppsgassam e i
Göteborg och de ordinaries antal besUimdes till 280 i
Carlskrona och 50 i Stockholm. Derefter förordn ades
1852 att antagning af skeppsgossar till Stockbolms station icke vidare skulle ske och genom kongl. brefvet
den 7 December 1854 indrogs skeppsgosseinrättningen
der.
Då i början af 1860-talet atgången trän matroskompanierna i betydlig grad aftog och år 1865 nära 80 öfverkomplette funnos å dessa kompanier, anbefalldes s. :t.
att skepp sgassames numeriir skulle nedsättas till 200 på
det sätt att tillsvidare endast 1/:J af de uppkommande
vakanserna, hvmj e år fyld es, och då vid ge n eralmön ~tring
18G0 alltalet öfvertalige vid matroskåren befans än vidare
ölmclt, anb efaldes att ytterligare 26 nummer vid hva1j e
skeppsgossekompani ell er tillsammans 50 sk ulle tillsvidare
lu\llas vakanta.
I bö1jan af 1870-t alet tilltog afgl\ngen ur matroskåren åter och 18 73 anbefaldes att de 50 nummer so m
seelan 1860 hållits vakanta, åter skulle fyllas och i ' sammanhang dermed att vid derefter skeende antagningar
1
/:J af hela antalet hvmj e år skulle antagas i Stockholm
och % i Carlskrona. Alla, skeppsgassam e skulle lil;:v~il
fortfarand e tillhöra Carlskrona station och der utbildas
och skull e sålunda de i Stockholm antagne till Carls-'
krona nedsiindas.
Genom kongl. brefvet den 12 Mars 1875 föreskrefs
att kåren åter skulle uppbringas till 280 gossar.
Då år 1876 många valntnser ännu funnas å de i
Stockholm nybildade 5:te och 6:te matroskompanierna,
tilläts genom ett kongl. bref af den 16 Juni s. å. att
skeppsgossar till ett antal, motsvarande de vakanta nummerna å dessa kompanier, dock icke öfversticrande 20
b
'
fingo anst~Lllas vid Stockholms station och der erhålla
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enahanda unelervisning med skeppsgassame i Carlskrona;
desse gossar voro dock ege ntligen afseclde att utbildas
till hornblåsare vid Stockholms stations matroskompanier.
Genom ett kongl. bref följande år meclgafs att detta antal gossar finge höjas till 35.
Sedan emellertid medel beviljats till underhåll tör
400 skeppsgossar, anb efaldes genom ett kongl. brefelen
G Juli 1877 att kå1'en skulle till detta antal uppbringas,
men då det senare visade sig att en sådan ökning af
skeppsgossekåren icke var erforderlig för komplettering
af de manskapskompanier, som sjövapnet egde, och hvilka
skulle ur skeppsgossekåren rekryteras, faststäides genom
kongl. brefvet den 20 Februari 1880 att kårens styrka
tillsvidare skulle utgöra 300 gossar, deri inb er~ilmacle de
extra gossar, som funnos vid Stockholms st ation och
hvilka, ~edan den i Carlskrona und er byggnad varande
nya kasernen blifvit till begagnande upplåten, efter· särskild anm;ilan borde dit öfverflyttas och skulle derefter
inga skeppsgossar vidare antagas till Stockholms station.
Genom ett kongl. bref den 27 Januari 1882 medrrafs
emell ertid åter att extra skeppsgossar fortfarande
,.,
finrro
,., antao·as
,., för att utbildas till hornblåsare vid Stockholms station, allt i enlighet med bestämmelserna i kgl.
brefvet elen l G Juni 187G.
Såsom vi af ofvanstående resume finna har det hufvuclsakligen varit vid Carlskrona station, som skeppsgossar utbildats, men till mindre antal hafva skeppsgossar uneler olika tidsperioder äfven tillhört Stockholms,
Sveaborgs och Göteborgs stationer. Numerären, som
ökats och minskats flera gånger, är dock nu ungefår
densamma som vid slutet af förra århundradet.
(Forts.)

