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Försök till historisk öfverblick 
af stl'i<lerna om Sveriges sjöföt·svar, <let·as uppkomst 

och utveckling under innevarande århundrade 
jemte deraJ föranledda betraktelser. 

(Forts.) 

Amiml Hyllengranats försök, att, i öfverensstäm
melse meJ frih. Lagerbjelkes iueer, på ett tidsenligt 
sätt organisera svenska flottan följdes redan vid nästa 
riksJag 1851 af ett nytt förslag, framlagdt af dåva
rande chefen för sjöförvarsdepartementet grefve B. v. 
Platen . Uti en diger "Under·clånigste Rapport till H. M: t 
Konttngen" *) redogör departementschefen för de åsig
ter som lågo till grund för hans sjöförsvarsplan, och 
man finner der ett uppriktigt bemödande att i det vä
sentligaste söka realisera hans store faders tankar i 
forsvarsfrågan samt tillmötesgå r epresentationens önsk
ningar, att Sveriges sjöförsvar måtte grundas på en 
stark skärgårdsflotta. Förslaget vann derför kraftigt 
unelerstöd af lilla flottan s män, som också med skäl 
prisade dess utfö rliga, omsorgsfullt utarbetade, detaljer 
och en del åtgärder som deruti förordades, i ändamål 
att införa system och reda uti sjöförsvarets organisa
tion och utveckling. Å andra siclan var det lika na
turligt, att ett förslag som hufvudsakligast afsåg skär
gårdsvapnets stärkande och linieskeppens uteslutande 
ur för:;varet skulle möta häftigt motstånd frän stora 
flottans försvarare. StänJernas förut ådagalagda benä
genhet att uppskjuta sjöförsvarets ordnande, så länge 

'") Broschyr 1851. 
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stridiga åsigter voro rådande bland fackmännen, för
nekade sig ej heller nu, och följden blef, att grefve v. 
Platens sjöförsvarsplan vid 1851 års riksdag delade 
samma öde som drabbat amiral Gyllengranats vid den 
föregående. 

En kort redogörelse för den ifrågavarande planen 
torde kunna ge någon ledning vid bedömandet, huru
vida den var förtjent af ett b~ittre öde. 

Grefve v. Platen utgår från· de väl bekanta sat
serna, att Sveriges försvarssystem bör vara berälmadt 
på sjelfförsvar och dess karakter bestän~mas af .~ancl:ts 
politiska ställning, dess i förhållande till utstmclmm
gen ringa folkmängd och inskränkta tillgånga~·. Ehuru· 
väl han betraktade landtförsvaret såsom tyngdpunkten 
i detta system, så påräknatie han dock af flottan en 
kraftig verksamhet "dels emot fiencltliga konvoj et· p ä 
hafvet, dels emot en landstigande ellet· t·eclan landsatt 
fiende, dess tmnspM·ter och f'örn1clcr. 11 Storleken af 
den härtill erforderliga flottan, som grefve v. P. delade 
i det yttre sjöföt·svaret och kust(örsva·ret, sökte han af
passa efter "landets tillgångar på folk", J. ä. de di
sponibla trupper med sjömansbildning som kunde p~
räknas för det yttre sjöförsvaret och de med vanhg 
soldatbildning som voro disponibla fö r kustförsvaret. 
Personalens organisation blef således den första och 
vigtigasto frågan Inrarefter materielen sedan skulle be
stämmas. 

