1880.
43:e årgången.

Häfte N:r 6

Försök till historisk öfverblick
af striderna om Sveriges sjöförsvar, dems uppkomst
och utveckling under inueramude århundrade
jemte deraf föranl edda betraktelser.

(Forts.)
Sveriges örlogsflotta hade således lyckligt och väl
trotsat stormarne vid 1828-29 å rs riksdag och dess
till \·a ro var, tillsvidare åtminstone, ga ranterad , tack
vare clet kraftiga uppträdandet af flere , lika fosterländske som skal'psinnige och ädelt tänkancle, män.
Den seger dessa män förskaffade "stora flottan" vanns
dess bättre ej på bekostnad af systervapnet, ty båda
had e deruti fått sin beskärda del ; den var kanske snarare en tillfällig triumf, so m elen nationella sjelfkänslan
firade öfver den apati och klenmodighet, som hotade att
hämma landets framåtskridande eller gifva detsamma
en skef riktning. Frukterna af segern blef\'o tyvärr af
jemförelsevis ringa betydelse, alldenstund r.epresenta. tionen, lika litet som pressen, visade sig ega en fullt
klar uppfattning af sjövapnets natur och dess förmåga
att bidraga till den skandinaviska halföns framtida
ekonomiska och politiska oberoende.
Den Hitta bris, som under några år fyllt seglen
på svenska flottan, aftog snart nog i saknad af nationens vitxancle sy mpatier och verksamma understöd.
Man föreställe sig ett skepp, kiimpande mot svaga ostadiga vindar och en ombytlig strömsättning för att nå
sin destinationsort, hvilken, trots befälhafvarens påpasslighet och besättningens ansträngningar, för hvar
dag som går synes allt mer oupphinnelig. I ungefår
22
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1ikartac1 beltig enh et befann sig \'år mann nnder det å rtionde som följd e. 182G års sjö fö rsYar ::~ p l an had e Yisserligcm ],on seq nn t oeh tomligcn framg :'\ ng;:: rikt f nllfvljts, s?t att anta let d nybyg<h sl,cpp och fartyg Yisa de riitt tillfre clsstiill an cl e r esu ltat. men fi)r dem, som
t ag it niirma rc l;iin nctl om om iiottnns t ilbLhHl , bul'j a de
det blif nt hbrt nt t metl af::<ce ml e p:t c+f'c::ktivitet, fartygens u t r edning och bemnnni ngcns st l'id stl ngli g het ,
åter stod iinnu my cl, et att g vra, ment iiu som mc tl till g ii ngliga otilhiicld ig a :tnslag kntHle [rtnlll:ommas . D e
nä rma st följmHle r iks <lngarn e YiS nll e e.i n :'\gon siirlleles
ber elhilligl1 et nt t fi) r ege n ll el n ml er liitta styr elsens
bemödanden till sjöflir8Y<t rets onlnmtcl c, geno m att be Yil.i a <len mil. ttl iga tilliik ning i. :'\rli g t anslag, so m ami ral Lagcrbj el ke 1 8 :2~1 begiir t, hYarigeno m många för
Yapn et l1 ögst Yiis ent liga fi'>rb:ittrin ga r lwnnat vidtagas
och fr am fLi r allt en Yicl;::h·:ick tar e öfnin g kunnat bel'eda s
personalen. S t.r r el,;c n Ynt' v:il ej all de les u t an slmld
till d et passiv a motstnml, el en hi! ru t innan r i:in t e, ty g en om rin g a efte rgifte r för ett m:ikti gt rik ::~1.la gspa rti s , t ill
en vi :3S gr<t<l be1·iit.tigrt<'JI!.•, a nsp rii k , samt ge nom att ej
alltfö r e m· i~t fa st.h ,\lla vid en pl a n, so m ej utan tidsen li ga mo<lifikn.tion er bm de genomfö ras, hade c1 et, enli g t v;'\r (', förm cn:11Hl e, v:nit mö.iligt att \'innn r epres enthti onens sam ty ck e till ett, f i) r d ra fli rh otlhm1 en, ;;;t a rkt
och bct!'yggn n<le sj ('>fi'n's \·ar. Ge nom ::; in J,o nserva t i,·a
h:'lll nin g ngg<ttle l>l oH r cgc r in g eH opp os itiu ncn t ill häftig are motst ii ntl oc l1 nlliigs nad c iinn n mer n ts igte ma
t il l en sna r or h t i llfr c , l s .~ Lill:Hule l iis n in~ a f för wn r.3 fl':'tga n.
18-'J -1. c'irs
'l"i,~· srloq .

å i·s ri ksc1ag fi:> ra n lo lltle v i s.s er l ig en e.i n :\go n
r ubbn ing nti il et sy s tem , so m legat t ill g l'lln ll Lir Huttan s nt Hcklin g 1mtl er fli rcgile llll e :h, men et t par t illd ragel3e1' derifrå H tonle lik visst för tjen a a U om niimn a s,
såsom le nmande n ftgun l edning vid bctl iima ndet af re1 8 3 ~k
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present a tion ens, ::;iinleie::; ep p u::;it i u n e n ~ , :o tällning till sjö förs var::;fråga n. För::; t ett a ng repp Jl<t sto r a flottan,
hvilh: et Jccl de::; af (jf\·e n ;t e llayc l~ ta m , en f. d. a rm ens
flottas o:fliccr. Efter lifliga debatter lyckades han, understii<h l af cm inH y tclseri k rik sllag:: ; man , h er r Pet 1·6,
förm å :otat.~ n t:,;l<r;ttet fiir e.s lt. ri ksdag en förk lara, att
Sverig e.~ sjöförsv ar borde hnfntdsakli gas t g rundas på
sk iirgånl;;va pnet. Detta förslag, iinmadt a t t ge dödshugget <H liniclluttan, afd og s visli ge n af r iksdag en
som derigen om å dagalal1e , att den ej ansåg oss böra
definitiv t af::; tå h ån att ega en sjögående flotta
IH stats u b kottets förslag unders töddes af oppo sitions :
parti et , som dessutom motsatte sig nästan allt hvad
r egerin gen Yid d enna rib elag beg iirde till försvaret,
s oför förebiiran de såsom lmfnlll sldil cle sk attdrao·ande
o
för väcka
et
d
e
måst
så
,
måga att bii l'a större pålagor
vånin g att se en af partiets ledare, Anders Danielsson,
i l.Jundes t åndet framliig ga ett "Förslag till en (ö1·änclrad
org an i ~a ti o n af' S uc1·iyes för svar", hvilket förslag ingalunda förrå dde obekantskap med statens behof för land ets förs var eller tvekan att pålägga folket de bördor,
som dertill h:ifcles. Specielt hade sj öför sva r et blifvit
så lib er alt omhug nadt, att tvifvels mål lätt kunde uppstå , hm n vida förslagss tällaren verkligen menade ä rligt
med sitt förslag, så vida ej det antagandet låge närmare till hancls , a t t Llen njugghet partiet visat, d å det
gält anslag till flo t tan, snarare begagnats såso m uttryck
af missnöj e med r egeri ngen.
Rik scl ag s protokollen vittna om, att vid förh andlingar om vårt försvarsverk partiintress et allt för ofta fått
göra sig gällaml e. Man ser ej, likso m i många andra
länder, der partil.Ji ldningen iir ännu mer utpreglad än
h os oss, någ on gemensam sträfvan a tt u ndertrycka
h va1je anna n lidelse utom fo sterlandskär leken, · att endast och a llenast tillerkänna behofvet, ändamålsen lig-
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heten och förmåg an afgöra nde ditt ut i organis ationsoch anslag sfrågor rörand e armen och flo ttan. Sammanko pplad mecl en mängu poEtisk a, sociala och ekonomisk a frågor, begagn ad såso m ett vapen af ue in om
riksstå nden om makten kämpa nde partier na, blef försvarsfr Rgan en all t mera in trassla tl hiirfva, .som under
ett halft sekel gått i arf fr lin sty r else till sty r else,
från riksuag till riksdag och som kostat sH- myc:ket
arbete med tanke, tunga och penna, utan att dess utr edande synes mycke t n}irmar e nu än för 50 år sedan.
Den naturli ga föddar ingen till detta missför hållamle torde helt en kelt vara den, att en vigtig del af
försvar shörua n, nemlig en krig:;.fo lket s anskaf fning , drahbar folket långt ojemna re i Sverig e, iin i Hinder med
konskr iption s-, v}irnpl igts- ell er y}irfl'aat syste m. Det
parti, som skri fvit en rii tt.visar e fördeln ing af dessa
b()ra or på "in fana, m:ht e <l er före konseq vent motsät ta
sig hvarj e förslag att på elen gamla förhatl iga grundvalen definiti vt onl na eller stiirka försvar sverket . Re geringe n , alltför konser vativ för att gå in på någon
k omprom iss, medan . fo rtlrin garn e ännu vorori mliga och
befogade, kom uti ett fi nnn mera spä11dt förh ållande
till partiet, då detta växte i sty r ka och smånin gom
stegrad e sina an språk Partiet betjena de sig t ernligen
hiin synslös t af det skarpa vapen, so m heter anslags ,·iigran , n;ir helst det og illade styrelsens åtgärd er eller
önskad e g e Juft åt sitt miss nöj e med dess brist på tillmötesg ående, och siUunJ a blefvo ofta de begiinl a anslagen till fylla nde af ll e påt agligas te behof afsla g ne
eller afp rnt ar1 e. Vitltali ghet och förnnftssk~Ll fönn ådde
lika li tet r ubba partiet s förnt faUacle åsigter och yota,
fackku n skapen hedmcl es med namn et skråm ess ighet, så
ofta den ej stiimde öfveren s med bonrlf'iirståml et, so m
förm enades var a fullt komp etent att grans k a deta lj beh ofven och bedöm a special frågorn a.
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.. ~tt såd~nt sakern as skick var föga egnadt att befram 1a arm en::; oc lt flotta n::; utvec klin g eller att förska~a laJJd et:-;. :or:>Ym·art! nationen:> aktnin g och symp.aher. Oppo:3Jtl0nsp artiet fick ocks?.t nppbiir a sk ulden
t1ll fö r svar:>väsend et;; otill fr eds:>ttillamle t illstånd och
f~.nn sig derfö re fö1·anlå tet att vid 1834 års riksdag
narmar e utveck la de_ g mnder , på hvilka de ansåga ett
hetryg gand e försva r kunna bygga:;.
Det af .-\ml. Daniel:;:;on framim ma organ i::;ationsfö rslaget hade vi::;serli gen medför t dryga re kostna der,
än han kanske :sj e l f var meJ veten om, men i militär iskt
hii.n:seende innebiir den del af för::; laget, ::;o m rör er flottan , så måuga för~je n ::;te r, at t en kort redogö rel s e för
dess inne håll torde l1ii1· vara på sin plats. Med till·
fr edsstäl lelse och äfven någon öfverra sknin g erfar man
först och ±him::;t, att motion ~ir en hy llar en ly cklig medelvfig mellan de stridig a åsigte rna om ::;jöfö r svaret,
hvilk et visar sig a f fö lj amle utta.lan de: "ty j ag är af
dem, som an se ~v eri ge och ~orge böra ega en flotta
äfven af stö rre fa rtyg, så stor, att våra gr annar icke
med mindre eskadr ar kunna våga sig till våra knster" .
I öfveren sstäm melse härm ed fore slår han , att flottan
sk ull e bes t å af 6 a 7 liniesk epp, 14 till 16 svåra fregatter utom erforderligt antal lätta fregatt er, ångfar tyg oeh mindre segelfa rtyg, ~50 kanons lupar och jollar
samt ~00 dy lika , liggande så klara i fi era trakter af
riket, att de hastigt k unna bestyck as och utreda s.
Denna materi el skulle vara indelad i trenne klasser
den första alltid, äfven i fred:;tid, i ~jön, dels för att
göra vår flagga känd i afiägsn are haf, dels för att öfva
befäl och manskap; den andra, httfvuclstyrlcan, förvamcl
i dockor och skjul samt den tredj e i Teserv för att
kompl etter a materie len.
Som den princip , hvilken låg till grund för denna
sjöförs varsp lan, föga skiljde sig från den, som hittills
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a gjor t ,.~a u t i att
vari t giill an<le , sy nes sty rd :;cn hafv
a tt, lll eLl stö d af uptaga fa::;ta på tlen::;amma oclt ::;vka
crk~il l<l af ril,s tbge n
posi tion s part iet, H den form li gen
a mle . :\Iöj lige n hade
såso m basi s för sj öför svar ets on1n
n niirm a ste fl'amtitlen
rl et siltu mla lyck ats att för de
sj eH\ ·a hn f vtHlfr~"tga n .
före kom ma ytte rli ga r e st rid er om
Wi lsiitt ning od1 inMot mat eric ltms sto rlek , tl css s amn
Yiise ntlig a1uuiirk nin g
deln in g hmd e ej h ell er någo n s:"t
att i ltnfv mlsa k adop göra s , att rege rin gen bo rd e b·e ka

ig au l e,lni ng fii rcLi g
tera And . Dan ie lsso n::; fiir:o la g. Cxilt
or ttun en mel lan du
helt viss t, att n ågo t mo diti e t·a prop
att n~lgot min s lm d u
för esla gna fart ygs cc d;er na , sJso m
lige n öka li iiie;;;hp s vi\ra freg at te rn a:;; anta l oeh niöj
oeh elw nom iskt ll ii npen s, h vilk et b:ide i mili t:iri skt
ensh ut ;l den fö rra fa rseen de had e nui t en ,·i nst, a ll ;l
e, men lwty< ll igt ::; vatygs type n var o bety d ! igt bi Il igar
nwt lt,·ilkcn moli oniit·en
gare iin den sena re, eu ;Ugii rd ,
n da , i l.Jetralda nll e af
sa nn oli kt ej hatl e haft någo t att invii
t o0h t1L'ta 1j t!t'atl t, att
att fö r slag et e.i var s:'i f1 1ll sbin dig
h idt ej k o~: t na
b>, :;;<
ej viss a ~im\rin g at' llall e med gifvi
den der ig enom öka t::;.
n isati on , s?t fi nna
Öfve rgi't vi nn t ill persomtl ens orga
!l'I'SOII tdu n sknl l e be:ob"L
vi före slag et, att de n fast a ('r ed::Jl
t ill crist er oe h mat roa f l OD offie erar e, 1:200 man sj i) ar
ha mltv erk a r e och a rser , 300 skep psgo ssar sa mt !JOO
som skul le r eclncem s
b etar e j emt e b[tts man ,'sty rkan ,
r fö r enad e sig om
till 3000 , på sh siitt att t renn e rota
voro be6i knad e 3 till
tven ne båts mfl n. 'l' ill krigsrese rv
~1000 f(",rliy r rl A ma,
4 klas se rs sj öbev iirin g- 1000 0 miLn
e s ji)m iin.
tros e r sam t i) till G tuse n nors l'
sbeh of etfo nlel'lig,L
krig
r
fij
a
rknn
Att öfva h ela
oeh (lerf ö r e lwn le,
bem anni n g , ha de ej vari t tiink bart
t ft·erl s.~ tyr'l m n nch
enli gt n·,rsla gets (', fn itl gssy;~. tem, hlot
f dll1 sh[ir gtm hr ne <laden mes t sjöv ana sj()b e viiri ngcn
afseclth e.i min ure
na s till \.irlogssjömiin , li vart ill voro
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iga dele n ciera f sk all e
än 11 segl an de fart yg; den öfl·
infa nter i-ex erc is. Öt'ewla s t öf\·~l::i ttti at·ti llcri - uclt
lu fu··1· e~t·1( 0o"lS t'o· 1...
n :ohd .
nin g,;ex ped it ioiiel' lllU tl ru thl t'ari;.,\·o·
::; llttli gun för t?slogs,
rl et Lig re l.Jctii lets u t bi ltl niHg oelt
le omb ord ~il've n Lea tt Jlott ans yng r e o:Akcrare sknl
t tlct att eu stor del
stri dn, nntl erof iicer sbef attn in g , "lJ <"
.
n
af bcfii let kan öfva s ]!å en oo·;'\ no·"
n,-f(ir:-:lng va1· ock
::\Ien A ml . .Uan ielss oJis orga ni >:'atiu
alk1 rlig u at ar, att
he!tii llm1t me Ll hri::;tl'iilliglwtcl' a f :;;~l
tt·o att 111uti onii ren
man ,kn appa::;t v et om 111an ::;Li\1
:d anta no·e t oe h
l';ir od;w
••
h,yd u en 11 ppri ktig Önc;. kan a tt. "'~
ligat·u ::;tiir k es d ergcno :nfiit·dt, ett t\·ii \·ub m;U so m y UL·l·
rik.,; rla g t ill:ot.Y l·Ue
Htaf, a tt moti onii ren vi tl sarru na
shi fvul::;e ti ll K ong !.
stat s tt tsko ttet::; fö l'll t om talat lu
nnau , "a t t cle stör re
.i\Iaj:t sam t L1 ert ill i'iin::;log en a
<l a nkti on t'ö rs~i lj as '' ,
oc h Mverfl(j([i g a lini u.:; ke pp en 111 :'itte
a o·en
:;;[g dc f-leda !.Jeg·~il'<l a an::;] o
l..