-

Om Granatskjutande kulsprutor.
Den såsom facktirlning framstAende engclskR. tidningen "United Service Gazette" innehåller för den 5
Augusti 1882 en uppsats om skjutföt·sök med snabbskjntamle granatkanoner, hvilk en vi i 15fversiittning Mr
återgifva:
I vårt munmer för den 22 sistlidne Jnli lem nalle
Vl en redogörelse för r esultatet af de vid Portsmouth
anstälda slutförsöken med N onlenfelts (Palmcrantz')
1 1/ 2 " granatskjutande kulspruta, hvilken mecl sin öfvet·
måttan goda tr;i:ffs1ikerhet och granaternas stora genomtriingningsförmåga lofvar att blifva ett i högsta grad
nyttigt vapen till armering af kanonbåtar, ängbarkasser och båtar afsedda att gifva eld mot andra <ly lika
slags farkoster. Dessa granatkulsprutor torde bi) ra använelas vicl sidan af Nordenfelts (Palm crantz') l '' knlsprutor, hvilka sistnrimmla iiro mera s pecielt afseclrb
att afvi:irja anfall från toq1edobåtar, ehuru de vid Ale xamlria hafva vi sat sig högs t ändamålsenliga äfven vid
skjutning mot fästn ingsverk och in i kanongluggar och
kasematter på afstånd , der Gatlingskanonen och andra
kanoner af handgevärskaliber icke skulle medfört någon verkan. Vi erfara att bortåt 45000 Nordenfeltska
(Palmcrantzska) l" stålprojektiler utslungats mot befästningarne under de f:'\ timmar bom bardementet af
Alexandria pågick (H. M . fartyg "Monarch " aflossade
ensamt 3500 skott) och vi hafva vidare låtit oss berättas, att verkan af dessa kulsprutor var i högsta
grad demorali serand e bland de egy ptiska kanonse rviserna likasom Stinleles ödeläggande för deras artilleri-
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materiel. Det synes som om åt.'lkilliga af de engage·
ratle fartygen hafv:1 låtit Nol'Clenfelts (Palm crantz ')
1'' lmlspentor spela mot de olika befästningarnes cmbrasyrer, enär de marin so],later, som efter bombarelementet intdingde der, funno dessa små stålprojektilet:
fastsittande öfver allt inuti kasematte rna, i kanonema
och deras lavettage samt till och merl inuti sj elfva lmnonloppen. En enda l" projektil inuti loppet af en
stor artilleripjes skull e efter all sannolikhet vara i
stimd att försätta densa mma hors clc combat. Med
det onppltörliga kulcegnet från de tio Nordenfeltska
(Palmcrantzska) kulsprutorna å. ett af våra pansarfartyg och med ];ännerlom derom att mynningen af en
10'' l;; ano n intog en sjettedel af embrass.y rens area,
torde våra kanonierer ej hafva haft allt för svårt att
göra en eller annan af de i f[istningsverken upp stäida
lmnonerna otj enstbara och detta å ett afstånd, som l:'tg
utom skotthåll för fiendens gevtirsknlor.
Det har emellertid blifvit a llrnänt erkämlt inom d e
stora europeiska örlogsmarinerna, att det utom 1"-kalibers lmlsprntan, so m på grund af internationeJ öfverenskommelse ej fir anvfindas till skjntning med granater , iifven erfordras en snabbskjutande granatkanon,
hvarlan vi här gå att lemna en jemförande öfversigt af
de r esultat som ernåtts vid de genom engelslm marinförvaltning ens föranstaltande i Portsmouth successivt
anstfilda försök med två olika system af 37 m.m. lätta
gran atkanon er, nem li ge n:
Hotchh:iss 37 m. m. k anon ,
vägande 4 cvt och
Nonlenfelts (Palm crantz') 37 m.m. h:anon ,
3 ,
Ammunitionsfördel ningen i dessa båda pjeser förhåller sig som följer:
Hotchkiss: Nm·clenf'clts:
Vigten af proiektilen . . ... .. . . . 16 ounces 28 ounces
,
, krutladdningen ... . . . 2 ,8 ,
8,5 ,

-
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Hotchkiss: Nordenfelts:
Vigten af sprängladdningen i
vanlig granat ....... 337 grams 600 o-rams
1740 °fot
Utgångshastigheten var pr sek 1390 fot
Vid snabbskjutning utan noggrann sigtning sköt
Hotchkiss' kanon 42 skott, N ordenfelts (Palmcrantz')
kanon 29 skott i minuten.
.Med absolut noggrann sigtning gjordes 10 skott
med hvarclera kanonen och blef resultatet för Hotchkiss' kanon öfver hufvud tao-et en meclelafviknino- af
10
.
"'
o
.
tum och för N ordenfelts (Palmcrantz') kanon en medelafv_ikning af 5% ·tum från träffpunkten rälmaclt,
hvarv1d 7 af 10 skott med Nordenfelts (Palmcrantz')
kanon träffade pricken.
Vid. sna.bbskjutning på 300 yards afståml med noggrann s1gtmng sköts med Hotchkiss' kanon 24 skott i
minuten af h vilka 12 träffade taf!an; medfJlafvikning
1_9 tum. Med Nordenfelts (Palmcrantz') kanon, som
I'lgtades omsorgsfullare, sköts deremot endast 12 skott
i minuten, men alla 12 voro träffar, deraf 4 i pricken
och 8 utomkring på taf!an; medelafvikning 6 tum.
För att försöka uppsättningen och kanonens träffförmåga med riktningsförändring sköts med hvardera
kanonen på 300 yards afstånd mot målskjutnino·staf!or
som blifvit placerade på 120 fots afstånd ifrå~ hvar~
andra och i olika vågplan, hvarvid sigtningen förändrades mellan hvar:je skott från den ena taf!an till den
andra.
Försöken börjades med Hotchkiss' kanon och sköts
med denna kanon först under en half minut, h varunder
lossades 7 skott deraf 6 träffar eller lika med 14 skott
och 12 träffar i minuten.
Med samma kanon sköts derefter under en minut,
hvarunder hon gjorde 12 skott med 9 träffar.

3 09-

Nordenfelts (Palmcrantz') kanon sköt und er 2 miJlllter i rad, ltvarnnrler den gjord e 24 skott med 23
träffar, af hvill;:a 3 triUfade pricken och de <ifriga 20
inom de två öfversta ringal'Jl(~ på taf!an. Detta blir
lika med 11 1/ 2 triiffar i minuten mot resp. 12 och 9
träffar i minuten fiir Hotchkiss' kanon.
Detta resultat är i verkligheten ännu gynsammare
för Nordenfelts (Palmcrantz') kanon, än det vid första
ögonkastet vill synas af det shäl att, ehuru kalibern
hos de båda kanon erna iir alldeles densamma, hvarje
skott med N oruenfelts (Palmcrantz') kanon representerar nrira dubbelt så mycket gjutgods att sprängas med
öfver 3 gånger så stor krutladdning.
Vid de till utrönande af genomträngningsförmågan
anstälda försök å 300 yards afstånd och rätvinkligt
mot taflan, genomtdingde Hotchkiss stålprojektiler och
kokillhärdade granater en %11 tjock stålplåt och genomborrade men genomgick icke en 3/ / tjock stålplåt,
· hvilka tjocklekar sålunda representera gdinsen för genomträngningsförmågan hos Hotchkiss kanon på detta
afstånd. Under vissa förhållanden genomträngde elen
Nordenfeltska (Palmcrantzska) kokillhärdade granaten
en sammansatt stålplåt af l 1/ 2 ' 1 tjocklek och genomborrade men förmådde ej genomtränga en 2'' massiv
stålplåt 1 ehuru spatsen på granaten visarle sig '/ 2 tum
utanför plåtens baksida. På samma afstånd och i rät
vinkel mot en 2" tjock taf!a af jernplåt förmådde
Hotchkiss' stålprojektil endast göra en fördjupning af
1 1/ 2 11 • Norclenfelts (Palmcrantz') stålprojektil genomträngde deremot samma slags jernplåt och slog dessutom en fördjupning om 1/ 2 tum i en 5/ 8 " tjock plåt
som blifvit stälcl på ett afstånd af 6 tum bakom den
forra. Vid 63° vinkel genomträngde Nordenfelts (Palmcrantz') kokillhärdade granat en 1 1/ 2 " tjock jernplåt
20