Angående den för båda vapnen gemensamma offi
cerskåren föreslogs, att antalet måtte ökas från 228 
till 302 samt, till erhållamle af jemnare befordran, att 
en permanent indragningsstat skulle bildas med plats 
för 25 öfverårige officerare. De aktiva officerarnes 
tjenstgöring borde ordnas så, att subaltemofficerarne 
turvis kommenderades till det yttre försvaret, kust
försvaret och stationerna, de högre officerarne deremot 
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endast vid det vapen åt hvilket !war och enegnat s1g. 
Af underoffi cerskåren fö reslogs en reduktion från 280 
till 252, men deremot t illökning af matroskåren från 
446 till 550, hvaraf 100 1:ste-klass-matroser, af kano
nierkåren från 150 till 376 och af skeppsgossekåren 
feån 255 till 300. Dessutom skulle uppsättas en värf
vad artilleribåtsmanskår af 18 underofficerskorporaler 
och 450 man. Den personal som var beräknad att 
fyllas från båtsmanshållet utgjorde 896 korporaler och 
vicekorporaler, hvaraf blott 112 funnos att tillgå, 716 
artilleribåtsmän, 3934 bfltsmän, hvarpå fans ett öfver
slwtt af 932 man samt 148 signalister, hvilka alla må
ste nydanas. Resten af personalen skulle tagas från 
handelsflottan 2500 man, af hvilka 192 pår~iknades till 
befäl oeh 278 till underbef~il , fl'ån sjöbeväringen 21000 
man, från extm roterade och stadsbåtsmän 2427 man. 
Hela sjöförsva rets personal uppgick till 33879 man, 
hvaraf 9966 afsågos för det yttre sjöförsvaret, hvars 
fasta kårer skulle organiseras på 3:ne marinfördelnin
gar, hvanlera under siirskildt befäl, samt 24910 för 
kustförsvaret, hvars fasta manskap skulle indelas i 4 
fördelningar eller 6 bataljoner. Till hvarje bataljon 
skulle höra en viss styrka af sjöbeväringen, hvilken, 
med undantag af 1000 man , var afseeld helt och hållet 
för kustförsvaret. Den fasta personalens omorganisa
tion beräknades kunna genomföras med en tillökning i 
anslag af 167000 rdr bko och 1500 tunnor spanmål. 

JJ[ate~·ielen till det yttre sjöförsvaret ansåg grefve 
v. P . böra bestå af 6 svåra och 3 liitta fregatter, 3 
korvetter, 3 briggar och 3 skonertar samt 6 ängkor
vetter je m te en reserv af 4 blockskepp; 3 af de öfriga 
linieskeppen skulle nedhuggas till fregatter. Kustför
svarets materiel var upptagen till 14 bataljoner kanon
slupar, 8 bataljoner jollar samt 22 bevärade lingbog
seringsfartyg utom chefs- och transportfartyg samt i 
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reserv materialier till 4 bataljoner skärgål'dsfartyg och 

4 ångfartyg utom mindre fartyg. 
Denna materiel skulle enligt uppgjorda beräknin

gar kunna efter 30 års förlopp vara i komplett skick 

för ett årligt anslag af 926000 eller 129000 rdr bko 

mer än hvad nästföregående riksdag till materiel be

viljat. 
För den f'asta pe1·sonalens ö{11ing voro afsedda att 

årligen rustas: l lätt fregatt, 1· brigg och l skonert 

på 6 månader, l korvett för kadetter på 4 månader 

och 2 skeppsgossebriggar på 3 månader ; alla dessa 

fartyg skulle utgöra den s. k. hemstationen. På 10 

månaders expedition till aflägsnare {arvatlen skulle år

ligen sändas l korvett och l brigg. På detta sätt 

skulle årlig öfning till sjös beredas 6 regementsoffice

rare, 11 kaptener, 35 subalterner och 45 underoffice

rare under olika antal månader samt 1266 man ma

troser och artilleribåtsmtin under 51 dagar, öfrige båts

män deremot 15 dagar, oberäknacle rekrytöfningame. 

För skärgårdsöfningar skulle hvarje år rustas i medel

tal 10 kanonslupar, 35 jollar, 6 chefsfartyg och 2 ång

fartyo·. och öfnirw sålunda. bereclas 5 regementsoffice-
• b t o 

rare, 19 kaptener, 40 subalterner, 63 unelerofficerare 

och underofficerskorporaler samt 112(:) man gemenskap. 