hv<ujcmte ha n mot satte '--'
tu ått liga snmm an af
t ill Jl uttn u, clur i!.J hnd (lt·u· g ans ka
iuuii run lik som ge r med
0iJ ,UdU n lr lJko ti ll exen.:i::;. :\Iot
med elen aml ra · ban
den ena l1a nden uel1 tal' t illba lm
'
ko s tn a dsbe räkn inga r
nnch ·iket· a ll tfö r Olns orgs ftdl t alla
::; \mll e alld eles omö joeh fiir es lå t· ofta förii m1ril lg<u, ::;om
efor mer
iHld af de b·af t iga odt nytt iga r
~

li gg-öm utfö ra
S i\ InrHla vill A . D.
han på ::;a mn1a gcl ng föro r dat·.
arbe tar pil sit sätt
millska skeptJsg u::;:>ek<hcn oeh mut
rikt iga id e att bild a
s in, euli gt drt fvnn ena nd e, g an :oka
k et iintl a 1mll ha n anen ll ngli g aHi v r er so nal , fi ir hvil
nö tlig . _,\ tgii rden att
se r en ti llt.ik uin g at I!Ja tro,;t~ l'lla
iddi g att bem anna
r edneera o:fti.cersJdi ren, föru t t illt·i
r tyg, ti llun gefii r half 11åg ot öfvt 'r hii \ften af Hott ans fa
nc!g ra vida re l, ommenva anta let, f örtj enar hmp pa st
de y ng r e officemr tari er ; lika ::;:i fiirs l age t att a n\·~imla
Följ d en a t' en dyli k
n e till uml erofti ce rs tjen st omh on1.
att hvar ken officerar e
baln·i1nd ordn ing ha(1e blifv it,
tjen st.
ficerare fåt t tillf älle att liira sin egen

elle r und erof
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Trots alla här anmärkta brister mot det nr oppositionens led ntg[ing na förslaget till sjöförsvarets ordnande, tro vi , i betra ktam1e af de många gocla siuorna
som förslaget innehåller, att r egeringen hade bort taga
detsamma i all varligt öfverviigande och, med erbiunande
af hnfvudgrundem a i detsamma, för beh~lla sig rätt att
företaga. de än(lringar oeh jemkningar, som varit af
nöden för att göra det antagligt.
Här erbjöds nn tillfäll e att riidda Hottan l1l' Higervall och lotsa henn e in i en ha mn, hv arifrån hon, efter
undergångna reparationer och erhålln a fö rstärkningar,
snart nog kunnat åter gå till sjös, med frisk are krafter och bättre utsigt att kunna fullgöra sitt värf. :Men
de styra nd e hyste betänkligh ete r för det ansvar, de
måste påtaga sig, och de svårigh eter som måste besegras, för att få flottan in i en obekant hamn, och framför all t för de upp offringar . som fö r dess iståndsättande betingades. En tredjedel af båtsmansstyrk an var
det vederlag, som af den jon1brnka nde bdolkningen
fordrades för reparation en. Den sväfvanlle fråga n om den
rätta proportionen mellan Jan d t- och sjöförsvaret måste
närmare utredas. l fall den i princip obestridda sat11
sen, som ingick i det förenämmla förslaget, att Sveriges försvar bör organiseras i sammanhang med Norges '' , sk ulle få 11 ågon praktisk tillämpning, ta rfvades
måhända en äm1ring i i-Jorges gr undlag, afseende att
något fastare sammanknyta det slappa fö reningsbandet.
Dylika brännande frågor voro ej så t itta att taga i tu
med, och r egeringen und vek hränningame, emedan den
ej var siiker om att kunna klarera dem, samt lät svensk a flottan åter hålla sj ön, kiirnpande mot viider oc h
vind, så god t hon förmådde,. mecl sin bristfiilliga materiel och sin talrika, men o(;fvrH1e, per'.~ o n al.
Ur politisk synpunkt se(1t, t orde det ej var a tvifvol underkastadt, att, om lindringar i indelningsverk et
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i rätt tid medp;ifvits, frågan om dess och tillika grundskattern a" afskrifnin g ej framdeles hade kommit att
antaga en så a kut haraHer so m sella re int riiffade. För
arm en hade dessa lindringar siiker t Llifvit en kännbar
uppoffring, men ej så för fl otta11. Lemnande för tillfället å siclo båtsmiinnens himplighet såsom örlogssjömän, hunna vi ej finna annat, ~in att clet varit en reel
vinst i dubbel bemärkelse för sjöförsYaret, om det kunnat något lossa på de bojor, som gjorde det i så hög
grad beroende at' b:Ltsmanshållet, ty f<irst och fd.mst
- hade derigenom en stötesten undanröjts, hvilken hindrade vapnet att komma i åtnjutande af r epresentationens kraftiga understöd samt den delens a f folk et sympatier, på hvilken bördan af sjöfö rsvarets underhåll,
med rätt eller or;\tt., tryckte ty ngst; för (let andra hade
· man nödgats småningo m vänja tanken vid att framdeles öfvergå till ett annat, om möj ligt, himpligare bemanningssystern, så att ma n, fö r den händelse att indelningsverket skulle gå sin unllerg<lng till mötes, ej
måtte stå oförberedd, lik de ovisa jung frur utan olja i
sina lampor, och få hålla till godo med värnpligtige
till besättningar på våra k rigsfartyg, hvilket sannerligen vore att komma nr askan i elden.
Skälet till regeringens obenägenhet att fiista Hågot
afseende Yid And. Danielssons förslag till flottans reorganisation, är oss ej fullt klart, måhända hiirflöto dess
betänkligheter ur samma källa som de , h vilka uttalades af J. A. Hazeliu s uti hans genomguencle skarpa
kritik ':') af förslaget. På samma gång som han erkänner åtskilliga af A. D. framstäida grundsatser, rörande försvarsverket , såsom fullt sanna och riktiga
kommer granskaren till den slutsatsen, att förslaget
konsegvent genomfeirdt, måste i miliUiriskt hiinseende
*) Krigsvetenskaps-a kademiens t it!skrift, 1835.
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blifvrt i flera fall ofi)rdelaktigt och svårt att utföra
samt i ekonomiskt arsccnLlc alltfc>l' dyL't . Han bcr~ik
nar, att L1 cn :'trlign. föt·svai·slmilgcten llcrigcnom sknlle
ökas med omkriug 1, 2 million rdr bko, sa mt att des;:;ntom el'fon1rades ett extra anslag af öfver -± millioner,
hvaraf större delen toges i anspråk för flottans öl,am1e.
Det Llefve allHör viLllyftigt att följa J ..-L H . nti hans
utförliga b·itik, det· han mod sin gnuulliga d etaljk~in 
nedom och sina obevekliga siif'r·o~· bit for bit plockar
sönder .eL D::3 fcirslag. Ut i tvenne lmfvnt!punHer kunna vi emellertid id:e ge J . [\.. H . r~itt. För eld första
kLmna vi ingillnlllh meclgit'va, att tltt :hligt tillskott
till ilottan af omkring 200,000 n lr bko n tMve l' de ordinarie utgi l'te rna, 1 1/ 1 million nh- bko, samt ett extra
nybyggnadsanslag af cirka 4 mil!. nlr bko, f(irLlelaclt
på exempelvis 6 eller 8 år, skn1le hafva varit fö r stora
nppoll:'r ingat' ftir ett sjöförsvar, som L,"tt[,J i qvantitativt
och qvalitativt hänseende Llefve sl betyclligt starkare.
Relativ t till ann8n, som enligt för,;lagL:t ::; kulle vidkännas en r eduktion af o ::;t. regementen, Llefve naturligtvis flottan allWir dyr , enligt den g~ingse förest~ill
ningen om elen proportion, som borde ega r nm mellan de
båda vapnen. .E'öt· c1et alll1ra f~ista vi ej synnerlig vigt
vid det mot den föreslagna miuskniugen af L<'ttsmansstyrkan anförda lmfvnc1sk~Llet, nämligen bristam1e tillgång på fo lk i krig:Stid. J. A . H. har Ler~iknat flottans krigsbehof' till nära 31,000 man , cleraf 17,000 till
skärgårdsfartygens bemanning. En så :Stor numerär
hade helt säkert aldrig blifvit af behofvet påkallad,
seelan styt·elsen f'tttt heltlirigen modifie ra materielförslaget
och i fiirsta rummet r educera roclc1fartygen, h v il kas stora
antal, 450 inalles, till och med i ett krig mot Ryssland
ej hade k omm it till anvtinc1ning. En l1implig tillökning
i den fasta h·igsbilclade stamtrnppen bac1e för vapnet
varit af långt större gagn, iin ett par tusen båtsm[in,
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utan hvilka ett starkt och för våra föl'l1ållanc1en passande sjölörsvat' väl knmle ot·gani,;ems, om landets öfriga hj o ltJk~illor llertill togo:c; i anspr:tk.
Viim1a vi oss n n från h va el so m ha d <) LonH och f<'r a msteq
·~iii
kunnat o·cit·as till hvacl som vcrldi2:en 'g'1onles,
sit tinna t'<~Jmd t SJ!
~
-40.
vi, att, n111ler clot stillestånd, som :1ren 1830-18-1:0 råel cl e
mellan bimparnc för llet seglanlie och det l'Oenc1e sjöförsvaret, och som blott obetyclligt bol'urcles af tillclragd::1ern~1. vicl 18i3± ;'\.rs riksdag, Hottans utveclding i
h[ll'n
fo rto·ick
i enlio·het
mecl c1en18:2li faststiilcla planeu.
n
o
u
Vill :oistu iimm1e tic1punkt besto d elen :Scglanclc Hottan
af \1 Jin iesl<epp och o f t·ogattm·, utom ctt. fartyg af
hvan\cm ccL·ten umler byggna cl , Sct mt sbirgil.rc1stlottan
af :W5 arm<.mH1e fartyg. 18M hculo elen f()l'l'a v~ixt till
1 U linie).;:ep[l, 8 fregatter uclt 11 korvetter samt mindre fartyg; elen senare till 265 fartyg, Ltva tjemte hvar ~
clera vapnet hacle fått sig tillLlelaclt 2:ue :mgfartyg.
Flot.tan::~ tienstuarlwt lemnaLle visso rligen åtskilligt öfrigt att ~n::~ka, men mecl de kn<t.ppa medlen och clet
underhaltiga system som följdes, kunde wlgm b~ittre
r es ultat svtn·ligen vinnas.
Det torde förv~ma mången, oftet' allt hvac1 som r edan lt\28 onlades om c1c revolutioner ;-).ng kraften skulle
ilviigabringa inom sjökrigsviisem1et, att vi ~'\r 1841 ej
hunnit anskaffa mer i.in 2:ne meL1elstora och lika m~m 
ga mim1re ångbåtar. Följer man något niirmare den
nya upptinningens utve ckling, skall man fi nna, att den
helt varsamt och sakta vann insteg uti krigsm arinerna
och hlott steg f<jr steg trii ngd o segelskepp en tillbaka.
Um1er det ångfartygen inom handelsmarinerna gjorcle
hastiga framsteg, und et':otöcldR af såclana m~iktiga t1rif±:jec1mr som ham1elsintresse och konkmrons, 1:ödgades
man iinnu hålla fa;s t vill clo seglande krigsskeppen, tills
dess man lyclwb k01ntrnera i\ngluigssk epp at'motsvaram1e styrka och kraftig bestyckning. Detta probl em
il/()}}1,

t)
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löstes ej förrän med propellerns införande i mediet af
nästa decen nium och intill den tiden fingo ångfartygen
åtnöja sig med den j emförelsevis blygsamma r olen af
transport- och bogserfarty g samt rekognosörer ; de måste tjena sin lärotid såsom väpnare, innan de hedrades
med ridJarslaget. Chapmans sats, att man genom sto ra
skepp vinner såväl i kraft som ekonomi, hade vunnit
fullt erkännande i alla mariner och man sökte ständigt
öka segelfartygens dim ensioner, så länge ej den tilltagan<le svårigheten att anskaffa groft skeppsbyggnadsvirke satte en gr[ins för denna sträfvan.
Exempel vis må n~imnas, att engelska örlogsflottan
åt· 1839 blott räknade 25 och elen franska 24 ång fartyg, hvaraf intet förtje nacle, vå grund af storlek
och bestyckning, rang af verkligt krigsfartyg. 'l're år
senare had e deras antal inom engelska marinen v~ixt
till 68, men af dessa voro endast trenne fr egatter. Uti
de sjökrigso perationer, so m intill den na tidpunk t egt
rum, hade ångfartyg ej användts i_större skala. Under
expeditionen mot Birma 1824 hade engelsmännen betjenat sig af ett å ngfartyg. Uti amiral Duperres sto rartade företag mot Algier 1830 deltogo trenne ångare
och gjorde såso m avi sofartyg stora ~j enster. Vid bombardemanget af San Juan de Ulloa åtta &r senare använde amiral Bandin 2:ne ångfartyg till att placera
krigsfartygen på sina poster. Slutligen finna vi, att
till de 16 segelskepiJ, hvarmed amiral Stopforcl 1840
opererade på kusten af Syrien, hörde ej mindre än 10
ångfartyg.
Beträffande artilleriet hade vi hållit något så när
jemna st eg med de öfriga marin erna. D e äldre fullkulekanonerna hade nått en hög grad af fulländning ;
ett nytt för de förenade rikena gemensamt kalibersystem faststäides 1831, och skjuttabeller vorouppgjorda
på grund af 1830 och 1833 an stälcla fårsök ; en nog-
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grannare riktnin gsmetod, efter nppsiittning, hade inför'ts
samt slagkrut lwmmit i bruk för antä ndning af kanoner och handgevär, och slutligen blcfvo marshallslavett er år 1834 antagna. lnföramlet af bombkanoner i flott an skedde väl ej nog hast igt för att tillfredsställa den
t em ligen allmänt r ådande öfverdrifna föreställningen
om det nya vapnets ofelbara verkan . Under det vi\ra
artillerister , och fr~im s t bl and dem elen kunnige, arbetsamm e Ehrenstam, protesterade mot opinionsyttringarne. både inom och utom vapnet, till förmån för bomblra,n onernas ofördröjliga antagande, banade de genom
studier och experimenter v~ig för den förestående förändrin gen i fartygens bestyckning. 1840 troclde sig
Ehrenstam kunna föreslå, att 2 till 4 bombkanoner
skull e ingå i bestyckningen af hvarj e batteri. En del
kanonsl up ar hade redan förut på tillstyrkan nf v. Sydovv blifvit försedda med samma vapen. Denna artilleristemas tvek sam het , att afgjordt uttala sig för det
nya artilleriet, var ock i viss mån berättigad, ty, trots
bom bkanonerll a::; erkä.mla öfverlägsn a förstörelseverkan,
så stode cle ännu betydligt efte r fullkulekanonerna,
med afseende på porte och tr ~iifsäk e rhe t samt, s~ länge
man endast kände brandtrörsbomber, so m laddades och
t emperades ombord, 1ifven uti skjuthastigheL
Bland öfrige, inom flottan vidtagne, åtgärder må
nämnas - reorganisation*) af sjöartillerikåren i Carlskrona 1834 och kanonierkår ens inriittande i Stockholm
s. å. Den förra åtglirden synes hafva varit af behofvet
på kallad, tidsenlig och i öfverensstämmelse med hvad
som iinnu existerar i amlra mariner ; den senare uppfyid e visserligen det afsedela ändamålet att komplette~·a
undero:fficer skrtren Yicl skärgårclsflottan , sänleles v1d
krigstillfällen och större rustningar, men att för detta
'* ) Aubefald genom k. bref 1832.
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~tnclamfil um1erhfi lla en :'urlJebnde underofi1cer sk1e '' a f

160 man , ::;om Ct t njuto en rniingd fönklar af kronan ,
men emlast en lwrt ti t1, i början 2 lll', ,-oro bundna att
tj ena Y id Y::l pnct, ble f riitt dyr u art. l\[et1 !len uppfostran ];;muni erenw erkillu balle <l e oj : J \-itrt att erh:Ub
Leställnin g ar v itl a r m t; n och aunorst iitl e;;, h va r af de ej
Ett ·' kasem eringsskepp. för
::;in·.
um1 erliito a tt ue<rao·wt
c
n n
es
uppford r ade lJåb miiu " utlad 1833 p å Carlsh-ona redd ,
fur att viinj <L IJU:; miinnen -viLl ordning och Llisciplin
samt bibrin g a d em n Ctgon LLinnedom om sjiimanskap .
Denna begynnelse till p ermanent skolskepp, hac1e sfi kert, ifall iMen lJlifYit hiit tre plan erad och ihiin1igare
e resultat, nn tleremot
1ec1t till bo·,·nsammar
fnllföl]'d
.J
'
•
kritik och bristanfönlomsfull
en
af
snart
f]Vtifde s den
d e god Yilja. lJe nya skeppsonlnin gar, som rec1an 1811
föreslaga s af K onl cnskjölt1 och af Klint och som sedan
p å flera fartyg pröfvats, bl efvo sent omsiLler fastshil ch