-
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samt exploderade inuti plåten, hvarvid uppstod ett 4''
aflångt hål. Vid 45° vinkel och 300 yards afstå nd ge·
nomträngde Hotchkiss stålprojektil och kokillhärdade
granat en 1/ 2 " stålplät, men slog endast ett obetydligt
hål i en stålplåt af %" tjo cklek. N ordenfelts (Palm·
crantz') kokillhärdad e granat genomträngde en l" tjock
sammansatt stålskärm och exploderade under genom·
farten.
De olika pjesernas vanliga granater företedde fol·
jande komparativa genomträngningsförmåga på 300
yards afstånd. Hotchkiss' granat återstudsade från
1
/ 2 " tjock stålskärm stäld i 45° vinkel samt exploderade
framför skärmen ; lika litet förmådde den med denna
vinkel genomtränga en 5/ , " jernplåt föreställande en
kanonport. Nordenfelts (Palmcrantz') vanliga granat
genomtdingde vid 45° vinkel en l " sa mmansatt stål·
plåt, hvarvid den åstadkom ett 5" stort hål, samt ge·
äfvenledes vid. 46° vinkel 2 1/ 2 " samman·
nomtränO'de
tJ
nitade jernplåtar föreställanue en sektion ~f skepps·
sidan på H. lVI. fartyg "Northa mpton ". Afvenledes
anstälJes skjutförsök i Pot·tsmouth med Hotchkiss' 47
m.m. och 53 m.m. kanoner och vi hafva i föregående
nummer af denna tidning redogjort för de resultat,
som deraf vunnits, utvisande att den förstnämnda pj e·
sens genomträngnin gsförmåga ~t r snarare underlägsen
och den senares blott helt obetydligt öfverlägsen den·
san~ma hos Nordenfelts (Palmcrantz') 37 m.m. kanon ,
men vi hafva underlåtit att medtaga dessa resultat i
denna jemförelse af det skäl att dessa pjeser äro så
tunga att deras användn ing på flottan deraf alldeles
omöjliggöres. Hotchkiss' 47 m.m. kanon väger nemiigen 11 cvt och 53 m.m. kanonen 21 cvt mot Nordenfelts (Palmcrantz') 37 m.m. kanon, som väger endast
3 cvt.
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Vi hafva sammanfört förestående siffror afseende
skjutförsö ken med Hotchkiss' kanon från '' The Parliamentary Admiralty Report" af den 18 Juni 1880 och
beträffande Nordenfelts (Palrncrantz') kanon från de
rapporter vi uneler de sista åtta månad erna publicerat
ft·ån Portsmouth.
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B.

'l' iii t':\lliga utg ifter.

:n. Till inhöp af deu gamla telegraftomten
22.

Kejserlig tyska flottans budget för förvaltningsåret 1882 - 83.

23 .
24.

(Ur Mittheilunge n ans dem Geuietc des Seewese ns.)

A.
An ~l n gs 

25.

Ot·tlinarie utgifte•··
Mark.

nnmm er .

1.
2.
3.
4.
5.
G.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

477810.
Amiralitetet . . ... .. . .. .... . . .. ... . . .
1
.
-FI yc1rogra fi slm a f cl elmn ge n . . . . . . . . . . . . 4~')30.
Tyska fyrar . . . . . . . . .. . . . . . ... . . . ... 216295.
Stationsintemlentur . . . . . .... . ..... ... 17G310.
Lagskipning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23520.
SjLLlavå rd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39582.
Militärpersonalen . .... . . ....... . . . . . .. . 5580570.
Expeditioner med fartyg och båtar .. ... 3092000.
Naturafö rplägn ing .. ... . . . .. .. .... . . ... 2273072.
Bekliidnatl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108087.
Ser vis- och gamisonsfö rvaltning . . .... . 700215.
I nqvartering ....... . . .. . . .. . . ... . . .. . . 509000.
Sjukvård . . . ... . ... . ...... · ... . .. . . . . . 505346.
Rese-, marsch- och fraktko stnader ... .. . 326000.
U ndervi sning . ..... . ..... .... .. ....... . 118473.
Vadsarbeten ... ... . . . .. .. . .......... . 11706558.
Artilleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1926860.
.Minväsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323703.
Lots-, bå k- och fyrvlisen . . . . . . . . . . . . . . . 142725.
Åtsk illiga utgifter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77500.
De ordinarie utgiftemus summa 284()5856.

26.
27.

28.
29.

30.
31.
32.

33.
34.

i Kiel . . . . . . . . . . .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . 81000.
Till tvätt för garnisonsförvaltningam e i
Kiel, Wilhelmshafen och Friedrichsort . . o0600.
Till byggande af örlogsfartyg .. .. . . .. . . 1610000.
'rill utgi fvande af ett verk om korvetten
Gazettes åren 1874-1876 föret agna
Yetenskapliga resa kring jorden, 3:e
anslaget .... ~ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15000.
Till nedri fvamle och återuppbyggande
af Schilligki:irns fy rhus på skyddskanalens innersida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30000.
Till byggnader på ön Wanguorg, 1:a
anslaget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130000.
Till förHin gande af takytan på tunnskjulet i 'W il helrnshafen och anliiggnin g af spårv[ig t ill detsamma . . . . . . . . 12000.
Till byggande af ett t unnskjul för r eser vtunnmaterielen i Kiel . . . . . . . . . . . . . 20000.
Till utrustning och armering af krigsfartyg till bruk af fiskminor, inberäknac1t minornas anskaffaml e .. . . . .. ..... 1500000.
Till byggande af tre små minbåtar . . . . . 600000.
Till bestyckning af korvetten "G" . . . . . . 398000.
Till anskaffande af 22~ revolverkanoner
mecl t ill behör och amm unition och de
för vapnens uppställande ombord erforderliga inrlittningama, 1:a anslaget . 1254000.
Till byggande af tjenstebostäcler i Wilhelmshafen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20000.
Till åtskilliga anläggningar och ombyggningar å varfvet i Danzig, inalles .. . . . 300000.