I skärgårdsexercisen komme således regementsoffice

rarne att cleltag::t hvart 5:e år, öfrige officerare och 

underofficerare h vart 3:e, kanonierema årligen och båts

männen hvart 4:e år. Skärgån1sfartygens hufvudsak

liga bemanning, sjöbeväringen, ansåg man deremot out

förbart att bibringa annat än vanlig beväringsöfning, 

men ingen öfning ombord. Detta öfningssystem var 

berälmadt att kosta 43000 rdr bko utöfver det senast 

beviljade exercisanslaget. 
Sådant är i största korthet hufvudinnehållet af den 

omstänclliga "rapport" på 162 sidor, i hvilken grefve 
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v. Platen - 1851 - utvecklade sitt system för sjö

försvarets ordnande. Vid genomHlsandet af denna rap

port kan man ej annat än skänka dess författare ett 

aktningsfullt erhinnande för ett träget arbete och en 

ädig sträfvan att skapa ett tidsenligt och, enligt hans 

bästa öfvertygelse, för våra förhållanden passande sjö

vapen. Vid n~irmare granskning visa sig dock betänk

liga svagh eter uti , sliv~i l gmndvalen för grefve v. P:s 

sjöförsvars byggnad, som uti sjelfva uppförandet af elen

samma. Af denna anledning torde man ej böra bekla

ga, att den ej vann ständernas gillande, isynnerhet 

som följande årtiondens erfarenhet synes bekräfta, att 

hans ideer, äfven om de under någon tid kunnat för

verkligas efter hans beräkningar, dock icke led t till ett 

sundt, normalt framåtskridande. Å andra sidan hade 

det varit önskligt, att de många verkligt goda åtgär" 

der, hvilka grefve v. P. ville införa för att höja per

sonalens ställning och tjensteduglighet i tillämpliga de

lar adopterats af hans efterträdare. 

N~ir grefve v. Platen öppet proklamerade ''sjelf

försvar" och på samma gång förklarade, att landets för

svarssystem måste bestämmas af dess "politiska ställning" 

ooh "inshänkta tillgångar" anslog han en sträng som 

borde angenämt tilltala tvenne framstående egenskaper 

hos svenska folket, dess urgamla frihetskän sla och dess 

obenägenhet - ej att i farans stund offra lif och egen

dom för fosterlandets sjelfstiindighet -- men att genom 

ihärdiga ansträngningar och st~inc1iga uppoffringar skapa 

ett tryggande väm för friheten och garanti för obero

endet. Det sto ra flertalet af nationen besinnade ej, 

hvad det vill stiga för ett litet folk med jemförelsevis 

små resurser att åstadkomma ett betryggande sjelffö1'