1839; likalcL1cs lJlcf ett nytt sj(i~j o n s tgöringsr e gl emente ,
tryckt r eL1an 18M , statlf~i sbl. dt 18±1. sa mt r egle ment et för
styrelsen uch ekonomien 183G.
S t_yrel.scn s bemödanden att införa förhiittrin g ar och
onlna tjenstcns olika detaljer egg ade ock fackm[inuen
att grnndligaro stutlem sjökrigs vetenskapen och att
allmiinnare tillämp a nyare ticlers ideer och erfarenhet·
ombord i våra far tyg. Tvenne y ngre officerare tillätos
att Yic1 l\Iaricb crgs 1iiroverk studera arti.lleri vetenslmpen, och fler e ofii cerare begagnade sig af det utverkade
tillståndet att vinna inträcle i fransk örlogstjenst , liksom ett mimlre antal alltsedan 1824 tjenstgjort på engelska örlogsfartyg . Uti Llen ::; edan 1836 utkomm a nde
Ticlskri('t i sjörc'isendct 6l'1jlids tillfiill e för officerare
att u tbyta å s igter rörande tjensten, att påpeka råda nde
missförhålla nden samt att föreslå mått och steg till (ter as afhj elpamle. Blantl deruti förekommam 1e intressanta uppsatser föetjc nar i främsta rummet ni.i mnas O. La-
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om ::;kat·pt och kla rt omdöme
samt mångå rig erfarenh et Yittnand e, "Anmärknin gar

gerue?'f) i$ fö r tjen stfnll a,

t'id sjul,Ti[!sfj cnsfcn ''· ''').
:-;tom och lillrr flottan ftir till- ;1/enin_qs strie/er inom
.
.. l .. l' l
t'
a L JI Ul VtUJ L tg tcten af ett c'ir!ogsjlottan
fullstii nrligt sj\if(-,l'::> Yal' , omfattande Lttdadent gjort sig JS.)':i--1!J.
g:ill:m do, stt Yoro derföre ej c'\ sigt emrr om materielens,
synnerli gast örlugsiiottan s,_ samrnan siit tni11g och p ers omilens orgauisation full t öh·ereno; stiimmanll c. Ett tal,
hållet Yitl pres idii n etlhiggantle i 1\:ongl. Örl ogsmannaStLllsbtpet 1tl:2o oeh tryckt under titeln "1'a nlvar om
Sknndinca:icns .~jti(ö1'S Ul1'" o:oo:) af signa t uren A. G. (Gyll engranat) g af anl edning till åtsl:illiga meni11gsutb yten .
T al aren framlJ åll er uti sina inl edande betraUelser , att
för benn·aiH1e af Skandinavle n s sjelfstäm1ig het erfordras en ann e och ett "ful lkomligt sjöförsnu- ", men att
Ll et senar e tlo c:k m:'is te betral\tas s&som hufv uclva pnet,
samt ,att de tsamma böt· un t1c r fredstill med mogen eftertanl;e och pLm me.o::; iglwt onlnas och på det omsorgsfnllast e v[u·tla:;, en i.tr det :ir en allmiint erkiind sak, att
ett, und er fr eds] ugn et f'ör s ummatlt., sj ii fursvar ej lilter s ig
i hast ll]l]Jrii tta s met1 samma btthut som larH1tförsl'aret,
äf\•en om den varma s te fo stedaml.-;ld rlek och den gifmildaste statska sfi a dertill l em n<ul e allt t~.inkl!art understöd. J\[ed ltiin syn till lohtl, yrctmUt1·, Folklynne och
. tillyå11f)ClY awoer A. G., a tt de fi)rcnacle ril\ena böra un derhålla en flotta af lG lini eskepp, ~ s vå ra och 12 lättare fr egatter, hvamf 4 nor;;ka, F~ korve tter·, hvaraf 4
norska , 12 ::;kon ertat', hvamf 4 norska, 11 ångfttrtyg,
ln·araf 4 nor;;],a , ~ bombskepp ocl1 3 bomhfartyg , hvara f l norskt, 100 ka n on slupar, lwaraf 40 norska, sa mt
300 lmnonj ollar, ll\·araf 100 norska . Denn a flottas b em a nning, hn1rtill bertilmades åtgå 17000 man, · skulle
F ast:in ::;hiL[,;n

Ulll

,
I...el ll et nn· 1u!.' 1agt l. ::;:tolu n ua,

.::=) Tid skrift i sj ;i \·;i se u ll c l , 0: C 11: (', 5:e och 6:e ttrgå ngarn e,
':''') T. i s. 1836 .
1

-

3'18-

fyllas med 2500 s venska kronomatroser, 5000 svenska
och 2000 norska mat roser af hanuelsflottan ocl1 rest en
meu dels Låts miin , sälänge sådana funnos, dels kustbefolknin g och sjöbevä ring från båda rikena. Som A. G.
fin ner inuclning. ·verket onaturligt för flottan, för hvars
bemanning sj umanskap och sjövana utgöra hufvudvilk or, före:: J lår han båts manshållets s[ittande på frivillig
vakan:: ! sam t i ersättn ing matroskårens ökande, upprätt and et af en (rcclsrcse?·v, best ående af hvarj e å sjömanshus ins krifven per son, tj enstsky ldig i tur vid förefall ande behof, och en krigsreserv af kustbefolkningen,
tillhörande fisklägena , från 18 till 45 års ålder.
Sveriges och Norges tillgång på förträffli g och talrik persona l till en flotta s bemanning är utom allt tvifvel, me n svårigheten att tillgo dogöra sig dessa resurser kunn a ej ut an genom grip ande r eform er öfvervinnas.
Det hinder A. G. till heder att han, trotsande de gängse
fördomarn e, öppet uttalade sin öfvertygelse, att båts mansinstitut ionen, denna så många fackm än ~ ögonsten,
var föråldraJ och af sjömilitära skäl behöfde ersättas
af en ann an, bättre i stånd att tillfredsställa en nyare
tids stegrade an språk.
I likhet med förf. tro vi äfven, att "egentliga orsaken till nation ens gen stri~fvighet emot större bidrag
till flottan måste således ligga deruti , att den icke är
tillräckligt upplys t om landets ställning och behof" och,
skulle vi vilj a tilhigga, ut i nationalfattigdomen , hvilbm
för svårar Lehofvens afhjelpande; vi hade derföre önskat,
att förf., för att befordra denna upplysning, något utförligare behanulat frågans politiska och ekonomiska
sidor. Måhiimla ansåg han do ch:, att detta snarare tillkomme landets ledande m t~n och pressen, iin en militär,
som talar inför en samling kamrater. Emellertid låter
A- G. sin politiska tro, som han tvekar att uttala, framskymta uti citerandet af en politisk skriftställare, de

-
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.Pn tdt , hvil ken angåe l1lle 8kallllinavi ens beHtgenhet eft er S veriges och Korges förening bland annat yttrar:
"Då Sver ige icke mera beh öh·er försvara sina gränse r
på fa.s ta lam1et, h an hela uppm:irJ.:sa mheten rigtas åt
han J eln och skeppsfarten. H andeln s kall befo rdra rik edomar , och ha fvets besegling ska ll dana t alrika och
dj erfva sj örn ii n, so m i fö rening med E uropas andra sj ömakter t örkind a en gång skola t vin ga England att med
mera r ättvisa utöh·a sitt her raviLlde till sjös.'' . En uttindsl;;: fö r fatta re, h vilken det aldri g fö ll in at t betviRa
s nnsk a fo lk et,; Yilj a oc h fi)rrn il ga att arb et a sig }lPP
t ill en jemförelsevis ober oende st ällnin g, an gaf de end a
förutsättnin ga r , p li hvilka ett "fullkomligt s.i öförsvar "
till bet1·yggaml e af Skandinaviens sjelfständighet var
möj ligt at t bygga . Utan J enn a förntsiittning ha<1e det
troligb -is Yi sat sig, att iifven det af A. G. för eslagna
sjö vapnet ha de kommit at t iifverskricl a nation ens kraf- ·
t er. D et fattas således en grundsten nti A . G:s för
öfrigt tilltalande by ggnadsförslag, ty som sådan kan ej
räknas den föga bevisande förklarin gen: "att om man
Yill utförandet af en sak, så måste man ock dertill finna
medl en," lika litet so m den blott om vår förgångna
storhetstid vittnand e påminnelsen: "Sverige har sedan
300 å r tillbaka underhållit fl otta, oftast större än den
behofvet påkallat för försvaret. "
"Tankcw om Slcanclinavicns sjö{örsva1·" gaf anledning till ett ganska intressant meningsutbyte mellan
C. Lnge?'bcrg och skriftens författare. Den förre ifrågasatte nämligen nyttan af korvettern a och de svåra fregatterna samt bevisade, att den seglande flottan skull e
blifva både effektivare och billigare, om den endast bestod ·af lini eskepp såsom egentliga stridsfartyg, lätta
fregatter såsom öfningsfartyg och till handelns skyJd
samt skonertar till r epetitöt·er och r ekognoseringsfartyg.
23
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Diskus sionen ~')

var lika uttömmande so m intres sa nt, och ådagal ad e, i Yå r tanke , fnll stiimligt fördelen
för elen segland e flottan af fullg oda stridsfartyg och t'j
alltfö r små (ifningsfart_yg. I ck e ll esto mindre fortforo
än ml Linge hYarj ehanda mindre lämpliga fartygscerter,
särdeles l1e små horYetter na, att Yan]H'}lla ·n'1r örlogs·
flotta. }\anske lmfvndsakligast ded'öre , att man saknade medel rttt till go dose de Yerkliga behofven och fick
niija sig med h,-ad so m föt· tillf~ill: t l~un<: e a n s k a ~a s .
Förslaget att rnbba btltsmans1n stttntwnen, hVIlk en
HJ1(l er årlmn<lrmlen Yari t sa mmanYi:ixt med den svenslm
st atskroppen, un <lg ick e.i. såsom Yiil Yar att Yiinta, en
ska l'p kri ti k. 'l'i11 fön ,·m· fiir den sa mma upptri.iddo en
fr:, rfa ttare m eil sig natmen G. '·''') (Gyn th er) och frams t~ilrl e t ill b!~sva miHl e cl essa h enn e frågor: ''Har b.Us"lm acl ny tta' ')"
o
· t para
· ·1·ls g'Jor
.
mRnsint1elnin g:werh: et 1ntb
sakernas
annan
en
d:'t
en,
baml
"A r elen tic1pnnld, 1111 f(i r
oi:c1ning biir int.riida. '?" D en forsta frågan besvarades
mec1 ja eniir histo ri en vittnade om , att nästföregilende
sjökrig, utan bi\1:-.;; man;;instit;ltionen, _nn·ito omöjl~ga ~:t
utfih·a, iifve nsom att under dessa h ·1g manga hatsman
s:"tso m s jum iin och krigar e ntm~irkt sig frarnföt' de från
sj i.i man s.lm se n mu;kaffcule. · Att så ii fv en Yar fallet, vore
ändam[tl slöst att bestrida. Ca rl XT:s ,-erk motsvaeade
vii] s itt iimbm :'\ 1, at t nemligcn Yill utrnstand et af den
o·anslm tR.lrika fio ttan ega til lg,1.ng pi\ något sil nät· till;äcklig stamtr npp , sr1Unge man pR denna stamtrupps sjöe .ytte rst mttttliga fordringar. Bland
l \.- 1-:1 öo·~'"' Lln .-,o·li bo·h et stiilJ
-.
n t i vAra sj ökrig och tillfälliga
1leltogo
lt,·ilka
,
smiin
U
b;
clc
sti.irre rn;:;t i!in ga r, m ~ s te na.ta rli gtv is finnas många, hvilka. i clngli glJe t i'•fvertriiffa l1e lle förhyrde sjömiinn e~
(eller sig s& kallanu e) ll\'ilka meriiml els tj ena de, om e.J
fi.'>t' dagen, :Hmin st one fiir re;;an, och som siik te, så fort
"')T. i R. J 8~G png. 1 ~~2 , 224; 1887 pag. l ~; 1838 png . 127.
:;:l T . i ö. 18:} 7 pn g. 23.
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sig göra llit, skaelda stoftet af sina fötter, innan de ,iäl
hunni t vl-inja s ig Yill s m ~i ll en a f ett kanonskott ellet·
erfara den välgörand e verkan af "katten". D enna af
G. uppstälda jemförelse iir <lo ck ett klent bevis för
båtsmännens fd r träfHighet. Hade sjökrigsdugli ghete n
varit lika allmän so m "karlavul enh ete n" och den passi va lydnad en, så had e tvifv·elsutan vår sjökrigshistoria
från de.;;sa tid er, i likhet med d ~ stora sjönationernas
från deras g lan sperioder, vittnat ej Ll ott om motgångar, burna med mannamod, utan också om afgörande
framgångar , vunna mot öfverl ägsna fie nder.
Den andra frågan: huru vida tidpunkten vore inn e
att omfatta ett annat bemanningssystem, besvaras med:
nej! egentligen på den grund, att båtsmansvakansafgifterna ej skull e räcka t ill att sätta upp mer iin 1650
fasta matroser, hvadan omkring 100000 rdr bko ytterligare erfordrades, för att k0mma till det af A. G.
beräknade antalet 2500, samt der·fö re att någon reser v af hand elssjöfolk, fiskare och kustboar enligt G:s
uppfattning ej kund e bildas, "ty kon skriptionen är en
för hela riket, och tungt vore det äfven för den fat- .
tigaste klassen att und erkastas än mera tryckande ntskrifning, än den som drabbar landets öfrige söner".
Vi siitta ej i fråga riktigheten af G:s beräkningar,
men önska blott på peka, att om det ur sjömilitärisk
synpunkt befunnits iindamålsenligt att ersätta elen indelta och roterade stamtrupp en med en värfvad , så
borde ej elen anförda, obetydliga tillökningen i kostnad
hafva omöjliggjort den önskade systemfö rlindringen.
Invändningen mot elen föreslagna reserven torde ej heller ega stor praktisk betydelse ; elen hade ej blifvit mera ojemnt tryckande än båtsmansinstitution en, ty det
ligger i sakens natur, att den tj enstetid hvarje sjötrnpp,
vare sig indelt eller v ~irnpligtig, måste vara underkastad, ej kan afpassas efter indelta armens eller bevä- '
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ringens öfningstider, så li:i nge våra örlogsfartyg skola
fortfara att besegla af'Higsnare farvatten . l Frankrike
har ock en lilmrtad "inshifning" (l'insr;ri ption maritime) funnits nn gefär lilm liinge, som indelnin gsverk et
hos oss och har der bättre uppfyllt sitt äHdam ål , än det
sen ar e i Yil.rt land. G. tillstyrker li kvisst någon reduktion af båtsmansst:yrh an , om kring 700 nummer, j emte
de 892 stadsb rrts männ en, fö r att af de c1erför inflytan de vakansafgiftema, nrrg·ot öh·er 60000 rd r bko, bilLl a
en behöflig till ök ning till exercisanslaget
D e Mtla in itia ti\·, "Om 1834 nto·in
,., "'o·o det ena från
fackm an , att orga en
n
frå
en riksdagsman , (]et all(lra
n iser a sjMi)rsYnret p :'t sol i(lare, ment tidsenliga, grnmler,
h ade myrl, et gemens:1m1·. med h var an(lra och dela de
ock så sa mm a ('> rle, att ej till n!igon åtgiinl föranleda.
U neler tlet land ets r ep;rring och representanter , lt var
p[t sitt Mll , sr,Hc fi nn:c en enk el ntviig att lösa sjöförsYarsfr ilgrm s, in ga 1n n da Litt.lösta. rn·oblem ' och und er det
11ationen syntes föga mct1vetande om fn'lgans bety delse , shito sig Ynpn ets miin fast tilli::ammans för att skydda hYarj e lem af den svaga organis men, med L agerbj elk es ord t ill löse n: ''Förstörarn icke, låt oss vidmakth:lll a hn11l Yi ega, förbättra , niir vi kunn a och
fullkom na, om Yi kunna. " Derföre omhuld a des också
b:'Usman sin stitnti onen, lik en gammal kraftlös t rotj enar e, ln'ars brist er man öfversky ler, till följe af en lika
natnrli g, so m aktnin gsvär(l, k:.insla af ömh et och pietet
för rlet gR mla.
In om :Aottan fnnno s likv~il män med skarp och
ld Rr bli ck, h villm ~i nnn trorlLle på en ljusa r e fra mtid
fö r lan dPt och Ya pn et och alrlrig trött nade att utvisa
clten enda, men miiclos:l.Jn mrt, v~i ge n till bådas pånyttfö rlelse. I h vi l k et ljus tlessa såg o sjöförsvarsfrågan
och dess f(irh åll an(le till landets utveclding, kan man
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:finna i efterfölj ande ord,*) ytt ra de i Kg l. Örlogsmannasällskapet af O. Nordcns/;jöld, en sjöma n, som hyste
samma varma hä ng:ifven hct för si t t yrke so m för s itt
fäd ern es lan c~: "Gen o m ha n del ska pa s na t iona lfö rmögenhet och nabonalformögcnh eten l ~igge r g runden t ill fo lken s polit iska krafte r och ober oende. HandelJL utsträcker ock civilisationen frå n vedelsdel t ill verldsrlel, och
för Europa, so m af k un skapsbegiir oc h omtanke för
sina varor och t ill tagamle falll'.i ke r mer och mer bildar
sig t ill en sto r sjönat ion, har den blit'vit. oumbärlig och
blir det dagligen n1 era. .:\Jen handeln kan ej finnas
utan fö rsvar och fö rsvaret mot clern, so m besvära handeln, kan e j ske genom a nnat ~in flot to r.·'
År 1840 bröts det t iu-:1riga ::~tilleståmlet, so m endast störts af de i det fö r eg<lende omniimnde s kärm_yt slingarn e, oc h stridun Glossade upp h~tftiga r e än någonsm. Vi skola söka att i korthet skildra de olika moment ema i denna s ista stura batalj mellan den seglande linieHottan::; oeh det r oende sbirgårdsförsvarets
förfäktare . striden Jiek der efter en fö r~inclracl karaktär
sa mt k om att utkämpa::; på en a nn a n terräng och med
en del nya vapen. D en först n ~imuda å r sammanträelande riksd agen gaf signal till början af fie ndtligheterna , och första attacken inlecldes af en kr·itisk bruchyr:
"Nåv ra r c(lcxio JICr ijf'rer K onvt. J.l faj:ts Plotta ·' , tillegnade 1840 års rik sdags män, och bestående hufvndsakligen af sammandragna, artiklar m li en i Carl:skrona
utkom m ande t idni ngen _Vaj adelt. l: a artikeln innehåller
några beaktansvärda ord om örlogs flottans och handelsflottans in bönles gemenskap och ber oende af h var a ndra
samt loforcl öfver de nybilda de sjömannasiLllskap ernas
förtj enstfull a verksam het fö r h anclelsflottans, handelns
och. sjöfartenR uppl1j elp ancle. I 2:a artikeln bekl agas
~)

'l'. i S. l 837 p ag. 80.