-

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Till forts~ittande af marinetablissementets vid Ellesbeck (Kiel) byggande . . . .
Till byggnadsföretag vid marinetablissementet i Wilhelmshafen . . . . . . . . . . . .
Till anläggning af en andra inseglingsränna vid Wilhelmshafen, ansl&get 7 ..
'l'ill byggande af Ems-Jade·kanalen ,
anslaget 3 ................. ......... .
Till förökning af beklädnadsförråden i
Kiel och Wilhelmshafen ..... . ....... .
Till upprättande af fyrbåkar .......... .
Till uthus till desamma ... . ........... .
'l'ill en byggnad för sjökrigsskolan i
Diisternbrook (Kiel), anslaget 2 ...... .
Marinförvaltningen s bidrag till ett nytt
skolhus i Wilhelmshafen . . ........... .
Ett arbetsskjul for artilleridepartemen tet i Wilhelmshafen . . . . . . . . . . . . . . . . .
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700000.
450000.

2 kanonbåtar ("Albatross"-ldasse n) 2 under 12 och
2 uneler 6 månader (SöLlra Oceanen). . . . . . . . . 36.
l aviso (:Medelhafvet) ... . .......... . . .. ... . .... 12.
l manöverkorvett (W estra Amerika) ....... , . . . . . 12.

600000.
200000.
300000.
16800.
7000.
400000.
25000.

II.

Såsom öfningsfcwt.yg.

J..... . 10.

pansarfregatter ~ 5 månacleq
~ eskader ..
pa~1sarkorvetter a 5 · ,
.... . .
a VlSO . . . . . . • . • • . . . . • . . . • • • J
man(jverkorvett för kadetter . . . . . . . . . . . . . . . ..
korvett ("Augusta"-klassen ) för ::;keppsgossar . .
korvett ("Ny mphe"-klassen) .................. .
briggar för skeppsgossar a 6 månader . . ...... .
artillerifartyg . ................. ..... ... .... .
kanonbåtar af 2:a klassen, såsom tenders till
detta, a 6 månader ....
l manöverkorvett till rninöfningar. . . . . . . . . . . . . . .
2 manöverkorvetter för rnaskinpersonalens utbildning, a 4 månader
4 pansarbåtar för öfningar, a l månad . . .. .

2
2
l
l
l
l
2
l
2

l" .. .. 10.

o

9400.

Summa tillfälliga utgifter 8728000.

o

o

o

•

•

•

•

•••••••

•

•

•

•

•

o

•

•

•

•

••

o

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

o

•

•

•

•

•

•

•

5.
6.
6.
12.
12.
12.
12.
6.
8.
4.

Ut,plysuingar angående titeln 8.
Följande gmnder äro antagna för beräkningen af
expeditionsomkostn aderna:

I. För längre expeditioner.
Månader.

2 korvetter ("Augusta''·klassen ), en under 6, den
andra under 9 månader (W estindien) . . . . . . . .
4 manöverkorvetter, 2 under 6 och 2 under 12 månader (Ostasien) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 kanonbåtar af l:a klassen, hvardera 12 månader
(Ostasien) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
l korvett ("Augusta"-klassen ), Södra Oceanen ....

15.
36·

24.
12.

III.

För tjensten vid stationerna oeh samfärdseln
mellan varf'ven.

l aviso såsom tender för befälhafvaren för flottans
station vid Nordsjön .. .. ...... . ............ 12.
l kanonbåt af l: a klassen till mätningar. . . . . . . . . 6.
4 dito till skydd för fisket i N ordsjön . . . . . . . . . . . 6.
l transportfartyg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.
2 manöverkorvetter, såso m vaktfartyg a 8 månader 16.
l kejserlig yacht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.
2 pansarkorvetter, försöksexpeditioner a 2 månader 4.
2 pansarfregatter i l:a beredskap (med reducerade
besättningar) a 7 månader . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.

-

:n6-

Pro(resor anses komma att för·etagas med:
2
l
l
3
l
l
6

pansarfregatter, hvardera under 2 veckor.
pansarbåt, under 4 veckor.
pansarkorvett, under 3 veckor.
manöverkorvetter, hvarelera uneler 2 veckor.
aviso, uneler 4 veckor.
korvett, under 2 veckor.
kanonbåtar af 2:a klass, hvardera under 3 veckor.