svar, att ett sådant försvarssystem kräfver betydliga 

uppoffringar af folk eller pengar. Dessa krigets nervi 

rentm äro väl båda nödvändiga, men kunna dock till 
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en viss grad ersätta hvarandra. Häruti ligger , enligt 
vår uppfattning, grunden till att liinder med stor folk
mängd och ringa ktipitalstyrka, vid ordnandet af deras 
krigsväsende, företrädesvis räkna. på innebyggam es an
tal och villighet att personligen !\ taga sig krigst jensten , 
då deremot länder med stor nationalförmögenhet i för
hållande till folkmängden föredraga att ikläda sig större 
pekuniära uppoffringar för att kunna spara folkets ar
betskrafter för· de freJliga y rkena. N~ir ett lamls 
låge tillika till{Lter det sistnämnda systemet till betryg
gande af, så väl dess oberoende som dess nationella in
tressen, tvelm vi ej a tt åt detsa mma ge företr~ide t, så
som det minst tryckamle. T~inker man sig Tyskland 
och England såso m representan ter för de båda olika 
systemen, torde ingen kunna fömeka, att ej Tysklands 
krigsv~isende ~iL' för det tyska folket en tyngre börda, 
än Englands för det engelska; och skull e ett all var
samt krig utbryt<t mellau dessa båda makter , så torde 
ingendera mer än den andre egentligen behöfva befara 
att blifva underlmfvadt; men med afseende p1\ den po
litiska ställningen sH. synes det vara foga tvifvel un
derkastadt, att ej Englands krigsmakt är minst lika 
mycket ist!tml att upprätthålla dess inflytande utom 
egna gr~inser, uer så påfordras för dess egna intressen, 
som Tysklands krigsmakt förm år garantera detta lands 
inflytande såsom kontinental stormakt. Vilja vi på 
våra förhållanden söka tillämpa dessa allmänna satser, 
så fram står för oss lifligt sanningen i ett yttrande af 
C. A. Ehrensvärd, att "Sverige, som för sin tapperhet 
fått lefva tillsammans med andra makter, har fått sam
ma behof, men fattigdomen vanskapar våra". Vår fat
tigdom gjorJe ett någorlunda betryggande sjelfförsvar 
till en praktisk omöjlighet utan att till den grad öf
veranstränga nationen, att den naturliga följden måste 
blifva en stadig minskning i folk stocken genom utvan-
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d~ing och i nationalförmögenheten genom bristande ar
betskrafte r. Icke des tomindre har "sjelfförsvar " varit 
nationens lösen undeL' '1/~ sekel, utan att under denna 
tid några väsentliga ansträngningar gjorts att erhålla 
ett sådant, och bliruti ligger måh~inda en minJre olycka 
för lanJet än deruti, att vi ej nog energiskt arbetat på 
att undanrödja hindret för ett framdeles möjligt sjelf
försvar, nämligen denna fattigdom, på hvilket man 
tvertom all~jemt ville bygga försvarssystemet. När 
derföre ett sjelfförsvar skulle byggas på landets in
skränkta resurser, fann man sig nödvändigtvis hänvi
sad till den minst inskränkta, tillgången på folk. All
män b ev ~iringsskylclighet (värnpligt) blef det egentliga 
byggnadsämnet i försvarssystemet och den indelta ar· 
men det cement som deråt skulle ge fasthet och sam
manh:lllning. För att bli en fast och varaktig bygnad 
saknades dock ett vigtigt element, nämligen sjelfva 
byggnadsiimnets godhet. Svenska folket åtog sig vil
ligt beväringsskyldigheten, men hvarken kunde eller 
ville underkasta sig de kostnader som erfordrades för 
att göra värnpligtsarmen krigslluglig. Bevekelsegrun
den h~irtill torde ej så mycket böra sökas uti nl\gon 
likgiltighet för försvaret , som uti en skyldig omtanka 
för landets ekonomiska förkofran. Denna faktor ingick 
synbarligen ej med sitt rätta värde i deras beräkningar, 
som ledde nationen på elen tanken, att en talrik landt
arme utgjorde dess lmfvnclsakligaste och på samma 
gång naturligaste försvar. Att g refve v. Platen delade 
denna mycket sprielda åsigt är ej så mycket att säga 
om; hans egentliga misstag bestod, enligt vår uppfatt
ning, deruti at.t han så strängt tilläm_pacle samma prin
cip på sjöförsvarets organisation. Afven här skulle 
tillgången på krigsfolk bestämma såviil flottans storlek 
som dess effektivitet, likväl icke det antal sjökrigsfolk 
som fans att tillgå eller kunde till sådant danas -
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detta synes hafva varit en nilgot sånär naturlig ut
gångspunkt -- utan en, temligen godtyckligt bestämd, 
kontingent af den allm~inna beväringen, som hade föga 
mera gemensamt med sjövapnet än det lilla prefixet 
framför namnet, 21000 man sjöbeväring var det såle
des som bestämde lmrakteren af sjöförsvaret. Denna 
massa folk utan sjömansbildning eller öfning erfor
drade naturligtvis, för att kunna anv~indas äfven på 
roddfartyg i skärgånlarnes lugna vatten, ett ingalunda 
få taligt befäl och förhandsmans kap, hvilket tillsammans 
med materielen och annat, tillhörande skärgårdsvapnets 
organisation, kräfde ej obetydlig andel af de in skr~inkta 
pekuniära tillgångarue och den egentliga flottan, hvars 
betydelse gt·efve v. P. ingalunda underskattade, hvar
ken i militäriskt eller komercielt lJ~in >:eeude , kom följ
aktligen till följd af otillräckliga anslag att i förhål
lande till det s. k. kustförsvaret spela en lika under
ol"dnad rol, som sjöförsvaret i sin helbet till landtför
svaret. 