,11en in;;sst,·id er om sj6 fiirsra r et
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den okunnigh et och fl en liknöjdh et, r örande sjöförsvar et. som r å eler in om la ndet och r epr esentation en, äfvensol~1 det kl ander, för h vilket vapnets p ersonal är utsatt,
och den styfmoderli()'h
et, hvarmed den , äfven frå n sty•
t:>
r elsens sida , be handlas. D en följaEd e a rtikeln p å pekar
en mängd b r ister och oegentligh eter uti det syst em ,
efter h vilk et vapnet lLl' organiseradt och stynlt. 11 0ch
frå()'a
vi· nu ", så slutar artikeln , ilskulle bota nclet af
b
dessa m issförhålland en bero endust p å ökade anslag'?
N ej , så lä nge h varj e åtg~ird b~ir shimpel n af att vara
tillkomm en för pe rson och ick e fö r sak - och sådan
är pr~igeln , elen outplånliga pr~ig e ln p å alla cle sena ste
25 årens reorganisationer - så, li.in ge icke ett system,
oberoende af alla personliga intress en npp göre,:;; så
llinge befonlringarn e iir·o ])Olett på dnglighet och icke
tvärtom ; k vrteligen, så, l ä nge det inom flottan går so m
det gf1r, sit Hinge har rlottan ty v~i rr fö ga af nationen
att vänta, så länge Sverige intet s ~ikert Y~il'll för sin
sjelfständig h et. il 4:cle artikeln upptager några intressanta beräkningar af k apten A. G. Carlsuncl, angåenrle
materielens underh åll och 11 orsal;:en, hvarföre vi, oaktadt d en största hush ållning blifvit iakttagen och
ganska många skepp byggda, knappast ega så många,
och åtminstone ej flera, skepp och fregatter i tj enstbart
st<1 nd, än fö r 20 år se ela n (1813). Likv~Ll h a r nnder
denna tid så stor d el af flottan s anslag blifvit använd
vå materiel en, att föga varit öfrigt för (jfningsexp editioner. a Uti o: e artil, eln a n st~ill as Ettskilliga betrakt else r iifver ovis;:; h eten om, h va tl syste m styr elsen nncler
flera år omfattat, detta med anl edning af en i Krigsveten skap sa kademi ens t itl skrift 1830 infijrd upp.sats:
"Skärgänlsf'cwtygcn, 7J ctrcd:tadc srt!Wm lwst(ör sw r", metl
Rig natnr en G. L. (Lnn<1 stedt '(), hvilken, fii ru t anse dd
som en af Ah:ärgårtlsvapn ets varmas te för.war::tre, nn i
någon mi\n syn es hafva ändrat åsigt. G:e och 7: e ar-
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tikl a rn e fram ställa en tern li gen dyste r målning af fl ottan s tlåntrandc tillsti1 ml , til li ka med ett ska rp t, mer
eller mindre befogad t, k la mler e mot sty rebens hushållmn g. ''Hntd Llil' n n Yiil r es ul tatet af en fo rsl,ande
blick på ''st~ill nin ga r och flirh i\llam1e n" med Scrwigcs
sjöf'örs~:u r '2" frågar r eflexio n erna s utgifvare. " Och h ans
öfver t.yge lse ~il' då, att r esulta tet af en så dan blick
bl ir: att Suc riyc i m'i r ca r aiidC uyon lJ lick alldeles icke

ege r ntlyot

c~ju(Ut!iCCtr" .

Den !J etaste ::;tri tl cn kon centreralle sig om kring
"l ill a flottans·' i fri r;:1stu od t olw ili ga::;te fö rhmpe öfce?· stc lfu.rjr:: fstrwl, en f. t!. Arm ens J~ ottas man , som mecl
n hni il'k elso , schom :-rtbaltcn wfl'ke r , tidta g it i 1808 -- 9
års s],~irgårcl sstr iclu r. l l\Iars 111 ct nacl utdel:llles en af
H. författad skri ft: :. Um .'h e riges :;kiirgånls- och sjöf örsva r rlr 18 W , utan till ulmiii!J i kosl!W (l'', tyclligen
såsou1 fc> rs var fi)t· uclt u b·e8lding af tle satser, hvilka
författaren sökte geuomd1·ifva viJ ril;:sdagen, d er han
hin g s ig oe b sitt s köte lmrn , s ldtrgå rrlsflotta n , ly elmdes
samla. ganska talril; a anhiing a re . .H . k ä mpa r fö r att
få, sbirg:lrdsför svarct erLintl t, :-;uso m det enda slags
sjöförsva r Sver ige bö r och kan underh å lla, sa mt
att den sjögiiemle 11ottan nd1tte i nsl::ränka.s till några
fregatte r; han metlger do ck, att 6 liniesk epp skulle
fvrtfanuHl e bib ehållas fö r att n pps tulla mot dan skarne ,
men be:5tr itler för iit\· igt dera.s J1ytta föt· föt'::> v<tret, ::;J,
htnge vi ej förmc'l. :btadkom rrw. 30 linie::>ke pp och 20
freo·a
n tte t· och sålnncla i an t al ega]i::;tu·a r ..,vsht ödo .g::>...,
flo tta n. .Föme],ande att sj<)vfti.ccrar e, nppl'o,:;tra de på
sjön, vore l:impliga för skärg<1 n1shiget, föro rda r han
en betydligt utstri.ick t sbirg<'\ l'(lsexer cis. Ehmu vi, af
skiil ' 'so m i tlet
f<ireo·ående
blifvit utvecklade, i viss
b
må n insUimm a u ti fö rf::5 för ,:;l ag att reducer a örlogsflottan s stor lek , hvi lke n r eduktion ~ifven h a cle kunnat
uts trLiclms till rodtlfartygen s antal , f(ir att kunna
~ ....
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använua de sålnmla bespara de medlen till perso nalens
u tbildning och materi elens fullkomnand e. så kunna vi
pit intet vis gilla förf:s: ur militärisk, såv ~il som politisk, synpunkt ensidiga uppfattnin g af sjöförsvarsfrågan.
Hade dylika ideer fått insteg bland Bottans officerare,
så hade dE:t visst ick e lön at mödan att underh ålla ett
enda sjö dugligt h:rigsfartyg. ~~~l' man tager i skärskådande Hagelstams argnm ente r och naiva framstiillning ssiitt, km man ej nmlertl'ycka en binsia af förvåning
öfver det inflytand e, han ntöfvade pä majoriteten af nationens r epresentan ter. Han s ~irl i g h e t och oförskrä cUhet samt ofö rsbilda foste rlaml:ok~irl e k fö rklara knap pt
till(yll est ett dy likt fa k t um, t y en r epresentat ion, som
egt ot'örvilLule Lrgrepp om sjöförsvarets natur och Lehof och so m ve lat understöllja r egeri1Jgen nti dess änua målsen liga ordnande, borde af sina ledare fordra ~if
ven andra· egenskaper. För att ge en icle om förf:s
begåfning och stil, citera vi sk riftens motto och underskrift. D et förra lyder sålunda : ''Låtom oss k omrna
öfvereus att befordra allmlin belåtenhet, för att upplifva
sa nn fosted aml sk;irlek, att ak ta oss för all excentrisk
politik, h vartill lini eskeppen iif\·en höra, samt vinlii<YO'a
"> b
oss om passande och kraftfullt sj öförsva r inom eget område, så kan ingen öfverm akt be .~eg ra o.ss '( . Den senare har följande utseend e :
"0. J. H a g e l s t a m,
öfverste, R. S. O.
'l'jenstgjort vicl skep]!sbyggeri et,
,
vi<l m·m cns flotta ,
,
vid sjömätn.- corpse n,
vicl flott:m och
"
armen s gen r~ rit ls t,ab.
Ar nn Lan dtlmsh:'Lll are, doc k all ti d lika vann och
in tresserad för fosterlandets fö r s var."
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På ridda rhuset be möttes Hagelsta m af amiral Lagerbj elk e (seuan }Iaj 1840 chef för sjöförsvarsdepartementet) och amiral ~orclen skjöld, men skarpa st kritisera clt?s H:s sk ri ft uti C. Lagerber gs '(Rt·inrin.r;ar" ."')
L:s hi tik är sakrik, obevekligt följdriktig och derjemte
talangfullt sl;: rifve n, men saknar ingalunda öfvenhifter.
Förf. visar, hvarth~in det skulle leda, om man ville
åstadkomma ett verksamt skydd nt hela vår långa
lms tstr~icka med endast skärgånlsfartyg , framför allt
hvilkml oerhörd miiug d folk, dertill skulle h~ifvas .
Enlig t hans beriiknin gar sh: nll c dertill åtgå omkring
1400 silda na fartyg , 766 officerar e och n ~i ra 65000
man. Uti sitt försvar för en seglande linieHotta ådagalligger L. mindre ben~ig euh et att slå öfver. Han
ifrågasätter e,i , att vi, med elen örlogst-lotta vi förmå
underh ålla , skull e utan hjclp kunna betrygga lanclets
sjelfstiindighet ell er viirna dess kuster, men bevisar, att
elen antagnet sjöt'örs\'arsprincipcn är milit~iri::<kt riktig,
då den sätte r oss i st[uHl att Llraga stö rsta möjliga
gagn af 011 ltjelptlotta. Vi nödgas afstå frå n en fullshincligare r edogörelse fö r såv~il L: s sj öförsvarsplan,
till hvilk en vi Hingre fra m få anledning återkomma,
som för striden mellan honom oc h Hagelstam . D et
svar den senare ut i ett november-nummer af Dagligt
All ehamla afgaf på elen fönes "Erinringa r ", bevisa blott
H: s oförm[lga att fatta sji'Jförsvarsfrågans natur, och
hnrn underhtgsen han var sin motståndare uti tankens
djup och feam s tlillningss ~ittet.
Såsom <l en intressantaste och me st upplysan<le af
alht under detta å r, 1840, utkomna broschy rer i sjöför svarsfdl.ga n, torde med sbil kunna anses en, sannolikt af Ehrw sta m fö r fatta<l, afhandling: :'Fö1·sö!.: till en
oviildig f'r am ställning af skiirgårds - och segla1ule (lotto1·'~ )
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nas nödvändigh et f ör Sue1·iges förs va r och merkantila
förlco(Htn'', som af Kongl. Örlog,;mamw s ~ill:::kap e t be -

fordrades till trycket. Ehuru denna afhandling, i följd
af förf:s kon servativa ståndpnnkt, ej genom något tidsenligt reformförslag bildade epok nti svenska flottans
utvecklingshistoria, så fram stiill er den likviLl på ett
klart och öfverty gande sätt sjövapn ets betyd else för
den Skandinavisl<a halföJJ , örlogsflottans stora nppgifter i krigs- och fre clstid , samt den vigtiga rol linierlottan , om ock underliigse n, spelar vid lamlets förs var,
hvilken ~ir af sådan natur, att det hvarkcn nr politisk,
militiirisk ell er ekonomisk sy npunkt vore klokt at t söka
ersiitta linieskeppen med vare sig fregat ter eller sldirgårdsfartyg. Förf. betonar s jöförsvarets och handels sjöfartens öm sesicliga beroende af hvaranclra. "Utan
att ega en krigsmarin har ännu aldrig någon stat hmnat ega en betydligare och vin stgit'vaml e lwmlehsjöfart
eller någon fnll s t~indig handel - - och utan en betydlig sjöfart, i förening med lmst fart och fiskerier , kan
en örlogsHatta icl'e bemannas med sjMolk, utan att oerhörda kostnader för sådant iimlamål anviindas" samt
söker genom ett skarpsinnigt riisonnemang att häfd a Sveriges naturliga rätt och kallels e att intaga ett fram stående rum såsom handels- och sjMartsidkande nation.
Detta riisonnem ang slutar med följand e b e ah:tan s v~irda
ord : "Sverige kan i en framtid , på sftmma siitt som
Englaml nn f ij r tiden , hafva att tacka sin handel och
sjöfart för ett sjM<iL·svar, som fullkomligt betry ggar
dess sjelfständighet och gcir <l et omiijligt för en fi ende
att betriida dess jor<l. Detta ~ir mål et, hvartill statsmiinnens omsor ger och de enskildas idoghet höra stdifva; förstörom emellr.rtid icke hvad vi ega, hvad vi iirft
af vftra Lider o r~h iiro skyldige A.tt förkofra<lt och utvid gadt lem na till våra efterk ommande! :J\13. <l et nuvar an<l e Sveri ge med ra sh:a och säkra steg fram skrida
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till det mål, der vi se det tillkommanlie med all dess
merlzantila och navala st.yrka, <less blon::strancle manufakturer och ocllade Lilt! Ar denna bana blott en gång
me<l allvar betriidd, skallnation en ock så snart förstå att
värde1·a sina triivallar och det försvarsv erk, som minst af
alla utgör en tunga f()l· staten, emedan det, nästan l ika
gagn eligt under frecl en som kriget, miiktigt bidrager till
landets Vtilståncl och förkofran och derigenom årligen
återgilldar kan ske stöne delen af de summor, som dertill blifvit au vända. " Se<lan dessa onl yttrades, hafva
ytterligare 40 år förflu tit, utan att man tagit annat än
några stapplande st eg på nyssniimnda bana; man må
v~il Llå med tveksamhet spörja, om denna bana någonsin kommer att af Sveriges folk med allvar b e tr~iclas,
och om någonsin de, af Ehrenstam autydda, föruts~itt
llin gar för ett betryggande (ö L~ var skola r ealiseras; ju
längre vi dröja, desto stöne försprång lemna vi våra
granuar, och desto svårare blir det för oss att deltaga
i täHan.
.Fastiin E . otvifvelaktigt var en af flottans kunskapsrikaste officerare, synes det utaf hans afhanclling,
att hans framtid sblick e.j var lika ldar, som han s uppfattning om det närvarand e. Detta iit· dock en brist,
som v~iger obetydligt emot hans stora förtjenster om
sjövapnet. Han misstog sig ej om målet eller viigen
som ledde <lit, om han ock dröjde, kan sk e för länge, att
erbinna de nyaste och säh:raste fortslmffningsrn ecllen .
E. tror 11å segellini eskepp en, iifven såsom framtiden s
kraftiga st e sjökrigsvapen, orh hyser tvifvel om, att ångfartygen någonsin skola lmnn rL fnltind as till verldiga
krigsfartyg ; Jikviil voro cle senare årens fram steg nti ångfarty gs byggande och uppfinningen af propellern honom
ej obekanta. Oakta<lt han b~ittre än <le fl est e hiin<le
ar till eriet s ntvecldin g s~tmlinm och bomblmn onemas verk an sam t trodde på ytterligare förb ättringar af det

.,

-

300 - -

-

sistniimnda vapnet, s!\ förutsåg ban ej , att det sna rt
skulle framt,·i nga det slags misstroende tiil t riifartygen,
som var förugångare till en, !ör V<tl' flotta betyL1 el::;efuU ,
r evolution inom sjökrigsvetenskapen. Beträffande skitrgårdsvapn ets natm och taktiska betydelse för försva1·et,
synes E:s uppfattning v~il mycket tilll1öra en förgången tid. Då ångan faktiskt verka t till sbirgånlsfiottans takti::;ka skilsm,essa från armen och dess närmare
förening med ödogsfiottan, derigenom att båda vapnen,
isynnerh et det se nare, blet' istånd att utsträcka sitt
operationsfält till skärgårdsbandet, så håller derumot
E. på 1788 ;u·s ideer och an::;er sbtrgånlsflottan fortfarande s:\som ett bihang till armen. Från dessa åsigter utgår helt naturligt hans og illande af 1824 års samman ~lagning.