Officiela underrättelser.
Utdrag af generalorder föt· April-Augusti 1882.
April

--u-l.
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<<

<<

,,
..,,
iSj\itniltningsfartyget F,,]ken skall Idargöras f<>r alt omkring deu 15 Juni kunna utg[L pii sjöm'lluingsexpcdition .
Adjulauten hus . vmJ'schckn, kapten L. Hjort och iuveularieförva ltareu l!'. A. J ur6en må till uppgifna personer
uppE1ta simt bostiilbUgcnheter.
G. lustl'llklion för afdeluiugsehefeu it de föi' skeppsgassames
öfuingar utrustade f,triyg, koauucmlörkapleucn fri h. F . W.
Deunet,
Instruktion f,,r lildste chefen å lmnonbl\tarne Urd och
Vercfande, kaptenen A. A. L. Palander.
12. Underlöjtuanten C. E. Ulff skall efter afslutandet af den
militiira kursen vid gymnastiska centralinstitutet genomgå
den der anordnade pedagogislm kurs.
13. Xngfmtyget Sköldmön skall den 17 April vara khu alt
kunna fum H. K. H Kronprinsen till Tullgarn.
FörUndring i sjömUtningsfartyget Svalans besllllniugslista.
17. 8ekondeu pf1 korvetten Saga skall i afvaktan på fm'lygs·
chefens ankomst till stationen vam inlerimschef.
Instruktion för chefen pft korvetten 8aga, kommendörkaptenen Jll. P. von Krnsenstierna.
Instruktio n för chefen pi\ korvetten Eugenie, kommendörkaptenen E. 8. K Peyron.
I nstruktion för chefen på korvPtten N on köping, l; om·
mendör.lmptenen A, F . H, L. Lind af Hageby.
Under den tid H. K. H. Hertigen af Gotland Ur embarkerad på korvetten Eugenie skall den honom såson1
kunglig person tillkommande honnör uteblifva.
Aspirantema till sjukrigsskolan skoht embarkem på korvetlen Nonköping och skall korvettens besättningslista
ökas !\led en llijtuant filr aspirantemas undervisning.
18. Briggen Gladtws bes1ittuingsli~ta skall ökas med en fö rrileiskarL
På minafdelningen mf1 kommenderas ett inskrliukt antal
underofficerare eller underofficerskorporaler som förut
4.

-

April

18.

"

:25 .

«

:26.
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2\.l.
"

«

Maj
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2.

«

3.
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genomgått speeiel minlnll's och anses Himpliga att framdeles kunna ttnväudas såsom iufornmtiousunderofli.cerare.
ltiitlighet att vid rutinens uppgörande afvilm frtlll reglementerade besutmmelser må giilla fcir de far tyg som utrustas för målskjutnings- och allmänna minkursens öfniugar, Hfvensom för sådan expedition öfverflödiga inventarier och utredningspersedhu må q varJemuas vid stationen .
Niir brist. uppstih· inom det till bemannande af sj<',befiist·
niugal"lla vid Carbkrona uppbådade kompani, må de1~na
fyllas med manskap af annat vid stationen befintligt
bi'ttsmauskompaui,
Hehylcr vid fiislningskompanierua skoh1 efter af';;lutandet ttf kursen i exercissiwlan kommenderas till tjenstgöring vid Kungsholms fiisluing, hva1j~mte till dessa,;
ölvande skola kommenderas liimpligt antal instruktörer.
NHr brist uppstår inom liigre ,;jönmnsklass af eldareafdelningen mft till sjötjenst kommenderas eldare af högre
ldafs.
Den i England hos firman Thornyerott & komp. bestiiida minbåten skall blira nr.rnnet Seid.
nlinbåt.en Seid skall erhålla stiinaiga tecknet V.R.B.
samt tillhöm 3:e fartygsklassen.
Eskaderchefen J. H. Ankarerona skall hissa sitt befiilstecken på ångfartyget Valkyrian den 26 J n ni; cheferna
på Frd och Verdande skola taga befattning med ut,·ustningen den 5 J u ni och cheferna på eskaderns ft11tyg den
12 Juni. Urd och Verdande inmönstras t.lel! 17 Juni
och eskaderns fartyg den 27 Juni .
På kanon båtar af B lendas cert, som äro forsedda med
hydrauliskt lavettage skall besättningslist:w ökas m ed en
underofficerskorporal af eldnreafdelningen.
Kaplen A P. Lilliehöök skall från och med den l Ok tober 1882 vara chef för ekipagedepartementet vid
Stockholms station.
Bifall till konteramiral P. \7 irgius und. ansökan om 6
veckors tjcnstledighet frår. den 21 dennes på grund af
läkare betyg .
Briggen F a lk en ~;kall förflyttas från 3:e till 2:a fartygsklassen.
Komm.-lmptenermt A. C. Schiinmeyr och G. B. Lillichöök skola under de ordinarie cheferntts sjökommendering bestrida chefskapet för sjötrupperna, den förre vid
Stockholms och den senare vid Carlskrona station. Kom-
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mendUrkapten J. C. Os lerman skall hestrida chefsimpet
för skeppsgossekåren under ordinarie chefens ojökom111 endering.
Kanonbåten Gnnhild skall födliggas und~r reparation.
Kapten C. O. F. Ljungqvist p laceras på Slackholms station från den l Oktober.
Fastställelse af laddningar, kmtsorter och lmrdusdimensioner för flottans refllade kanoner.
Ändring i bcsiittuingslistorua för ttngfartyget Valkyrian,
kanonbåten Guuhild samt korvetterna Eugcuie och Norrkliping.
Ho,;lags l:a båtsmanskompani skall uppbådas till extra
uppfordring den 10 niistk. Juui.
Faststlillclse af nytt arlillericxercisreglemeule för tlotlan,;
fartyg.
U en ena af korv e ltcn Eugcnies Iandstigniug,;kanoner må
qvarlemna,; vid stationen.
Löjtnant S. Kilman skall va m chef på briggen Snappopp under löjtnant Ljungqvists sjukdom.
Kommendörkapten O . F. Kreuger skall bestrid~t chefslmpet flir mindepartementet i Stockholm under kaplen
Ekermanus sjokomrnendering.
Kommendörkapten grefve A. T. P . Cronhjelm skall
med September månads utgång npphiira att vara ekipagemUstare v id Stockholms station
Österrikiske iinieskeppslöjtnanteu Leopold de Jedina
tillåtes bese varfvet i Stockholm.
Augfartyget K are skall den 21, 22 och 23 J n ni stiillas
till inspektörens för båtsmanshållets norra distrikt förfogande.
Viceamiral J. R, Lagercrantz skall under konteramiral
P. Virgins tjenstledighet förestå chefskapet för flottans
militärpersonal och kommendör C. G. Lindmark under
samma tid förestå militärchefsbefattningen i Stockholm·
Kommendörkapten F. A. Facks skall från och med den
l Juli t. v. t.jenstgöra i marinförvaltningens militärafdeluing.
Korvetten Balder skall efter återkomsten till CarlPkrom\
och undergången inspektion afmönstras och uppläggas
samt sedermera klargöras för att i medio af Oktober
åter kunna utgå på expedition.
Ångfartyget Sköldmön skall tillvidare ställas till milititrchefens order.