En så orimlig proportion mellan sjövapnets båda 
delar - af hvilka den ena hade till uppgift att ope
rera emot en fiendtlig landstigningsf!otta, dess trans
pol"ter och förråder, !t varhelst en sådan måtte uppträda 
utefter hela svenska kusten och dertill skydda vår 
handelsflotta samt bevaka våra handelsintressen på 
främmande aflägsna kuster, då deremot den andra de
len, som oegentligt kallades kustförsvaret, endast kun
de utföra den betydligt enklare rollen att skydda vig
tigare skärgårdspositioner och hamnar som under ett 
krig utsattes får anfall - en sådan proportion hade 
siikert ingen sjömilitär framstält eller understödt, så
vidt hans omdöme varit ogrnmladt af den oldara före 
ställningen, att flottan skulle vara ett bihang till ar
men och organiseras i öfverensstämmelse dermed för 
att bilda armens avantgarde i skärgården. Deraf denna 
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hybrid, till hälften sk ~irgårdsartilleri och till hälften 
skät·gårdsinfanteri, men i sjelfva verket lika ol~implig 
till det ena som till det andra, hvilken grefve v. Pla
ten för 30 år sedan ville skapa hufvudsakligast af en 
massa obildad, oöfvacl sjöbeväring för att, upphöjd till 
den oförtjenta rangen af kustförsvar, utgöra tyngd
punkten i Sveriges sjöförsvarssystem. Redan då hade 
framstälts tanken att feån sk~irgårdsvapnet skilja den 
egentliga infanteritjensten och afstå störi"e delen af sjö
beväringen till armen samt orgånisera skärgårdsflottan 
till hvad den borde vara och framdeles skulle blifva, 
ett skät"gånlsartilleri med betydligt reducerad, men 
förbiittrad, materiel och personal. Den oerhörda man
skap3styrkan, hvars underHigsna krigsduglighet var en 
nödv~indig följd af dess talrikhet, men som iindock 
framhölls af s k~iegårdsvapnets män såsom en styrka 
och fördel, har alltmer blifvit erh:äml såsom en olä
genhet och en svaghet, ju allm~innare man kommit till 
klar uppfattning af andan i nyare tiders sjökrigskonst, 
dess sträfvan att ersätta menniskokraft med mekaniska 
hj elpmedel och dess stegrade fordringar på intelligens 
och yrkesskicklighet. För sjömannen, hvars y rke lär 
honom att högt vänlera och draga all möjlig nytta af 
såväl den ena som den andra af dessa egenskaper, 
måste det vara motbjudande att tänka sig tusentals 
menniskor, lika ofullständigt skyddande för regn, köld 
och sol som för fiendens eld, användbara till nära nog 
ingenting annat än drifkraft. 

Grefve v. Platens olyckliga ide att grunda sin sjö
försvarsplan på en stor skärgårdsflotta gaf åt denna 
plan i många andra afsee11den en sket' och fåga tids
enlig riktning. Att roddfartygen ännu, så länge de 
förmådde föra det gröfsta artilleri som då var i bruk, 
bibehöllos till positions- och skärgårdsfårsvar, derom 
är intet att säga. Sannt är emellertid, att föga sanno-
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likhet förefans för att man från de roende kanonslu

pame och jollarne skulle lyckas utveckla en fartygstyp 

med nog sjöduglighet och sjelfständig rörelseförmåga 

jemte öfriga erforderliga egenskaper för att bli ett 

lämpligt kttst{ö~·svars(artyg, i rståncl att upptriida på 

hvilken del af kusten och i hvilken skärgård, der be

hofvet påkallade dess närvaro. De strategiska forclrin

garne på sådana fartyg voro redan erkända, äfven af 

sldrg&rclsfartygens föl.'svarare, som, något förhastadt, 

höllo före att dessa senare, med tillhjelp af ångbogse

ringsfartyg, voro en sådan uppgift vuxen. Hade grefve 

v. P. egnat något större uppmärksamhet lit den allt

jemt pågående nytlaningen af de sjögående flottoma, 

så skulle han, vägledd af de upplysningar Hjelm med

delat 10 år tidigare, säkert hafva anat, att det var 

från l.len s. k. stora flottan och ej från den lilla , som 

materielen till kustförsvaret skulle utveckla sig, hvaraf 

den naturliga följden hade blifvit, att han betydligt 

reducerat roddfartygens antal till förmån for det yttre 

och verkliga kustförsvaret. 