Slntligen berör E . frågan om, huruvida det i };lorge
antagna, af 1833 års komiterade föreslagna, sjöförsvarssystemet, h vilket grumlade ~ig lmfvn(bakligast på :sl\:äro·årdsfart.v()',
borde tj'ena
till föredöm e för svenska man
,, u
.
rineus organisation, s~som Ll et af linieskeppens motståndare framh:'ill1ts. D en nors ka sjöförsvarsplanen
hade ingalunda undgått kritik i eget land ; de argumenter , som anv~indts för och emot detsam ma, voro af
enahamla art, som dem ''stora och lilla flottans" män
hos oss betjenat sig af. Dertill kom derjemte en omständighet, som måhända und erltittade sys temets inf'öramle, nemligen den relati va trygghet för en allvarsam invasion , som norrmiimwn måste erfara vill tanken
på den skyddsmnr; som brödraJandet ntg(ir mot öster,
hvaraf nppmiidrsamheten helt naturligt v~~ nd es hnfvnd sakligast pfl att afviirja de faror som kunde ho ta egna
kuster. S<l sy nes åtminsto ne saken haJva b e cl<im t.~ p:'L
denna si(lan K<ilen af dem, Rom nti unionen såg ett
starkare föreningsband än en ofFensiv och defensiv allians, ett band som borde blifva en säkrare garanti för
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de förenade rik enas oberoende och materiella förkofran,
i den mån d e ra ~ in stitution er bragtes till närmare öfveren sst~tmm el s e metl det union ella intre::;set.
Denna
tank e nttry ukes af Elirenstam i följande ord: '·En ldarare åsigt af denna fräga (om sjöförsvarets ordnande
i Norge) gör den för svenskar till föremål för helt andra binslor än dterhiirrnningsb egäret ; ty hos oss iir
det ganska natml igt a t t önska Korges krigsväsende
anordnadt i och för ett samverkande försvar, helst
Norge har det lyckliga tig e att ega Sverige till förmur för inkräktning från det enda båll den möjligen
kan befara~'::. "
De 40-kanons fregatter ouh 24-kanons lwnetter,
med h vilka man i Norge Yille erstitta sina linieskepp,
kunde ej med särdeles stor effekt operera tillsammans
med svenska linieflotta.JJ, så l änge 1808-9 års krigsplan ännu låg till grund för vår örlogsflottas organisation, ty de svåra segelfregatterna kunde ej ännu
(1835), innan de med hjelp af ångkraften fått en betydligt stöne rörelseförmåga, med fördel deltaga i striden mot linieskepp. Men ingen med dessa fartyg synes
ock hafva varit att endast harcell era med "idelige angrep på enkelte krig;;fartöier eller mindre afdelninger
af disse'1 • Missbelåtenheten med norska sjöförsvarsplanen var således · å svenska sjöofficerarnes sida åtminstone lätt förklarlig.
UngeHtr samma åsigter i sjöförsvarsfrågan, som
dem Ehrenstam i sin afhandling utvecklat, igenfinnas
uti en annan 1840 utkommen brachyr : "Tanluw om
svntska flottan af' e!l svensk sjöman " (Gosselman). Med
en lätt flytande penna tecknar förf. uti några raska
drag flottan s närvarande tillstånd och skildrar med lifliga färger och träffande fantasibilder den strid som
pågår och motståndames misshugg. Han lefver ute slutande för det närvarande och föraktar att speja för
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djupt in i framtiden, efter hvad den möJ'liO'en
kan bära
•
b
i sitt sköte. "Förtl'OetH1et till vapnet gör den stridande
stark, och förtroendet till försvaret oo·ör nationen frikostig mot detsamma" synes vara elen svenske sjömannens motto. H varken ångan eller. bombkanonerna
anser han kunna förorsaka någon egentlig omstörtning
i den befintliga sjökrigsmaterielen , men vril en tillökning i kraft ; likväl synes det hon om, som om de nyuppfunna skruffartygen skulle "kunna göras tcmligen
lika örlogsskepp'' och möjligen "komma i fråga att slåss
som örlogsfartyg". Så länge s,-enslm flottaneger skickliga militärer och goda sjömän, som ej för hvarje ny
upptäckt som blir känd, börja tvifia på det som redan
befinnes ändamålsenligt, tror ej förf., att hon skall riskera att öf\·errumplas af några moderna uppfinningar.
Det är något tilltalande uti detta åskådningss[itt, som
bär prägel af en verklig sjömansnatur med dess sjelftillit och sorglöshet. Förf. ser Vfil molnen hotande
sammandraga sig vid horisonten , och huru redan den
annalkande byn piskar vågkammarue till yrande skum,
men . han. föraktar att minska segel, förrän han hör
byn susa i riggen, och hyser fullt förtroende till sitt
skepp, sitt folk och sig sjelf att i sista stunden förmå
afviirja faran. Såsom ett motstycke mot stormfåglarne,
soin i tid och otid med deras ängsliga varningsskri injaga oro, kan det vara goclt för sjömannen att stundom
hemta lugn och förtröstan af en kamrat, som hirt att
med småleende på läppame leka med elementernas raseri eller skämtande trotsa fiendens kulor, ehuru båda
i regeln pläga v~icka hel t andra känsloyttringar.
H vad man än må hafva att anmärka mot ett och
annat i den ifrågavarande brochyren, vare sig mot bevisföringens djerfhet eller det fria humoristiska skrifsättet, lärer väl ingen kunna bestrida, att genom hela
framställningen går en frisk och sann stämning, som

-

'3 63 -

härleder
srg B.J a ll enast 1rån
'
...
o
förf:s ovanliga stilistiska
fo.rm~~a, utan änn u mer från haus djupa uppfattning
~.~ SJOVapnets natnr oeh behof samt han s skarpa öga
for dess fel och brister. Hun anmär-li:er. att vi efter
1814 ha lika myc:ket aul cdning och förmiga att underhålla Låd e örlogs- och s kiirwhdsfiotta som för e 1809 .
att skälet, hvarflire det nuvarande sjöförsvaret ej till~
fredss.täller natiou.ens ueh · fackmännens anspråk, ligger
derutJ, att man eJ nog Lehjertat den r egeln, att "litet
och goclt [ir b~ittrc ~in mycket och hjelpligt ; samt att
svenska flottan, om ~in underl[igsen grannrikenas i antal fartyg, skall, såväl i krig som hed, veta att uppfylla sina vigtiga uppgifter, om den blott utrustas och
bemannas så, som landets resurser och Yåra nationella
egenskaper medgifva, och som vårt anseende i Europas
ögo.n fordrar, för att vi m~ kunna räkna på andra sjönatwners s ympa tie r och bistånd. Förf. nämner slutligen med tillfredsställelse, att afiidne amiral Gustaf af
Klints tankar om Sveriges sjöförsvar';) stodo i n~ira öfverensstämmelse med hvad han i sin skrift uttryckt.
"En svensk sjöman" fick af J. O. Hagelstam uti
en tidningsartikel'''') nppbtira förebråe lser för att han
alltför ''lätt('ärdigt" behandlat sjöförsvarsfrågan samt
begagnat "ett hånande språk om fäderneslandets nu
Yigtigaste sjövapen", en beskyllning, på hvilken den
s~enske sjömannen ej hinge blef J. O. H. svaret skyllhg.***)
Till försvar för "stora flottan" höjde ~ifven fn'h.
O. R. Nordenskiöld sin röst uti en broschyr : "Skall
Sverige f'ortfarande bibehålla ett sjöförsuw ?" hvaruti
han inlägger en liflig protest emot det l'Oende sjöför svarets förmätna anspråk att kunna ersätta det seglan''') N. DagL Alleh. 1841 n:o 241.
'"''') N. Dag!. Alleh. n:o 272.
'-' *':'( N. Dag!. All eh. n:o 281.
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de, ty hvarken ;inga eller bombkanoner kunde någonsin upph öja roddflottan till rang af ett sjel('stäucligt
sjövapen. Demm itsigt söl,er förf. leda i bevis genom en historisk utredning af skärgårdsvapnets uppkomst och utveckling . Frih. N. tror väl, att i en framtid stora ångfartyg, koJJ strnerad e för sjökrig, lwmma
att intaga linieskeppens h<iga plats på haf\ren och dessutom utstrticka sitt herraYiilde till kusten och till och
med till vissa skärgårdar; men som denna förändring
synes honom långt aflägsen, så fastbåller han vid, att
tyngdpunk ten af Sveriges sjöförsvar bör ligga uti dess
seglande flotta, hvartill höra äng- och rodelfartyg såsom
hjelpmeclel. Öfver det norska sjöförsvarssystemet bryter
förf. stafven och menar , att norrmännen vid dess antagande "mera handlat i öfverensst ämmelse med egen
fördel än med afseende på föreningsförclraget, hvars
hufvadsyfte iir de båda nationernas politiska utbildning,
och hvilket intet säkrare medel ];:an befrämja än ett
sjöflirsvar, bygdt på sanna grunder, deruti begge kontrahenterna deltaga efter erkänd r~ittvisa." Förf: s f ostertindska sjömanshjerta låter hänföra sig af en framtidssyn, som hans fantasi målar, fi)resttillande 14 svenska och 7 norska linieskepp, kryssande utom våra lmster och afskriickamle hvarje fiende från att söka intränga i våra hamnar och skärgårdar. Denna syn
hade kunnat förverkligas, om den Skandinaviska halfön gått framåt, och sjöhigskonsten stått stilla, ~en
tyvärr inträffade ett nästan motsatt förhållande.
Att frih. Lagerbjelkes ideer ej 1840 saknade talangfulle försvarare, borde läsaren finna af de författare vi i det föregående omnämnt; för grefve v. P latens
åsigter hafva vi, utom öfverste Hagelstam, blott en
framstående kämpe att omtala. Det var amiralen
grefve O. A. Oronstedt som nu uppträdde på rlenna
sidan med en skrift: "Tankar om Sveriges sjö('örsva1·".
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D en politisk-historiska öfve rblick, hvarmed förf. inleder sina betraktelser, slutaL' merl en hyllning åt det
politiska u do/cc ('ar n'iente "-system, h vi lket dölj er sig
bako m den s. k nentralitetsp rincip en, som gjorde sig
gällamle efter ~v er i ges och N or ges fijrc~ ning.
DJ, man antog- de efter 1tlU9 oeh l t:\14 förändrade
geografiska oelt politi-ska förl!ällamlen, ej såsom ett öfvergångs s t~ rJ iurn , utan 1:1åsom ett fulländad t, oföränderligt faktum, erbinde man med detsamma de förenade ·
rik enas politiska och , till en viss grad, ekonomiska
s vaghetsti lh;t<lnd såso m ;1ågot permanent, och på dy lika
gnmder var det ej möjligt att bygga ett i en framtid
betryggande sjöförsvar, emedan till dess utveckling fordrades "penningar och handel " och eil utrikes politik,
som garanterade förmånliga allianser. Grefve C. omfattade derför grefve v. P latens defensionssystem, som
afsåg att frig()ra sig från ny ss n~imnde förutsättningar
och att på lanrJets egna resurser, på l!ationens offervillighet och fosterlandskärlek, grunda ett sjelf'stiindigt
försvarssystem. Uti detta system, som satte stora fordringar på svem;ka folkets ännu svaga krafter, tilldelades skärgårdsvapnet en rol, som det alls icke var
vuxet. Från att vara ett hjelpvapen för arm~n, skulle
det nu såsom fullständigt sjövapen försvara hela kusten.
Det orimliga i dessa fordringar hade mångfaldiga gånger
påpekats, men, som det gälcle hela försvarssystemet,
så grep man med begärlighet hvarje nytt argument
till förmån för skärgårclsYapnet. Den rörlighet som,
enligt förf., Ehrensviird hade eftersträfvat att ge sitt
iilsklingsvapen, för att på cletsamma kunna grunda
Sveriges sjöförsvar, skulle nu genom ångans hjelp vara
vunnen och ingenting således fattas för att utaf kanonslupar, jollar och dertill hörande ångfartyg bilda
ett sjelfständigt sjöförsvar. Såpbubblan, på hvilken
detta tilltalande system hvilade, måste dock brista för
24
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den ringaste kriti ska und ersökning. Rörlighet hos
krigsfartyg är erfonlerlig, antin gen för strategi ska eller
takti ska ~in clam ål. E ln·ensv~ird ford r ade af sin a 'r.sjöhusar er 11, galerema, rörlighet under sh·i<l, då de hufvudsakliga st voro afseelda för iintring; af de senare, för
artill eristrid konstruer ade, sbirgånlsfart.ygen, minskades betydligt, sihiil behof, som förmåga af.taktisk rörlighet, och ångan i'i ndrac1e i intet afseeJ: de detta förhållande, alldenstnn<l den Yid ifr åga Yantnde tidpunkt
endast tillgodogjorde" för bogsering, således för strategiska iindamål. l\Ien ta ktisk rörlighet var, ntom sjödugligh et, ett oeftergifligt vilk or för att skärgårdsfar. tygen skull e kunna nyttj as till annan strid iin positionsstrid . Hnrn grefve C. tänkt sig försvaret af de
öppna lmsternn,, får man ej veta ; han förbi ser till och
med, att den förgård , som Fi.irsy nen skiinkt fäderneslandet uti dess skiirgfm1 - asom likt 'l' horsbältet knyter sig kraftigt krin g rl oss midj a " - ej utgör ett sammanhängand e biilte rnnd dess 200 mil långa kust , utan
är afbrnten pft riitt många stiillen. De svåra fregatter
och mii1dre seglande fartyg, hvarm ed förf., lik de flesta
anhängarn e af grefYe v. Platens syste m, vill komplett era det så lmll ade sjelfständiga sjöförsvaret - "till
hand elns sky<ldamle mecle1st konvoj er, till ofredande af
fiend ens tran sporter, förstö ring af handelsfartyg och
ensl,ilrla strider om behofvet så fol'(lrar" - hade i anseend e till vilra· knappa tillgångar , so m i första rummet bl efve tag;nn, i an spri\k fö r n,tt anskaffa "en stark
sldirgån1sflotta i fi)r enin g med kraftiga ångfartyg",
hlifvit alltför fc'lta li ga, för att annat än till namnet
förm å fn ll giirn, sin a 11yss Jliimllll::t nppgifter, synnerliga st då de ej hat1e n ~go n egentli g flotta att r epliera
pi\, utan seglade 1111der en flagga, som ieke liingre be·
teckn ar en sjlimakt.
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Fr~1 n den ensidiga orättvi sa, hvarmed, såsom förf.
yttrar , histori::;lm jemi'örelse r ofta å ömse sidor framställas, har han sj elf ej kunnat frigöra sig, då han för
att upphöja skärgårdsvapnets betydelse, om hvad som
föranledde fr eden i Verelä s~iger : "Frågar man åter,
huru denna seger (vid Svensksund) kunde tvinga Ryssland till fred , så ligger s varet uti det forhålhtndet, a t t
ryska skärgårdsi-lottans förstöring och nära nog till int etgörande haJ e öppnat vägen till Petersburg, der Catha-rin a, med en betydlig del af sin arme emot Turkiet,
på intet s~itt Vqr angelägen om ett besök af Gustaf
III. Utom underlåtenheten att omnämna, huru svenska skärgårdsflottan kom ur råttfållan vid Viborg, må
vi här anm~irka , att Rysslands hufvudstad visst icke
var värnlös, så länge dess örlogsflotta var obesegrad,
och vår låg i Sveaborg, kraft- och modlös, tillfölje af
svåra förluster; äfvensom att, enligt historiens vittnesbörd, segern viLl Svensksund visserligen möjliggjorde
ett, för Sverige jemförelsevis lyckligt slut på kriget,
men att derföre fruktan for svenska skärgårdsflottans
besök i Petersburg ingalunda var det som tvingade
Ryssland till fred.
Grefve Cronstedts "'l'ankar om Sveriges sjöförsvar"
besitta likväl den stora förtjensten , att skriften tydligt och fullständigt reclog(\r för defensionssystemet, som
•
framgick ur 1808-9 samt 1814 års tilldragelser. Om
vi funnit systemet i vissa afseenelen svigta, så är detta
en naturlig följd deraf, att grunden om än lagd med
den omsorg, som förhållandena medgåfvo, likväl synts
oss alltför svag för en sådan framtidsbyggnad, som de
förenade rikenas förmåga af utveckling berättigar dess
folk att eftersträfva.
Såväl grefve Cronstedts, som Lagerbergs och Ehrenstams afhandlingar, rörande sjöförsvaret, blefvo underkastade en offentlig granskning af "en f. d. sjö of-
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ficer", J. V. U/w, en veteran från 1788-- 90 års krig,
men , som denne författare , genom det sjöförsvarssystem han förordade , kan anses tillhöra 11ärmaste ut·
vecklingsperiod af sjöförsvarsfrågan, så skola vi i det
följande söka visa, hvilken andel han haft uti de fortgående rneningsstriderna, som från bötjan af 1840-talct
antogo en ny riktning.
(Forts.)