Maj

13.
15.
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Korvetten Eugenie skall anWpa Carlskrona för alt orobordtaga en kelting från korvclteu Josefiues uppbörd.
Kommendörkapten lt G. von Hedenberg skall från och ·
med den 19 detmos och under kommendcir C. G LiU(\marks frånvaro tjenRtgöm soLsom stabschef vid chefens
för flottans militiirpersonal stabsexpedition
Afslag å marinmålaren A Johanssons underd . anhållatt
att
medfölja något af fiatlans fartyg under iunevamndc sommar
Kaptellen grefve C. B. O. F. Cronhjelm placeras pii egcu
bcgiimn pf• 8tockholms station från deu l uiistkommaude
Oktober.
Bifall till kapten H. 8t.arcks undenlfmiga ausllkan om
tjeustlutligheL på gruud af Wmrebctyg, fdm t! en l J uui
till och med den 30 8cptcmbe r .
Kapten O. l'ettcn;eu skall vnm chd' på ll!!gfartygel
Valkyrian i sUillut för permitterade kaptenen H. 8tarck
och underlöjtmltlt C. K Ullf chef på briggeu Falken
u u der liijlna.nt W estmans sjukdom.
Tillåtelse för kiuesislm siindebndet Li -Fong-Pao och sekreteraren C . T. Kreyer att besöka fiottans var f i SJ.oek hol m.
Däcksbestyckningen å fregatten Vanadis och korvetten
Gefie må flir tillfiillet minskas med 2 st. 17 c.m. kanoner å hvartdera fartyget och lavetterna anviiudas på
korvetten Balder.
llifall till underlöjtnanten C. Liudströms uud. ausokau
om utrikes tjenstledighet frfm den •1 Juui till den 8 Juli
fiir enskilda angeliigenheter.
Bifall till kommendörkapten 8chönmeyrs und. ansökan
om tjenstledighet fri\ n den 14 ,J u ni till den 14 Juli för
resa till Frankrike
Angående saluts verkstUllande å korvetteu Engenie den
6 Juni.
Tillstånd fur korvetten Heimdahls officerare iifvensom
öfrige i hufvudstaden sig för tillfiille t uppchi\llancle dauske sjöofficerare att bese varfvet.
Instruktion fcir eskaderchefen Ankarcrona.
Order för chefen å korvetten Eugenie att med korvetten
afgå elen 13 dennes.
Liijtnanten W. Dyrssen skall genomgå lt1igre artillerikms
vie! artilleri- och ingeniörhögskolan.
Österrikislw löjtnautrn Pfustcrschmid vou Hardteustein
l illåtes bese varfvet i 8tockholm.
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Gbdan ~ nppbördsliikare sk:tll handlu\fva ;;jukv årdcn ;;f'vt'n å de i1frige skcppsgosscbrigg:nnc.
Chefen och ofllcerarne. å bmsilianska korvetten Virlnl rl e
Oliveira tili:"Ltas bese varfvet i Stockholm
Bifall till underlöjtnanten grefve Ehrensviirds und. anS(Ilmn om ntrikes tjPnstledighet från den 22 dennes till
den 14 Angusti för helsans vårdande.
Norske kommendörkaptenen Uavn, som blifvit benrdmd
öfvervttra eskad erns krigsöfningar, skall omkring den 31
Juli embarkera på fartyg som af eskaderchefen bestiimmcs.
Hemstiillan om lån af ång,;]upar till monitorerna John
Ericsson och Thordön kan, på grund af bi istande tillgång, ej Lifallns.
Viceamiral Lagercrantz skall, uneler elen tid kontera:niml
Virgin förrtittar genetalmönstring, förestå chefskapet för
flottans militiirpersonal.
Bifall till uuderllijtnanten Lindbergs nnd. ansökan om
in- och ntrikes tjenstledighet från der: 28 Juni till den
:!8 Augu~ti pi't grund af lilkarebetyg.
Underlöjtnant J . A. Helin iir kommenclcmrl pft skeppRgossebriggen Skimer under dess kryssning i Östersjön
under Jnli och Augnsti månader i stillJet för underliijtnant H. T. Limlberg.
Besiittningslistan pit kanonbåten Ingegerd skall så liinge
brist på subalternofficerare förefinnes vid Carlskrona ~ta·
tion minskas med eu löjtnant eller nnderlöjlnant .
Kaplen A. Molander skall vara chef på kanonbåten Alfbild i stiiliet for kapten P. K Arrhenius.
Bifall till löjtnant 8eltolanders und. ansökan om u måuad8rs förlängd utrikes tj ensdedighet från den 12 dennes att vårda sin helsa.
Monitorerna Loke och Tirting samt korvetten Bald<:r
skola forliiggas unrler reparation.
Afslag å hem st;illan om iiuuriug i Falkens besättningsIista på grund af eu l:>t klassens sjömans uppflyttning
till nnderofflcerskorporal.
Bifall till löjtnant Kilmans und . ansökan om 2 mi\nadm·s
forhingel tjenstledighet från den l Augusti för att inom
riket vårda siu lteisa.
Fregatten Vanadis skall klargöms för att i stililet flit·
korvetten Balder kunna i medlet af Oktober utgå på
expedition t.ill aflägsnare farvatien .
Kommendurkapten G. af Trolie tir inkallad till t.jenstgöring vid militiirdepoten i Carlsllrona.
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Kapten J. D. Barclay skall vara chef för l:a eldare- och
hand tverkskompaniet.
((
Liijtnant O. Norrbohm skall från och med elen 13 till
och m ed den 16 niistkommande Augusti delt ag:1 i generalstabens fHltöfningar.
:::o. En underofficer skall stlillas till marinförvaltningen s order fiir besigtning af bestiilda proj ektiler och kanon er.
21. Löjtnant G. Dyrssen har erhållit 2000 francs i stip endium för att gå i fransk örlogstjenst.
24. Danske kapten Keyper tillåtes bese flottans etablissement i Cadskrona.
27. Kommendörkapten J. C. Osterm a n skall vara chef och
kapten L. L. von Horn sekond på fregatten V :1nndis
under dess flireståcnde exped ition.
«
Kapten A. F. H. Klintberg samt löjtnnnt A . W. Wallenberg skola från och med den l niistkommaude Oktober vnra adjutant er i sji>försvarsdcpartementets k ommandoexpedition.
28. Kammarskrifvare J. E. Lagerholm skall vara fiirvnltare
på fregatten Vanadis.
<<
K. M:t har tillagt kommendör L. G. S. Pantzerhjelm
kommendörs liin i kong!. flottans permanenta reservstat.
31. Ltijtnant W. E. Elers ' tjenstgliring såsom 2:e adjutant
i chefens för flottans militiirpersonal stabsexpedition skall
från och m ed den l nHstkommand e Oktober upphtira.
Kapten O. W. Nordenskji>ld skall vam chef fur uppfordrade båtsmanskompanier till och med Septe~nber
n1ånacls nt.gfmg.
((
Löjtnanterne O. Lindboms och E. C. Bmsewitz' tjenstgi\riug såsom kadettofficerare vid kong!. sjökrigssko lan
skall från och med den l nlistkommande Oktober npp·
h tira.