Beträffande det yttre sjöförsvarets materiel torde 

föga lninna anmärkas mot dess storlek, men väl mot dess 

beskaffenhet och sam mansättning. Linieskeppens ute

slutande ur flottan hade varit en om förutseende vitt

nande ändamålsenlig åtgär·d, så framt grefve v. P. i 

deras stiLile föreslagit tidsenligare fartyg tin segelfre

gatter. Dessa fönvarade ej sin plats i ett Östersjö

krig btittre än linieskep pen och borde derföre hafva 

bibehållits tills vidare blott såsom öfningsfartyg och 

till handelns skydeL Ett antal väl bestyckade äng

fregatter och ängkorvetter var, hvad vi för 30 år se

dan behöfcle, och på sådana fartygs anskaffande borde 

vi, följande andra mariners föredöme, hafva användt 

större delen af de nybygnadsanslag som kunde dispo

neras, men ej på svåra reparationer och förändringen 
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af linieskepp, ej heller på nybygnad af segel- och rodd

fartyg. Vårt första steg på denna v~ig, niimligen kor

vetten "Gefle", hade varit särdeles lofvande och visade 
' 

att vi snart skulle vinna tillräcklig erfarenhet för att 

inom landet frambringa ångkrigsfartyg, större och min

dre, lämpade såväl för det yttre sjOförsvaret som for 

kustförsvaret. 'l'y för båda dessa ändamål voro ång

fregatter och åne;korvetter vid denna tid mest anv~ind

bara. Skärgårdsfartyg i egentlig bemärkelse voro de 

vissedigen icke, men, såsom vi förut hafva sökt visa, 

det var ej i de trånga, grunda skärgårdslederna, som 

vi borde vara beredde att möta en fiende, hvilken an

tagligen med sina stora fartyg ej komme att visa sig 

utom de djupare farlederna. Hvad vi numera hade 

behof af, var en materiel, hvarmed fienden kunde an

fallas i och n~irmast utanför hafsbandet och som kunde 

begagna sig af sk~irgården som tillf-lyktsort, jemte en 

positionsmateriel att hindra eller uppehålla fiendens 

framtr~ingande genom vigtiga och för sådant försvar 

Himpliga pass och leder. För öfrigt iir det oss ett nöje 

att f~ista ltisarens uppmärksamhet på den förtjenstfnlla 

utredning som grefve v. P. lemnar öfver de principer, 

efter hvilka materiel och förråder böra förnyas och 

underhållas, på det att de dertill afseelda anslagen 

måtte på det mest ekonomiska sätt användas till vap

nets förkofran, allt i afsigt att för framtiden förekom

ma reparationers företagande i orätt tid, äfvensom för

summelsen att i rättan tid verkställa nybygnacler. 

Liksom grefve v. Platens förslag rörande flottans 

materiel, i följd af hans förkärlek för skärgårdsvapnet, 

sålunda led af ganska betänkliga brister, så visade ock 

hans förslag till personalens organisation, att han ej 

hade sina tankar oafvändt fästade på sjöförsvarets 

verkliga behof och intresse, utan fastmer på hvad som 

kunde tjena specielt till landförsvarets stärkande. Vi 



- 284 ·-

finna ej skäl att klandra, att grefve v. P. tog personal
frågan ~ till utgångspunkt för sin sjöförsvarsplan, i be
traktande af denna faktors öfvervägande vigt, men vi 
kunna eJ· annat än o<Yilla att han till "landets tillgån-