Löjtnant Petersens vattenlogg.
}led fn1lt erJ,;innande af sinnrikheten i de olika
slag af patentloggar, hvilka ti<l efter annan uppfunnits, i afsigt att förbättra denna del af navigeringskonsten, har det praktiska användandet af de flesta
dock medfört den olägenheten, att sjelfva apparaten,
som i vanliga fall utgjorts af en i kölvattnet r oterande
cylinder, varit beroemle af att fartygets framfart genom
vattnet ej vari t för stor, men ej heller för liten, emedan appa raten um1er dylika förh ållanden, antingen
hållit sig för myået uppe i vattenytan, eller ock gått
för djupt och i båda fall angifvit en något felaktig distans.
Visserligen kan härvid in vändas, att för de ändamål elylika loggimittningar varit afsedda, och hvarunder de äfven användts, nemligen under längre eller
ock bestämdt kända distanser, hat• ett dylikt fel i loggens uppgift litet eller intet haft att betyda, men att
alla dessa apparatet· for det praktiska användandet
dock egt brister, framstår enklast och tydligast derigenom, att, trots ofullkomligheterna hos den af åluer
kända loggapparaten med sjädda och tidglas, har <len·
samma det oaktadt hos den stora allmänheten fortfarande anseende för att vara den säkraste, liksom den
äfven, just genom sin enkelhet, troligen kommer att ännu
länge qvarstå so m ett omistligt hjelpmeclel att forlita
sig på.
Den mångfald af modeller, som emellertid förekommit, exempelvis Klintins, Reynolds, Ramstens, Pen·
dent-log, Walkers harpoon-log m. fl., och elen vinning
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den kunnige sjöfararen gjort sig att utröna dessa olika
ideers duglighet eller företräden, har Mvenledes haft
till följd, att anmiirkningsvärda förbättringar vidtagits
med förut använda systemer, såsom t. ex. vValkers senaste uppfinning, h vilken särskildt framhållits, på grund
af sin egenskap att, utom clistansm~itning, äfven kunna
angifva farten, hvarjemte nya principer dessutom gjort
sig giillancle, såsom t. ex. hos oss elen Arvidssonska
loggen, der elen drifvamle kraften utgöres af en l bO'enom
fartygets botten nedsatt, liten propeller.
Bland uppfinningar af dylika loggapparater, som
under senare åren sålunda afvikit från de hitintills
förekommande variationermt af cylindrar, med eller utan
urverk och vingar, intager måhända en af löjtnanten
i norska marinen, "M. Petersen, uppfunnen loggapparat
en alltför framstående plats, för att icke komm':l till
kännedom iifven hos vår sjöfarande allm~inhet, synnerligast som denna apparat redan under loppet af 4 år
ombord i norska örlogs- och handelsfartyg unelerkastats
prof och försök för praktisk anvlinclning och desslikes
äfven utomlands vunnit erkännande.
Med tillhjelp af figurerna I och II beskrifves apparatens sammansättning och anv[indning på följande sätt:
Fig. I.
Ett 4 tums rör A, som är lödt tillsammans med
ett 1 tums dito B, går ned genom fartygets botten,
der nedre ändan fästes vid flensen C. Detta trattformigt sammanfogade rör AB utgi)r ett slags hölster för
det egentliga loggröret DE, hvilket till samma form
som AB, inställes uti detsamma, samt med elen nedre
ändan skjuter 10 tum utanför fartygets botten. Hölstret AB, som slutar vid C, är faststående och tjenar
egentligen till att förekomma vattnets inträngande i
fartyget vid de tillfällen, clå DE, vare sig för unclersökning eller reparation, behöfver upptagas.
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För att vicl sållana tillLillen ytterligare förekomma
detta, ~it· på röret B, omedelbart innanför gameringen,
en kran F anuringad, som för tlen h~imlelse att röret
AB skulle vara skadaclt, med tillhjelp af ledstången
G kan st~ingas, sedan likv~il DE först upptagits.
Röret DE ät· i nedre ~indan E st~ingdt, men har på
förkant ett hitl af ungefär O,'.!G tums diameter. I dess
öfre del D flyter en boj H, som genom en snörledning står i förbindelse mecl lodet K, hvilket återigen
vandrar på en intlelacl skala L, hval'llppå farten afläses i knop. Skalan ~ir upprättad efter formeln
v = V :2gh hvaruti
g = fartygets hastighet,
h = tyngdens acceleration, (i Christiania = 31,t<J norska fot)
h = elen loclr~ita höjelen af vattnet i loggröret öfver
hafsyta n.
Loggapparaten kan pft segelfartyg anbringas i
pumpsotet, och skalan (som ej behöfver stå vertikalt)
kan nppst~lllas på cläck, mecl iakttagande af att platsen väljes så, att elen med lätthet må kunna afläsas,
på samnut gång som elen ej utsättes för stötar- exempel vis på stormasten.
Hålet i nedre limlan af röret E skall visa föröfver,
och för att när som helst kunna förviss::J, sig härom,
utslås på röret D en linie, som skall st~imma öfverens
med ett på hylsan l\1 uttaget hak, då hålet har sin
rätta ställning.
Ombord å ångfartyg bör apparaten anbringas i
maskinrummet, och blifver då någon förämlring i rörens anQrclning måhända nödv~inclig, beroende på utrymme och inredning af maskinrum m. m.
Fig. II visar det sätt, hvarpå denna loggapparat
var instälcl i ångaren "Väringen'' under ctess förvetenskapligt änc1amål utrustade expeditioner i Atlanten.
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4-tnms-röret D (stigrör) bör i ftngfartyg inställas
i uiametralplanet samt fastsättas på så sätt, att bojen
H ej räcker rörets botten, n~ir fartyget ligge'l:' på lossningslinien, på samrna gång som de:;;s längel bör medgifva, att bojen ej stöter mot locket L , då fartyget,
med Uge på la:;;tning::;linien, gör sin högsta fart. Bojen
H b\ir inuti D hafva 0,5 tums spelrum kring alla kanter. På en flens ft en af bottenplåtarne är kranen F
fastskrnfvad, och i dess öfverkant lir l-tums-röret B
inskrufvadt, som på sin öfre ända har packningsmuffen ~ anbragt. Längden af röret B är beroende af
utrymmet men bör, för att göra tillsynen af detsamma så
Hittvindig som möjligt, helst n ra en half manshöjd öfver
durkplåten. Inuti detta rör B och genom N och F nedslittes 0,5 tums rörttt RE, hvars längd så afpassas, att
hålet vid dess nedre linda, E, kommer 10 a 12 tum
utanför fartygets botten, när kopplingsmuffen K på
dess öfre ända hvilar på packningsmuffen N. Det med
vanliga. kopplingsmuffar till rören D och E fastsatta
förbindelseröret X är ett 0,25" eller O,.s'' kopparrör,
som kan ledas utmed skott, uppe eller nere, allteftersom utrymme och f<.1rhållanden medgifva.
En skala bör ombord i krigsfartyg anbringas, såväl i maskinrummet som på kommandobryggan, liksom
den å hvarje fartyg kan anbringas !war helst man finner platsen lämpligast. För att kunna förvissa sig om,
att hålet i nedre ~tnclan af röret E innehar sin rätta
ställning, kan man på rörets öfre ända (straxt under
skrufgängorna för K) fastsätta ett stift, som utvisar
hålets riktning föröfver.
~är apparaten skall begagnas, har man endast, att,
sedan linan blifvit väl fastgjord i lodet (f>lagen åtsamsade) och innan fartyget börjat göra fart föröfver,
ställa lodet på noll och efterse, att hålet är vlindt föröfver - så är allt i ordning.
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Anses apparatens uppgifter behöfva kontrolleras,
kan detta ske med några säkra loggningar med vanlig
handlogg, dervid dock ett god t sekund-nr bör begagnas
i st~illet för ett ofta otillförlitligt glas. För händelse
af behof, kan apparaten med lätthet upptagas, hvilket
äfveu af teckningen angifves.
Vill man t. ex. med elen anordning som framställes
å tig. II, under fartygets fart föröfver, undersöka röret
E, behöfver man endast vritla E, tills dess hålet visar
akteröfver, derefter afskrufva K, samt öppna något litet
på N, då röret E sedermera kan upplyftas.
Af reservdelar behöfver endast ett rör E medhafvas.
Till ytterligare belysning af, huru denna logg under redan 4 år praktiskt användts, bifoga3 härmedelst
några utdrag af, från olika fartygschefer och befälhafvare, insända rapporter öfver verksULlcia rön och försök.
Utdrag af en skrifvelse från chefen på korvetten
''Nornen", kommendör Smith, till 1\'Iai:inkommandot,
daterad d€m 5 Maj 1876.
.Från den 2 till den 17 ~ovember har den nya loggapparaten, vid nästan hvarje half' timme, angifvit lika
fart med den vanliga handloggen. Skilnaden emellan
bådas uppgifter kan i medeltal skattas till 0,2 eller
0,3 knop.
Mellan den 19 och 27 lVIars har farten, som härunder varierat mellan O och 12 knop, uteslutande angifvits af ofvannämnda nya loggapparat, och hafva felen i bestickriikningen icke varit större, än hvad de
antagligen hade visat sig, om vanlig handlogg hade använclts.
Svårigheten af att i hårdt v~ider på ett nöjaktigt
sätt bestämma ett fartygs krängning, orsakar ett litP-t
fel i apparatens uppgift, som dock säkerligen kan upp-
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häfvas genom att inställa a pp araten (röret) i fartyg ets
diam etralvlan. '<) Att, under förnts~ittning af rörets inställande i diametralplanet, ett litet feL vid tillfällen
af krängning, det oaktadt intriiffar, nemligen i forhållande som Sinus versus af krängningsvinkeln, blifver ,
under förutsättning af att större krängning som regel
orsakas af större fart, föt· praktiken utan betydelse, då
n emligen vid 6 knops fart en kr·ängning af 15° gifver
ett fel ick e fullt 0,1 knop , en krängning af 20° obetydligt öfver 0,1 knop.
Hvad man vid denna apparats användning kan
anmärka, är att nollpunkten på skalan L (lodets ställning i j emnhöjd mecl hafsytan, när fartyget ligger stilla)
·_ä ndrar sig i samma mån, so m ett fartygs djupgående
vid konsumtionen af t. ex. k ol , vatten och proviant
förändrar sig. Den lilla förändring, som nollpunkten
sålunda är underkastad, kan emellertid på en ångb åt
lätt korrigeras genom ått ett ögonblick stoppa fa rten
och på ett segelfartyg, der denna förändring blifver
ännu mindre, kan elen korrigera s antingen i stillväder eller med t illhjelp af några tillforlitliga loggningar
med den vanliga handloggen.
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Hva <l so m orsakade att apparaten en tid var i
oordning, kom jag, efter upprepade försö k och iakttagelser, slutligen till visshet om best å deruti, att röret
vid en tillfällig r eparation afkortats med 3 tum , - som
det alltså var för kort utanför fartygets botten, ty,
sedan ,i ag å nyo förlängt röret, har jag funnit apparat ens uppgifter öfverensstämma med handloggen och,
efter fömyade prof, ej kunnat iakttaga den minsta afvikelse, hvarföre jag num era fått mera förtroende till
densamma, än j ag någonsin fömt egt.
Att vid lodet ytte rligare fä sta en liten tyngd, har
j ag funnit göra lodets r örelser binsligare och att fart en noggrannare angifvits. .SHngen, hvarmed kranen
F reglera s, bör vara af koppar, då nemEgen den här
ombordvarande af jern rostat tv~il't af.
Vid det dagliga användandet h ar denna loggapparat visat stora fördelar , såsom att under djupaste mörk er kunna afläsa skalan , genom att på snöret känna
det antal h:nop lodet visar, samt att vid till- eller aftagande vind genast tillkännagifva fartforiindringen, en
egen~kap , so m loggapparat6r i all mänhet sakna .
Att vid apparatens anskaffande forvissa sig om,
att cle olika delarne tillverkas starkt och ; olidt, är att
r ekommender a.

Utdrag ur bref från befälhafvaren på ett norskt
handelsfartyg, daterad t N ew -York el en l December 1878.
U nder denna min r esa har jag funnit Eder loggapparat mycket t illfredsstiillancle, synnerligast som j ag
alltsedan min afsegling från Dublin nästan dagligen
kontrollerat densamma genom observationer, med hvilka bestick et märkvärdigt viii öfverensstämt.
·:::) På korvetten Norncn var ri'n·et iostiilJt uti ett för-ut upp taget hål, beläget 40 tum vid sidan af fartygets diametralplan .

Chefen på ångaren Vöringen, löjtnant Wille, lemnar följand e intyg :
Löjtnant Petersens loggapparat, so m unuer Atlanterhafsexpeditionerna 1876, 77 och 78 anv~indts ombord
å ångaren "Vöringen " har derstädes varit instälcl i
maskinrumm et och på si't sätt , att, med röret for fl.ot-.
tören st ående i diametralplanet, afläsning när &o m helst
kunnat ega rum, såväl från maskin en so m från hytten.
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AnstälJa prof ådagalade, att denna loggapparat
med stor nöjaktighet angaf farten, och när fartygets
läge (utanför. strömfarvatten) bestämdes genom· observationer, voro bestickfelen alltid obetydliga. Som en
speciel egenskap för denna apparat, vill jag framhålla möjligheten för maskinisten att under en längre
tid hålla en jemn, anbefald fart.
Så t. ex. brukades under pågående bottenskrapningar, att under skrapans utfirning (mången gång
öfver 4000 famnar) alltid hålla 4 knops fart, samt att
under skrapans släpning utmed botten, låta farten variera mella 1 ,5 och 2,5 knop.
Apparaten, som visade sig ega elen fördelen, att
när som helst kunna öfverses och i händelse af behof
med lätthet äfven repareras, synes mig vara i hög
grad praktisk och användbar samt förtjena allmän uppmärksamhet och användning, synnerligast som den kan
åstadkommas för ett billigt pris ocl:t vid anorclnanclet
ej behMver orsaka någon olägenhet.
I en från chefen på korvetten "N ornen", kapten
Ravn, under detta års expedition till Marinkommandot
insänd beriittelse angående denna loggapparat, omnämnas de olika prof och försök, apparaten, såsom ett tillförlitligt och för skeppsbruk praktiskt instrument, underkastades och lvder sammanfattningen af de erhållna resultaten i hufvndsak sålunda:
l) Såsom logginrättning anv~ncles denna apparat
under hela expeditionen och lemnade aldrig större bestickfel än hvacl man till följe af ström m. m. alltid är
underkastad, hvarjemte den visade sig vara utan in:flytande af fartygets rörelser (slingring m. m.)
2) J emförcl med patentlogg&r, der hjulutvexling
förekommer, synes denna apparat, hufvudsakligast genom sin enkla konstruktion, hafva ett afgjordt företräde, synnerligast som profven ådagalagt, att man
'
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utan svårighet kunde efter de~s arnma hålla fartyget
vid en jemn fart, äfvensom den nästan ögonblickligen
angaf hvarje förändring i densa mma.
3) Apparaten , som i h~inclelse af behof af justering *) genom några siikra hantlloggningar liitt kunde
"ställas in'', visade ::Jig derjemte l~itt att sköta och underhålla, samt i ::Jin helhet som ett högst värdefullt
hjelpmedel vid ett fartygs navigering.
Från en af Neweastles oktober-tidningar detta år,
hvarnti på ett utförligt sätt skildras intressanta exj)erimenter med Petersens logg ombord i engelskt fartyg,
låna vi endast följande för saken egentligen talande utdrag:
Ångaren "Menzelah" afgick från NorthumberlandDock tidigt på morgonen och experimenterades under
dagens lopp på olika vis med Petersens logg, hvilken
var instäld i navigeringshytten.
Försöken afslutades med ett högst förtjenstfullt
jemförelseprof mellan den nya loggen och en af Walkers patent-harpunloggar, hvilken med alla visare på
noll utkastades. Den nya apparaten, för hvilken tiden
härvid noga iakttogs, observerades dessutom hvar 5:te .
minut och visade sig, vid tiden för jemförelseprofvets
slut, resultatet sålunda, att båda patentemas uppgifter nästan fullständigt öfverensstämde med hvarandra.
Såsom en ytterligare observation gjordes med afsigt
en a två gånger fullständigt stopp, då indikatorn äfven
med mycken noggrannhet reglerade sig sjelf till noll.
Profvet ansågs mycket tillfredsställande, och log"'en
hade tillfullo motsvarat de fördelar och anspråk,
b
uppfinnaren om densamma utlofvat.
Vill man, med stöd af samstämmigheten i dessa,
*) Exempelvis på lastångare, lwillm ofta förlindra sitt djup·
gående.
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efter rön och erfarenheter uttalade, omdömen göra en
sammanfattning af de ege nskap er, denna logg sålunda
ådagalagt, må man obetingadt framh ålla:
l ) att den som distansm~itare visat stg pålitlig,
oberoende af fartygets rörelser samt ]ätt att kontrollera ;
2) att den tilJ konstruktionen är ytterst enkel samt
lätt att sköta och underhålla;
3) att den kan anskaffas för ett billigt pris 100 kronor, enligt uppfinnarens uppgift.
Förutom den sällsynta egenskapen att kunna förena dessa. för en logginrättning så vigtiga, fordringar ,
och hvarigenom den ställer sig bety dligt framför Yåra
vanligast förekommande patentloggar, besitter denna
logg ännu 2:ne fördelar, hvilka erbjuda såväl praktisk
nytta som synnerligt intresse, nemligen:
A) att med ångfartyg kunna hålla en jemn eller
anbefald fart ;
B) att man ~tändigt kan se, h vad fart fartyget gör,
densamma genast kan
samt att hvar,ie förändring
iakttagas.
Om man, med afseende på denna loggs lämplighet
för vissa fartyg eller särskilda förhållanden, medgifver, att de först uppräknade, så att säga allm~inna
egenskaperna, göra den till ett lika värdefullt, som intressegifvand e hjelpmedel i och för ocean-navigering,
vill det säkerligen för efalla en hvar, som skulle de
mera speciella egenskaperna (A och B) göra den
särdeles lämplig för ångfartyg i allmänhet, men synnerligast för den klass fartyg inom såväl örlogs- som
handelsmarinerna, hvilka, vare sig i krigs- eller fredstid,
hafva till uppgift att trafikera kuster och skärgårdar ,
der en dylik logg under t. ex. tjocka, mörker och
ogynnsamma fårhållanden i allmänh et, vill vara af oberäknelig nytta.
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Väl inseende fulla sanningen af hvad denna ' loggs
uppfinnare om densa mma sjelf yttrat, nemligen : "at
en Sag, som skall bedömmes efter Tegninger och Beskrivelser, har meget Yansldigt for at bryde sig frem",
kunna vi endast afslnta dessa våra bemödanden , att
häruti vara honom behjelplige, med den önskan, att äfven vi på något af vår marins fartyg mil. blifva i tillfälle att få se den praktiskt åuagalägga sina egenskaper, me el h vilken förhoppnii1g vi derför tillönska cl~mna
värdefulla logg all framgång i dess försök ''at bryde
sig frem:' .