September tager sin bi'>rjnn vid kongl. gymna stiska cen -
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Kommendörkapten R. G. von Hedenberg skall från och
med den l instundande Oktober vara st abschef hos chefen för flottans militärpersonal i stället för kommendör
C. G. Lindmarie
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Sjömätningsfartyget Falken må under htigst 8 dagar an:undas för undersökning och försök med hydrografiska
m~trument.

Augusti

Statsrådet C. G. von Otter har denna dag återtagit
chefskapet för kong!. sjiiförsvarsdepartementet.
Löjtnanterna C. L. A. Munthe och P. J. Dahlgren skola
fortsätta samt underlöjtnanterna H. G. W. Wrangel och
G. af Klint börja den kurs, som nlistinstundande 1

tralinstitutet.
Korvetten Gertes ångslup får utlemnas till chefen p!t ];orvetten Saga att användas vid kadetternas sjömätn in gar.
2. Underlöjtnant H. Palme Hr inkallad på miliUlrdcpot.cn
i Carlskrona.
3. Kanonbåten Gunhild skall rustas och sUillas till chefens
på Saga order.
Tvenne antitorpedokanoner skola apteras å fregatten
Vanadis för att begagnas vid saluter.
4. Kanonbåten Alfbilds besilttning skall öfverflyttas på lmnonbilten Astrid och Astrids på, Althild samt den förra
förlUggas i l :a beredskap och en senare förenas med
eslmdern.
I stiillet för den från Astrid afpolletterade timmermanne n mil kunnig båtsman kommenderas å Alfhild.
BesUtmmelser att iakttagas vid aflösning af bemanningen af sjöbefUstn ingarne den l September.
Löjtnanterna W. E. Elers och Gerhard Dyrssen skola
f1·ån rlen l niistkommande Oktober tjenstgöra såsom
kadettofficerare vid kong!. sjökrigsskola n.
Kapten J. D. Barclay skall deltaga i de minöfningar
som under September mi\nad komma att ega rnm vid
Dröbak i Cluistianiafjorden.
8. Kapten C. M. Ingelman skall vara cl1ef å lotsångfartyget
Ring från och med den 1 nästkommande Oktober.
Order för afdelningsshefen Ekernmun att den 20 stiill a
sig under eskaderchefen Ankarcmnas befiil f<ir att deltaga i simulakern den 22 och 23 dennes.
Order för eskaderchefen Ankarerona att anstUlla fiirstik
" med
ryska signallanternor samt med kommendörkapten
G. af TroHes nattsignalsyötem.
10. På fregatten Vanadis kommenderas följande officerare:
l<ijtnanterna O. E. Non·bohm , O. Lindbom, E. G. Brusew itz, G. W. D. Ljungqvist, F. Carlsson och O. L.
Beckman samt underliijtnanterna J. A. Helin, N. A. Teland er, grefve W. Hamilton, C. Goldknhl, C. A. Brandt,
.B~. Gjerling och E. Rosenblad.
12. Ångfartyget Sköldmön skall den 15 ställas till chefens
!'ör flottans militiirpersonal förfogande för inspeklion af
minafdelningen.
15. K. M:t har tillätit kaptenerna A. P. Lilliehöök och C
G. W. Eretzner samt nndm·löjtnant E. G. Flormr.n att
emottaga och bära danslm dannebrogsordens ridJarekors.
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En minb ftt n:o 4 ell er n:o 5 sbl! ldargiim s fiir minafclrlningen i st.ii\l et fiir rninh ft tcn n:o 7.
2\ngslupcn Eugl>n skn.ll fr/m den 21 och uneler omkrin g
en veelms tid stiillas till liijt.nant Nonhohms fiirfognll(l c
att anvlindas vid generalstabens fiilWfningnr.
Ot·der >t1.t eskaderns fartyg - ut om A lfhild - , min:\ fdelningen , Saga, Urd , Verdande, Gladan och Fall< en
skola afllliin slras och upp !liggas; Engenie, Nonkiipin g,
Snappopp och Skimer fl)rliigg: ts i 3:e Sflmt V nlkyrian i
l :a bered skap och nfmönstrns.
Lnjtnanlen grefve A L . Hamilton kornmeneleras pi\ fregatten V nuadis i stället för lc1jtuant F. Carlsson som på
grund af ~äkarebetyg derifrån atgår .
U ndcrlöjtnan tern a C. G . Fia ch och .T. A H el in inka\lns
till tjenstg;iring vid militiirdep6ten i Carlskrona.
Kommendörkapte n l!'. L. Anderson skall vara chef fi ir
nnderof'ticerspersonalen vid Stockholms station under
kommendörkapten C. C. Engströms tjenst.ledighct.
Kommendör Th. U lner bestrider rni litiirehefsb efatt.ningen vid flottans stfltion i Stockholm under amiral J. U.
Lagercrar.tz tjenstleclighct.
Ångfartygen Skölclmön och Kare skola elen '23 afg:'t till
Grinda, det. förra for H . K. H . Kw nprinsens, det senare
fc1r officerares r;ikning
Ångfartygen Skö ldmön st.iilles friin den 27 till chefens
för flottans militiirpersonal förfogande för i nsp ektion a f
Eugenie.
Kanonbåten Alfhild skall efter äterkomslen till stMion cn
stiillas till miliUirch efen s förfogande.
Underofficerare på rninafclelningen som kunna undvaras
skola afpolletteras och hemseinelas till Cal'lshona.
Order fiir chefen på Valkyrian att, sedan eskaderchefens
benilstecken nedhalats afgå till Carlskroua.
Kapten Thunberg och kammarsb ifvare Åsbriuk skola
till den 2 September tjenstgörD. hos f. d . eslmderchefen
Ankarcrona.
underlnjtnant C. F. Asker skall friin den l September
placeras på Carlskrona station samt underlöjtnanterna
C. E . Ulff', H. A. Palme och E. G. Florman skola placeras på Stockholms station den förre från den 15 September och de båda senare från den l Oktober innevarande år.
På Carlskt·ona mi litl:rclep6t och varf kommenderas för
e n tid af ett år riiknadt från elen l niistk. Oktober:

I exereis slcolan: löjtnantema C. O. Olsen, S. Kilman,
C. A. F. Pettersen, A. G. M. von Schoultz och A. H.
L. von Scheven samt underlöjtnant C. A. EhrenswHrd.
Virl sk ef'l'-'.'f uss ekulllf'Uiil<'I' JW: löjtnanterna .T. E. \Vilckc
och S. G. Westman.
i);i·iq ni}ic erstjellslyc'irilly: unclerlrijtnant A. Ekström
d'ter slutad tj enstgöring vid sjökart.ekontoret.
Pil cwfcct: Ji,jt.nauterna C. A. O. Molin och H. G .
Lagercrantz samt underlujtnanternn C. F. Asker och
E. G . D. l\lmchel lifvensom från och med den l Oktober till i\rets :;]ut uuderlöj t nantema C. O. H . von Arbin,
J . G. Ekelund, O. U. V. H. Hromau, S. A. K. Natt
och Dag och F. l\1. Peyro n samt fr>m och med den l
.fannari 1888 till och med den öl Mars underlöjtnanterna A. B. Juel, C G . A. W. Flach, F. W. Lindberg
och C. F. ,J. Lindström.
Augusti 2G . På 8tockholms militiirdep6t och v~uf konun endems för
eu tid af l ii.r rHknaclt friln och med den l Oktober:
I c.cen :i." k ulall: kapteneu frih . C. O. S. Posse, löjt nanterml N. G. f:lunclström, C. A. Daniel, T. C. A.
8anclström och Ei. W . T. von Bckerman samt nnclcrlöjtna.nten C. K Ulff.
!)/l'lfJ ~~!ii ce ntjeiiH: kaptenerna W. T. Schyberg, B. C.
E. S. K Munck, grefvc C. E . O. F . Cronhjelm och
A . T Thunberg samt löjtuanterna S. von Konow och
H . G. af Sillen.
PcZ umfcet: underhjtuuuterua J. W. Lauuerstjerna och
K G. Lagerstedt.
Kaptenerna C. G . Ceutervall och F. K Norden skola
vara hesigtniugsmiin vid Carlskrona station fdm tl en l
nlistkommand" Oktober.
Kaplen C. G. V. Brctzner skall vara adjutant hos chefen för flottans mi liUirpersonal under inspektionernn. af
Saga och Norrköping.
q
28. Kapten G. J. Sjöberg iir inknll>td till tjenstgiiring vid
miliUirdepoten i Carlskronn.
Pansarbåten Sölve och minbi'tten Rolf skola under 14
dagar stullas till varfschefens i Stockholm förfogande för
f<\rsök med Whiteheads minor.
«
30. För genomgående af specie! minkurs vid Stockhol ms
station kommeneleras från och med den l Oktober 1882
underlöjtnanterna H. A. Palme, S. J. T. C. Ankarerona
och E. G. F:orman.
((

-

Fi·>r genomgående af allmHn minkurs vid Carlskrona
kommendera~ nnder hösltPrminen underlöjtnanterna A. R . •Tnel, C. G. A. V. Flach, II. F. Lindberg
och C. F ..T Line1strUm samt under vårterminen nnd erlöjtmmternn C O. H. von Arbin , .T. G. Ekelnucl, O. U.
H. V. Broman, S. A. K. Natt och Dag och l!'. M.
Peyron.
ilO. Bifrlll till löjtnant Wallenbergs nnd . ansökan om 6 veckors utrikes tjenstleclighet, från kanonbåten Skiiggalds
nfmönstring, för ensk ilda angel;igenheter.
31. Kapten C. E. Smith skall vant chef ii pansarLitten S<ilvc.
«
Kapten C. G. W. Bretzner och löjtnant C. G . G. Kmrnpfl"
slmla vara adjutanter i cherens för !lottans militHrpcrsonal stabsexpedition friln och med den 1 n>istkommande Oktober.
~tntion
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