o ' 
gar på folk", disponibelt till sjöförsvaret, rälmade an-
nat än sjöfolk eller manskap som kunde till sjöfolk 
danas. Då tillgångarue på pengar ej stodo i något 
rimligt förhållande till den truppstyrka, som var af
sedd att möta fienden på vattnet, hvartill större delen 
således komme att alldeles sakna öfning, så fick der
igenom sjöförsvaret i sin helhet ~n karakter rakt mot
satt de principer, grefve v. P. syntes hylla, om man 
får döma af följande uttalande: "Ej mindre maktpå
liggande äe det, att hvad vi i försvarsv~ig kunna åstad
komma, såv~il till personal som materiel, hålles uti det 
fullkomligaste skick. I antal kunna vi mot de flesta 
andra makter icke miita oss. Redan deruti ligger ett 
skäl, hvarföre man bör söka, så viLlt man förmår, att 
up]_Jvtiga det mindre i arrtalet med det större i duglig
het.'' Åt större delen af detta "mindre i antalet '' (en 
personal på n[ira 34000 man) erkiindes "at t Sverige 
omöjligen förmår att gi.fva någon fullstämligare öfning", 
och detta "större i duglighet" skulle vinnas "genom 
öfverlägseu hållning och skicklighet hos den minclre del 
af den väpnade styrkan som stamtrupperna bilda. '' 
En tillökning i den fasta personalen var derföre fullt 
befogad och skulle hafva varit en klok och nyttig åt
gäl'd, beträffande matros-, kanonier- och skeppsgosse
kårerna, äfven om grefve v. P. åtnöjt sig med att 
bygga sin sjöförsval-splan på en med våra "inskränkta 
t illgångar" bättre öfverensstämmande personal, t. ex . 
12000 i stället för 34000 man, i hvilket fall ökningen 
af officerskåren hade blifvit obehöfl.ig. 

Sedan en så stor andel af de penningemedel som 
landet ansågs förmå offra på flottan, tagits i anspråk 
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för en betydligt ökad materiel och personal, är det 
klart att de anslag som återstoLle till exercis och öf
ningar skulle blifva y Uerst otillräckliga. Förgäfves 
upprepar grefve v. P. oupphörligen i sin rapport, att 
fram gången i hans sjöförsvarsplan hvilar på den förut
sättningen, att försvarets personella krafter må varda 
ändamålsenligt ordnade och väl öfvade, förgäfves före
slår han omsorgsfullt utarbetade planer för personalens 
förläggning och mobilisering äfvenso m program för dess 
öfning, h vilande, såso m oss synes, på fullt riktiga prin
ciper; när frågan blir att öfvergå från "sounds to 
things", visade det sig emellertid, att "tillgångarne på 
penningar" fö ranledde grefve v. P. att högst väsentligt 
nedsätta sina pretentioner på duglighet. Och något 
tillfredsställande resultat kunde ju ej heller med skäl 
väntas, drt endast 133000 rdr b ko kunde af statens me
del anslås till att bereda öfning åt den betydligt ökade 
personalen. Också nödgades grefve v. P. angående 
det väntade resultatet af ett öfningsprogram medge, 
att det "vist icke iit· hvad det borde vara för att för
vissa staten om den tjenstbarhet hos flottans personal , 
som ger grundadt hopp, att den skall kunna rätt upp
fylla sitt vigtiga kall " samt såsom et t slags ursäkt 
tillägga, att han hade sv?lrt att inse, "huru utan en 
ganska betydlig ökning uti anslag till öfningarne, nå
gon förändring af egentlig vigt och nytta skall kunna 
åstadkommas". Att genom insl;:ränkning i stället för 
utvidgning af sjöförsvarets storlek bereda medel till en 
sådan förändring, hvarigenom den öfverklagade bristen 
på harmoni inom vapnet kunde afhjelpas, är just hvad 
man hade rätt att vänta af grefve v. P laten, på grund 
af ofta uttalade åsigter att sjöför .s va rets "talrikaste 
stamtrupp borde utgöra ett föremål fö r den omsorgs
fullaste Llaning" och dylikt i samma anda. Misstanken 
att dessa åsigter ej hade så särdeles djupa rötter, hvil-
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ken skörijes hos flera af grefve v. Platens motståndare, 
var således ej alldeles oberättigad. H vad skall man 
t. ex. tänka om hans uppskattande af sjömanskap då 
det på ett ställe heter: 11Hvarhelst fråga förekommer 
att i farkost handtera sig, det må nu vara i bitt eller 
skepp, är sjömanskap af en så afgjord vigt, att det 
icke lider något tvifvel att denna egenskap i främsta 
rummet är att eftertrakta. Axiomet är så af daglig 
erfarenhet bekräftad t, att det endast af ensidighet eller 
högsta grad af okunnighet kan bestridas'1; och på ett 
annat ställe beträffande kustförsvaret: 111\fan finner då 
~örst att detta vapen, sammansatt af mindre fartyg, 
amnade att operera nära kusten och i skärgård, samt 
der företrädesvis feamdrifvas med rodd, icke hos större 
delen af sina besättningar fordrar någon egentlig grad 
af sjömanskap"? En generell princip begagnas på det 
förra stället såsom motiv för föreskriften, att kadett 
innan han må tillåtas undergå officersexamen, skall haf
va tjenstgjort vissa månader på handelsfartyg, men på 
d@t senare stället moJifieras principen ej så litet för 
att_ passa som premiss till efterföljande: uDetta är en 
sak af stor vigt, och som gör vårt kustfördvar så sär
deles passande för Sveriges förhållanden, då Jen bere
der möjlighet att draga full nytta af den talrikaste 
delen utaf den truppstyrka som staten till sjöförsvaret 
anslagit." 