G. v. D.

- - 381 - ·

Kapten Ericssons nya torpedo.
(Eftrr Kewyork Dnily Tribune.)

Seuan införandet af torpeclos i sjökrig hafva ganska stora förbättringar gjorts och experimenten till
dess fullkomnande varit oafl.åtliga. Ingen har cleråt
e~rnat mera tanke oeh stuuium, än den verldsberömde
i~geniören, kapten J olm Ericsson, som nyligen frambragt en torpeuo och en torpedobåt, hvilka skola, så
säges det, ställa alla andra uppfin ningar i elen vägen
i skuggan.
Under de sista 5 åren har kapten E. arbetat på
torpeuos. Efter många försök beslöt han att använda
krut i st. f. komprimerall luft för framdrifvandet af
torpedos, laddade med dynamit. Hans senaste försök
hafva blifvit gjorda meu en proj eldil af säregen form
och med en kanon af ny konstruktion . Denna försök skanon är 80 fot lång och af 15 tum s kaliber, mynningsladdnings-, samt upphängd under botten af 2:ne pråmar
och lyftes kanonen med en sax och lämplig gina öfver
vattnet efter hvarje skott.
Denna hans nya projektil är resultatet af vidsträckta försök; dess längd är 25 fot 6 tum,*) diameter 16 tum, tyngd 1500 t!., inclusive 250 tl!. dynamit.
Den är gjoru hufvudsa kligen af trä och dess skapnad
liknar något en cigarr.
Spetsen eller dynamitafdelningen, omkring 5 fot
lång, från spetsen till basen, är gjord af koppar, och
en motvigt af jern är flistad i andra ämlan för att ba*) Måtten äro engelska.

lansera dyn a mitladdningens tyngd . Som den är förnämligast gjord af trä, fly ter deu upp till Yattenytan, efter
att hafva löpt ut sin bana, och igenfets derföre med lätthet. För att afskjuta projektilen på torpedafartyget Destroyer, har kapten Ericsson anvtinclt en kanon, lik den,
som begagnats vid de fle sta försöken , men en bakladdare. Den ~ir slätborrad, 30 fot lång och af 1.6 tums
kaliber och banelad med stålband. Baklacldningsmekanismen öppnas upp åt.
Då r esultaten af de första experim enten visade sig
tillfredsställand e, l1ar kapten Ericsson på sin egen bekostnad byggt ett jernfart_y g, som han gifvit det liimpliga namnet Destroyer (Förstöraren). Detta fartyg
ligger nu på Hudsun, hYarest utförliga försök med den
nya torpeclon uneler flera månader egt rum , och hvilka afslutacles den 11 November. Tillredelser göras nu
för en proftnr, för att utröna- verkliga ko14:onsumtionen pr mil, och om tillräckligt kol kan medföras för
att taga fartyget öfver Atlanten. Ingen bestyckning
är synlig eller något som antyder, att Destroyer är ett
örlogsfartyg, om ej dess ovanliga utseende. Skrofvets
form är ganska egendomligt, ändarue äro precis likadana och sannolikt skarpare än på något hittils bygdt
fartyg med detta djupgående. Längden är 130 fot,
djupgåendet 11 fot ')Ch bredden 12 fot, sålunda 11
gånger större längel än bredcl. Hufvuddraget i detta
fartygs byggnad är, att det är försedt med ett mellanliggande hvälft däck från för till akter, sammansatt af
starkt förbundet plåtjern och fullkomligt vattentätt.
Detta däck uppbär er tvärs öfver fartyget, 32 fot från
förstäfven, gående, ~if.~ J, 16 tum tjock, pansarplåt, som
lutar i 45° vinkel och är försedd med backning, 4 fut
6 tum tjock vid nedre ändan. Roret och elektrisk~
batterierna för torpeclons aH:yrande äro stälua bakom
denna träbackni.ng. En öfverbyggnad på däck, eller
2tl
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däckhus, 70 fot långt, af plåtjern, iir vattentätt-förbundet med skrofvets öfre del, och dess främre ända
stödes emot den lutande pansarplåten. Denna öfverbyggnad är bostad för chef, officerare och besättning
och har den förstnämnde utkik föröfver genom en glasport, samt sty r fartyget och aH:yrar kanonen i skydd
af den 16 tum tjocka smidda pansarplåten framför honom. Från nitten Hiper en jorntrådslina till en ventil
nära akterskeppet, genom hvilket vattentryck släppes
omvexlande till de der .befintliga hydrauliska cylindrarne, hvars pistoner clrifva roret. Detta är en annan egendomlighet hos detta nymodiga fartyg och
alldeles oberoende af elen synliga delen af akterskeppet s:;tmt fästad till en vertikal smidjernspelare, väld
till en förlängning af kölen strax akter om propellern,
hvars öfre del i-ir omkring 5 fot under vattenlinien, då
fartyget går med full fart. Rorpinnarue bestå af tunna jernplåtar, naglade på motsatta sidor om roret, några tum från botten. Dessa rorpinnar äro genom raka
stänger förenade med pistonema till 2:ne 5'' hydrauliska cylindrar nere vid kölen, der dessa i-iro fästade.
Följaktligen ligger styrapparaten 10 fot under vattenlinien.
Den kanon, från hvilken torpedon afskjutes, ligger
på botten af fartygets främre del och slutar mynningen vid stäfven, 7 fot under vattenlinien. Vatten hindras att rinna in i kanonen genom en ventil, som kan
öppnas och slutas automatiskt. En mindre qvantitet
vatten rusar in i kanonen mellan afskjutandet af torpedon och ventilens tillslutande, och låter man detta
vatten rinna genom kammaren necl i fartyget, der det
uppumpas med en ångpump.
Proj eidilen med sin 250 rtl.: s dynamitladdning lägges först i kanonen och i rummet mellan projektilens
bakre del och bakladdningsskrufven införes krutladd-
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ningen. Bakladdningsmekanismen stl~ng es derefter, och
Destroyer ~ir inom 3 ~, 400 fots afstånci från ett
fi en<l tligt fartyg, ant~imles krntladclningen genom elektricitet. Den initialhastighet, med hvilken projektilen
lemnar my nnin gen, iir 250 fot i sekund en. Med minsta
laddningen, vid senaste försök, genomlöpte· projektilen
de fi>rsta 310 fo t en på 3 sekunder . Vid alla de utförda försöken har man, genom att låta projektilen passera genom nlit, sö kt att besEimma proj ektilens afvikning, men på 300 fots elistans har dess lopp varit alldeles r akt. E xplosion af . t orpetlon sker genom konlmssion. :Man antager att sjelfva InHexible med sina
l 00 vattentäta rum skulle sänkas af en enda sådan
proj ektil. Tidvattnet har ingen väsentlig effekt på torpedon s bana, till följ e af dess ;;;to ra hastighet, ej heller
kan dess lopp under vattnet upptäckas, då den icke
visar någon rörelse på ytan.
Fartygets maskineri är helt och hållet uneler vattenlinien och uneler det h välfela däcket, så a t t det icke
kan skadas af fiendtliga skott. Två pannor äro stäida
midskepps och hela maskineriet är så kompakt, att det
endast upptager en rymd af 8 fot i fyrkant. Ångcylindrarne hafva 22 tums slag och 24 tums diameter
och arbeta : upp till 1000 hästkrafter. Medeltalet slag
är 125 i minuten, som ge en medelfart af 16 knop.
Då Destroyer är klar för strid, sänkes den lika
djupt i vattnet som monitorerna, men detta behöfver
ej oroa besättningen, såsom ofta hände med monitorerna under kriget, emedan öfverbyggnaden icke har
några hål på sidorna, utan kan fartyget utan fara sänkas med sjelfva däcket under vattnet.
Den vigtigasto fördelen af. begagnande af krut, i
st. f. komprimerad luft, ligger i- besparing af tid vid
laddanclet, då vid krigstillfälle förlust af tid kan blifva
olycksbringande, och krut är en mäktig drifkraft som
n ~ir
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kan stufvas inom litet rum samt gör mekanisk kraft
öfverfiödig.
Lomlontidningen Standard meddelar i ett tel egram
· från N e w- York, rörande denna torped o, fö ljande:
Försöken med Destroyers nndervattenstorpedo afslutades i dag i N ew- Yo rks ha mn. Det sista sk9ttet
· affyrades på 250 yards (770 sv. fo t) afstånd och hastigheten var 160 miles (24 sv. mil). i timmen. F örsöken lyckades förtriiffligt. Minbåten är ett vanligt pausarfartyg med en hastighet af 20 miles (3 sv. mil) i
timmen. M:ed innesluten minimiladdning passerade torpedon de första 300 foten på 3 sekunder. Afskjuten
genom n~itverk , gjorde torperlons bana ingen märkhar
kurva. FartygPts bogar skydela s genom lutande, tYiirs
öfver gående bepansring. Skrofvet ur Vill strid niistan
helt och hållet nec1s~inkt.

(Insänd t .)

Om sätt att finna ungefärlig latitud.
Genmäle.

l
l·

En anspråkslö::; artik el under rubrik en : 11 enkelt
sätt att finna skeppets ungefärliga latitucF och hvilken for mer ~in ett år sedan i~1för<l es i tidskriften, ha r
gifvit en insändare med signaturen n. n. n. anledning
att fram stiiJla ·ett i hans tycke 11 mycket ·enklare sätta
att härleda den erforderliga form eln. Ja ! många vägar föra till Rom, och om n. n. n. tycker mera om
den af honom anv~inda grafiska differentieringen, så
mycket gerna föl' oss; i alla händelser anse vi denna
omständighet, nemligen huru vida det ena eller andra
sättet att komma till slutformeln må anses såsom det
enklare, vara af allt för ringa vigt att utgöra föremål
för någon tvist, helst det ena eller andra siittet endast
upptag er en sida i tidskriften, hvilket finnes vid jemförel se dem emellan.
I förbigående kunna vi ej underlåta piipeka, att
n. n. n. helt obesväradt siitter dz = llh, då formeln
z = 90° - h dock ovilkorligen ger dz = - c1h.
Vi anförde vid slutet af vår artikel foljancle:
"ehuru detta sätt att finna latituden ej kan leda till
"annat än högst otillförlitliga resultat, så torde man
"likväl någon gång kunna använda detsamma ; om man
11
nemligen umler en längre tid saknat tillfälle till ob"servationer, men luften klarnar ntaf vid den tid, då
"solen ell er en för höjdmätningen lämplig stjerna pasförsta vertikalen, så torde det så mycket min11 serar
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"dre vara sk~il försnmrna att pil detta sätt söka skaffa
"sig ett un gefii rli gt v~in1 e på latituden, so m etc." och
vi hade fö rest~ilt oss, att u ti de tta anförande låg en
t illräcklig r eservation emot methodens begagnande i
annat fa ll , än då den k unde behöfva anlitas såsom en
nödfallsutv~ig .
Ins~indaren n. n. n. synes likv~tl alldeles hafva missuppfattat denna vår mening, då han
yttrar: "men icke tir et· väl sj öm annen nautisk astro"nomi , för att kunna beräkna ske ppets ungefcirliga
"ställe, dertill ha r han, samt finn es det, lättare me"thocler ;'' för vår del kunn a vi ej a nnat än på det
lifligaste instämma mecl n. n'. n. , så vida nemligen
m<ijlighet att tilläm pa en tillförlitligare meth od fin nes.
.Men saknas. dere mot sådan, så måtte det v~Ll vara
bättre att kunna skaffa sig ett , om ock enelast unge färligt, värde på latituclen, än att allde les vara i saknad af astron omisk ortbestiimmelse .
n. n. n. anför den i Petterssons navigation ntl edda
.
l
.
l
f orrne n goo
-T_~t a = sm
rp , oc 1 stiger, att "cl enna fo t··

Vidare stiger n. n . n.: 11icke bör sträfvandet att
"fullkomna såvtil riikn emethoder so m nautiska tabeller
"leda clerhtin , att man skall lä m och anvlim1a metho"der, som på tiotal af minnter slå fel. D etta måtte
"för oss svenskar, som haft navigationssko lor i när"mar e 40 år, förefall a underligt," etc.
I detta afseende gifva vi slutligen iifven n. n. n.
fullkomligt r ätt; men huru vår insiinda artikel kunnat
gifva n. n. n. anledning att tala om fullkomnandet af
naut isk a tab eller ell er att man skall liira methocler,
som på tiotal af minuter slå fel, kunna vi ej finna;
det förra synes oss på intet vis stå i samband med
vår artikel och b etr~iffancle det senare, eller att man
skall lära och anvälHla methocler, som på t iotal af minuter slå fel, så måtte det v~a stå h var och en fritt
att ei underkasta sig ett sådant tvling.
I1äng re anse vi oss ej" behöfva följa n. n. n.; ty
förutsättningen att " man vid na utiska beräkningar
"skulle införa bruket af att begagna zenithdistan·sen ",
synes oss på intet vis hafva att skaffa med vår artikel hvilken vi dessutom anse vara allt fö r anspråkslös
'
att leda till en polemik, so m onödigtvis upptager utr y mm et i tidskriften.

mel gifv er ett ungefcirligt, men t illförl itligare r esultat ";
äfven häruti insttimma vi gerna med n. n. n., allt under
förutsättning , att de vid r~ikninge n erforde rliga data
äro grundade på för utg[mgna, ny ligen gjorda astronomiska bestämmelser ; men om man deremot var it i saknad af sådana, s{t ledcs icke under längre tid kunna t
bestämma hvark en latitud eller longitud , så torde ick e
denna formel gifva noggral)J1are v~inl e på latituden,
emedan, om t sökes med t illhj elp af chronometertid en,
r esultatet påverkas af hela felet i ticlskilnaden, eller ,
om t sökes genom s. k. tidvinkels observation, fel uppkommer derigenom att rp, som clerj emte just är elen
sökta qvantiteten, ick e mecl tillräcldig noggrannh et är
känd.

i
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Litteratur-anmälan.
Das schwimmcnde Flotte1l1Jtatet·ial der Secmächte.
J. F. w n Kron cn( el.,·, 1Vien. A. H a1·tlebens Verl ag.
Den 1mingfald fartygstypcr, hvaraf nutidens krigsflottor, efter tvenn e å rhundrad ens rastlös utveckling,
öfvcrftölla, · har haft till fö ljtl, att våra dagars sjöofficerare finna stora sv<irigheter uti att bilda :sig ett omdöm e om de moderna krigsfartyg ens styrka och öfriga
egen:;lmper, 1wilJ,a Lle tr~ifl:'a in med på hafvet och i de
hamnar de besöka. Kontrasten härutinnan mellan förr
och nn är m ~irkbar; du visste hvarje örlogssjöman, sit
fort han kunde urskilj a e·n seglares sln·of, om han.hade
för sig ett 7·4:-, 80- ellel' 120-kanonske pp, en svår eller
en liitt fregatt o. s. v. , nu dölj er vanligen den svarta,
enformiga sidan, för ~ifven elen erfarn aste sj ömans spejande blickar, dc förstörels emaskiner af olika mängd
och slag, som inneslutas dt;r bakom, så framt han. ej
~ir i l>esittning af föe t~gåe nde specialstudier eller goda
r eferensböcker t ill ledning för ögat och omdöm et.
Till nnrlerlättall(l e h~iraf och till sp ri l~and e af allmiinn are känn edom och tittare öfversigt af L1en moderna sjökrigsmaterielen hafva derföre uppgifter om dens:unma, af större ell er mindre omfattnin g och tillförlitlighet, publicerats under senare år, så viii i gaml a so m
n_ya verlden. Från Ö:->terrike, ett land, der intresset fö r
sjökrigsväsenJet allt sedan T egethoff.s t id varit ytterst
lifaktigt och frukthiirande , har den sj<imilitiira verlden
helt nyligen fått emottaga tlet nyaste arbetet öfver
samtliga civiliserade sjöstaters kl'igsflott or, ett arbete
som i tidsenlighet och fullstäm1ighet, ej mindre än med
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afseende på tillförlitlighet i detaljuppgifter, kan mäta
· sig med det bästa, so m i den genren förut varit allmännare kiindt.
Uti inledningen lemnas en ändamålsenlig indelning
af cle moderna krigsmarinernas fartygsklasser, hvilken,
om den ock ännu ej till alla delar måhända vunnit
allmänt burskap, likväl ger en god och klar öfversigt öfver det hela samt underlättar jemfårelsen
mellan olika länders farty g. Beskrifningarne öfver individuella fartyg och typer hafva just det för en s.iöofficers praktiska behof mest lämpliga omfång och åtfö ljas af flera upplysande teckningar af det slag, som
efter Dislere varit adopterade i alla llylika verk. BetrMfande itter den korta historik, hvarmecl redogörelsen för de flesta länders flottmateriel inledes, så kunna
vi ej underlåta att anmärka de knapphändiga notiserna om svenska flottan , hvaraf ingen kan bilda sig ett
riktigt begrepp om sjökvigsväsendets utveckling i Sverige, s~irskildt tro vi oss böra påpeka det uppenbart
mot verkliga förhållanclet stridande meddelandet, att
frih. :E'. W. von Otters sjöförsvarsplan af 1876 hlifvit
af r epresentationen antagen och skall vara genomförd
till 1888. Detta förringar dock föga bokens värde för
den svenske sjöofficeren, som näppeligen deruti söker
sin källa till historiska upplysningar om sin egen flotta;
uppgifterna om de svenska fartygen torde deremot få
anses fullt tillfredsställande. Vi tveka derföee ej att
som generelt omdöme uttala vår öfvertygelse, att för
n~irvaram1e få arbeten öfver den nyare sjökrigsmaterielen finna s, som bättre för~jena sin plats i hvarje sjöofficersmess eller i hvarje chefskajuta och gunrum på
utrustade fartyg, än Das schwimmencle Flottenmateriel
cler Seemächte af J. F. von Kronenfe]s.

-

Skeppsg ossebriggarne Falken, Snappopp och Skirner
skoh före Au gusti månaels slut nppliiggas och afmun ·
st ras. Briggen af Wirsen skall vid samma tid förläggas
i 2:a beredskap och afmöustras samt derefter stiillas till
miliUirchefen~ fUrfogande i och för skeppsgossarnas öf.
niug i "jiimanskap, hvarefter den uppliigges.
((
Komi11endörkapteu F. A. Facks ska ll efter aflidne kom m en dörkapten Öhrström vara chef fiit' minafdelningen .
Kommendörkap ten F. A. Facks skall stilllr. sig till efter r;itte lse de fcir kommendiirkapten O. Öhrstrlim utfärdade
instruktion er och befalln ingar.
11. Ångfartyget Skölclm<iu skall den 13 Augusti ligga klttr
vid Biridarholmen för att öfverföm statsrådsledamöterna
till Drottningholm.
Kanon}Jåten Mo tala skall utgå på vinterexpedition till
rikets vestra kust. Chefen skall den 15 Oktober taga
befa ttni ng med fartygets ntrustuiug och kanonbåten
Bkall inmiinstras den l November.
16. Från korvette n Nonkliping afpolletteras den 18 Aug.usti
en underli1jtnant, so m emba rkerar på kanonbåten Carlsund att der tjcustgöra under den tid eskacleröfni ngarna
fortg:t
Augfartyget Sköldm<in och å ngslupen Englme skola den
26 Augusti för H. M: t konuugens riikniug ligga klara vid
iistra brobänken i\ Skeppsholmen.
18. Augfartyget Sköldmön skall, i och fi\l' inspektionsresor i
skUrgårde n, stil llas till chefens för fl ottaus militlirp erso nal
förfogande fd\n och med deu 27 Augu sti .
19. Kapte n J . A . V. Bilekström skall va m chef på ka non bilten Motala und er dess geno m generalorder den 11 d:s
anb efalcb exped ition.
Eskad erchefen skall före eskad erns upplösning beordra
k;rv etten Eugenie och en af kanonb åtarue Verdande
eller Rota att afgå till Fjiirdholmarne, korvetten Norrköpiug och deu andra kanonbåten att afgå till Elfsnab b en, afdelningschefen, kommendörkapten Lindm arks af.
delning · alt afgå till Nynäs hamn, allt för und ergående
·a f inspektion, eft er hvars slut fartygen skola återgå till
sina respektive stationer.
20. Efter afslutad insp ektion och återkomst till de respe ktive station erna, skola korvettema Norrköping och Engenie förlliggas i 3:e beredskap och afmiinstras, för att
sedan ställas till vederhörande militiirch efers förfogande
i och för e~ercisskolornas manskaps öfning i sjömanskap,

Augusti 10.

Sammandrag af kongl. bref, generalorder
m. m. , utgångna från kongl. sjöförsvarsdepartementet. .
Augu~ti

«

«

((

Kauoubi\teu Carlsund skall efter återkomsten till sta tion en förHiggas i 1 :a bered~kap och afmöustrus samt
åter stilllas till milit>irchefeus i Stockliolm order.
« Kanonbilten Hoglaud skalJ rustas och förliiggas i l:a beredskap samt stä1las till militlirchefeus i CarlsJuona or der, under den tid kanonbilt en Gunbild auviindes för lm·
dettemas öfniugar.
4. Korvetten Saga skalJ den 8 intrilffa utanför Grimsl;är
i Kalmarsund för försök att passera sundet; derefter af.
hemtas Gunbild i Carlskrona. Korvetlen afgår se dan
·
till Ronneby och instruktion en fn lJ följes.
J(apteucu H. G . W estmm:; skall vara chef på kanon «
båten Hogland, under den tid sagde kanonbåt i stället
för kanonbåten Guuhild Ur sUild till militärchefens i
Carlskroua ord er, iifvensom att. kanonbåten Haglands be sältuingslista skalJ under u:imnde tid minskas med en
löjtnant e1ler uuderlöjtnant.
I och för uppgö randet af ritningar och kostnadsförslag
«
tilJ ett mindre pausarfartyg eger kommendörkapten Lind·
mark att, då han sil pröfvar nödigt, göra resor från kom·
me nderingen it afdelningen till eller från hufvncl stnden.
6. Kapten L. Törngren kommenderas so m chef å ång·
fartyget Sköldmön.
och 8 Augusti
7. Ångfartyget Sköldmön skall under den
ställas till konteramiralen m. m. J. R. Lagercrantz ' för •

((

2.

7

((

((

10.

((

fogande.
Å ångfartyget Valkyrian skall fr1'm och med den 19 till
och med den 27 Augusti ut<jfver besättningslistan kom·
menu eras från flottans härvarande station en l :a k las~
~jöman, kock, och en l :a !dass sjöman , hofmlistare .
Ångfartyget Sköldmön skall den Hi och 17 Augusti
ställas till chefens för flottans militärpersonal furfogand e.

((

«

«

((
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efter hvars slut de up]j Jiiggas, samt. de i)friga fartygen
uppläggas och afmönstras.
Augusti 20. Onderlöj tnan te u H. K. H. Hcrtigou af Gotland ska ll afpolletteras fn"m korvetten Eugeuie den 28 August i.
«
Und er pågående eskaderöfningar fit två af Hldsta modcll e n5 flytminor spriingas.
23. Eskader chefen skall fiire eskaderu i uppli.isniug b eordra
minfartyget Ran att efter eskaderchefstecknets nedhaland e afgå till Stockholm.
24. Efkr återkom sten till Stockholm och sedan eskaderche fc n5 bcftilstecken nedhalats, skall Valkyrian a fgå till
Carl skrona , medtagand e på slii.p Z'ä måuga af 8 st. uombkanonslupar som ch efen anser liimpligt..
28. Kapten A. T. Thunb erg skall från och med el en 28 Au gusti till och med den 3 September tjenstgöra hos f. d·
e5kaderchefen B. O. Stackelberg.
Kanonbåten Rota skall afgå till Ny näs hamn och derifrån medfölja monitorerua Loke och Tirfing till Carl s kromt, hvaryid chefe n stliller sig un der afdelniugsche feu
C. G. Lindmarks befiil.
Kommendörkapten A. C. Schöum eyr skall från och med
«
«
den 6 September och intill månade ns slut f,;restil chefskapet för und er officersperso nalen vid 11ottans statio n i

·-

Kapt enen och riddaren J . A. Ekelöf akall vara chef p7.
kuu onu;tten Carl:;und efter· I.::.ptenen och rid da ren L. M.
Törn gre n .
JO. K omm end tirkaptenen och riddaren J. A. C. Meister skall
fdm och med den 1 in stu ndande Ok tober t illsvidare
vara ek ipage:nH:;tare vid flottans station i Carlskrou a
efte r kommeudörkapteneu S . A. C:~on Lagerbe rg.
15 .' K aptenen vid kong!. flottans rese rv . H. Annerstedt beviljas sex riJ[waders förlängel p crmi;;sion från den l instundande Oktober t.ill helmns vttrdand~.
16. Kaptenen och riddaren B. C. E . S. E. l\Iunck skall vara
chef pi't kanonbåten Carlsand i stiillet för kaptenen och
riddaren J. A . Ekelöf, so m fr[m denca k omme ndering

Sept. 7.

((

afgår.
17.

((

((

Slockholm.
l{ornmendörlmpten C. C. Engstr<im skall fråu och med
de u 1 Oktob er tills vidare varr. chef för nnderofticc rsp erso!laleu vid flottans station i Stockholrn.
Chefen å fregatten Vanadi s kommendören m. m . C. l{.
T h . U! uer skall vara afd eluiugschef för fregatten Van ad is
och korvette n Gefle und er dessa fartygs stund ande ex -

((

Sept.

l.

«

((

((

4.

«

«

20

23.

((

p edition.
1 :a kla~sen5 sjöman vid 1 :a matro skompaniet n:o 36
August Svensson be nådas med svilrdsme dalj.
L 1ijtnant A .. W . W allenberg skall fri'm och med den 5
de nn es och under kapte nen och riddaren m. m. A. P.
Lilli ehöuks sjökommendering i hans sU<lle tjenstgöra som
(ldj utant i kong!. sjiifö rsvared eparteme ntets kommandoexpeditio n.
Kaptenen och ridclat·en m m. A. A. L . PaJand er tillåtes
emottaga och blim Kej se rlig Ryslw ~:t Anne -OrdQns 2:a
klass.
Kapten en och riddaren A. P. Lilliehöuk beordras nfres a
till Carlskrona, för att embarkera som s ~kond 1\ fregat ten Vanadi3.
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24.

((

'l

25.

Besilllnings listau pft kanonbilten Motala sbll uudt">r förestftendo exped ition min skas med tvenne skeppsgossar,
och i sUillct för tvenne 2:a klassens sjömi in af artilleri stafdelningen kommenderas en dykare, oberoende af kla ss,
och en 3:e ldasseus sjöman.
Ångfartyget Sköld mön sk all de n 26 inne1·arand e månad
kl. 11 f.m. från Riddarholm en till Drot tni ngholm ft•ra
chefen för flottans militiirpcrsona\.
Å de unde r afdelning~chefen, kommendör U! u e 1'8 befäl
stiilda fartyg skall den honnör och salut , so m enligt
reglementet tillko mm er H. K. H. H ertigen af Gotland
i egenskap af kongl. person, uteblifva, beroende det
likvtll ft afdelningschefen a tt å utrikes ort hiirifrlm göra
undantag.
Kadett erna n: o 36 Ju el, 7 Flack, fl L indström , 44 Lindberg, 48 Ekelund, 24 von Arbin och 45 H elin tillåt.as
att efter gellomgången officersexumen bilra flottalls undedöjtnants uniform.
Kommendörkapte nen och riddaren m. m. C. E. af'l'rolle
skall från och med den l nästinstundande J annari vara
chef fur underofficersperso nalen vid fl ottans station i
Carbkrona.
Kommendö rbp te nen och riddaren m. m. E. S. K. Peyr on skall från och med elen l in~tnndande Januari tills
vida re V!\1'::1 chef ftir sjötruppe rua vid flottans station i
Stockh olm .
Löjtnanten och riddaren J . R. E. Nissen beordras afresa
till Cal'lskrona och att der intrilfl'a se nr.st deu 27 dettr es
för ·att embarkera pi\ fregatten Vanadi s.

-
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4.
((

((
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Vid H. K. H. Hertigens a[ Gotland förvlinlade ankomst
til l Carlskrou~t den '1.7 dennes ska ll , förutom reglementerad salut, annan föroskrifvcu honnur uteblifva .
2:ne af· de j emlikt kongl. br cf\·et den 4 sistlidne. Januari
o mnli mnda bombkanon slupar, hvilka ;tro afsedda att ~>)l·
te ras till tran spo rlpråma:· i och for splirruing af Stora
och Vestra inloppeu till Carlskrou a , skola klargöras flir
alt tillika med erforderl iga inventarier omkring den l
nlistkommande N ovember kunnli af:;ändas till Carlskroua.
Uncle rllij t nanterna S. G . We stma n och A Been m i\ utan
hinder af att de jemlikt generalorder den 14 dennes
blifvit kommenderad e gcnomg[t speciel minkurs, ink allag
till tj enstgöring vid blirvarande sta tions mi litlirdepöt .
Kommendörkapt euen och riddare n G . N. af Klercker
skall placeras på flottan s station i Stockholm från och
med den l in stundand e Januari.
Ångfartyget Valkyrian skall förliiggas under rep aratio n.
Senast 8 d agar efter fregatt en Vanadis och kon•etten
Gef!es afmönstriug skola rapporter till departementschefen insändas, betrUffande de för>la (}" till ändrincr uti
till begagnande anbefalda för slag till arGlleriexercisr~gle·
mente för flottans fartyg af d en 14 April delta år, il\'artill vederbörande chefer kunna f1nn a sig befogade.
Kommeudiirlmptenen och ridd.aren G. N. af Klercker
skall efter återkowsten från nu påg ående kommendering
uppdragas att med stöd af de anmiirkningar som afgifYits beträffand e flirslag till artilleriexercisreglemente af
d en 14 Ap ril detta å r utarbeta lindringsförslag.
Instruktion f,;r chefen å kanonbåt en Motala.
Minbåten Rolf skall siittas i sjö u under innevarande hn st.
Kaptenen och riddaren C. F . E kermau ·mi\ beordras
deltaga vid utseendet af lämplig skjutplats för Whiteh eads minor inom Stockholms skärgård.
Kanonb åten Astrid skall förläggas under reparation.
Löjtnanten m. m. S. Kilman beviljas fyra m ånaciers
tj enstledighet frlin den l instu ndand e D ecember att inom
riket sklita sin helsa.
Kanonb åte n Motalas inmönstrin g skall ega rum den 27
dennes i stället för å den tid som i nådiga generalorder
den Il Augusti bestäm me s.
Underlöjtnanten J. W . Lann erstierna skall placeras till
tjenstgöring vid flottans station i Stockholm från o ch
med den l instundande November.

Olt.

28.

"

30.
l.

No\'.
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((

((

((

11.
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17.
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((

((

2G.

27.

29.
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De 2<1 st. G fl salutkano ner, so m i följd a f nådiga genemlord er den 2() J uti 1857 finnu s i"t Kuugsholm:; fäst ning, mi"t fri"tn i'iistningen borttagas.
Kanonbå le n Carlsund skall n ppHiggas ..
L tij t nanten E . G. M. Schale ska ll t illsYilla re lj enstgiim
Yid sjölwrleverht.
h.omm endörkapte neu G. E, Ulff skall efter kommendörkaptenen E. S . K . l' cyron från och med den l Januari
1881 vara ehef för kongl. sjöfiirsvarsdepa r temen lets kommandoexped iti on.
Kom mendörk aptenen G. E. Ulff skall fri'tn och med den
l instundand e Januari placems till tjenstgöring vi d Stock holms station .
Kau on bf1ten Aslög skull förl>igg as und er r eparatio n.
Kadettkorporalen n:o 43 Telund er må eft er undergången
sjöofficer>examen biira flottans underlöjtnants uniform.
Ångfartyget Sköldmöu skall upplliggas .
Underofficeren af 2: a graden M. HUrlin må me ddelas
binnedom om vissa delar af den Whitehead ska minans
tilherkningss1itt och samrnansiittnin g.
Kapt e nen J. C. E. Christerson skall från och med den
l instuudande Januari vara chef flir artilleridepartementet vid flottans station i Carlskrona efter kommendörkaptene n G . E. lJ!f[
K ap teuen J. C. E. Christerson skall från och med den
l instu ndande Janu a ri placeras till tj enstgöring på Carlskrona station.
Underllijtnanten N . A. Teland er sk all placeras till tjenstgöring vid Carlskrona station .
Modell fastsHilles fcir vi ssa bekl;;dnadsperse dlar for skolans kad etter.
Chefen å korvetten. Gefle beordras fr>m Pola afgå till
Corfu i stlillet för till Saloniki och Besika Bey.
Kommendören och riddaren m. m. C. R. T. Ulner och
löjt~anten m . m. N . G. Snuelström tillåtas emottaga
och b>ira de on! enstecke n som H. M:t konungen af
Grekland behagat tilldela dem.
Underlöjtnanten J. W. Lann e r~tierna må inkallas till
tjenstgöring för att genomgå allmlin minkurs .
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