De föreslagna åtgärdema till utbildning af en 
sjökrigsduglig personal för det yttre sjöförsvaret -

hvaraf resultatet skulle blifva, att af 422 orJinarie 
befäl och unelerbefäl 97 erhöllo öfning till sjös från 3 
till 6 månader årligen (samt ett ringa antal 10 måna
der), och att af 3970 stamtrupper 1266 fingo 51 dagars 
årlig öfning till sjös samt 2600 blott 15 dagars -
voro ej beller egnade att realisera de förhoppningar 
som framkallats af grefve v. Platens kända stora for-
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ddngar på de sjögående krigsfartygen, nämligen 11att 

dessa, såväl till sina egenskaper som rustning, är·o af 

bästa beskaffenhet samt att befäl och besättninyar· hållas 

i god öf'ning". "Hvarje kostnad", yttras på samma 
ställe, '1som nediligges på detta vapen utan att m(ijlig
heten att uppfylla båda dessa vilkor afses, är, i ordets 
hela sanning, bortkastad." 

En vigtig, med sjöförsvarets ordnande samman
hängande, fråga, åt hvilken grefve v. Platen föreslagit 
en, enligt vår uppfattning, fullt tillfredssHillande lös
ning, är den om officerskårens utbildning för och för
delning till sjöfö1·svarets båda delar. Han har clet·vid
lag funnit en, för vapnets såväl som för individernas 
bästa, lycklig medel väg, som borde, ifall J en följts utan 
afvikningar eller mannamån, hafva gjort ett definitivt 
slut på den olycksaliga schismen om "delning(( eller 
"sammanslagning". Denna utväg bestod uti att låta 
Subalternofficerarne turvis tjenstgöru, vid cle olika vap
nen och de olika stationerna och att, vid officerens in
träde i kaptensgrauen, hans placering vid det ena eller 
andra vapnet skulle bestämmas af flottans chef, 11Var
vid hänsyn borde tagas ej mindre till elen enskildes 
önskningar än till hans ådagalagda lynne och fallen
het. Men svårigheterna att leda individuella fördomar 
och intressen klara mellan ytterligheter och stridig
heter visade sig så oöfvervinnerliga, att grefve v. Pla
ten sjelf drogs med af strömhvirfveln. Angående frå
gan "att alldeles skilja kustforsvaret från det yttre 
sjöförsvaret och i1t hvarje bilda en egen officerskår", 
yttrar han i den rapport bvarmed vi bär sysselsätta 
oss: "Denna åtgärd finner jag så motbjudande och så 
stridande icke allenast mot sjöförsvarets, men fäder
neslandets bästa, att ett dylikt förslag, från mig åt
minstone, aldrig skall framställas." Femton år senare, 
clå grefve v. Platen var chef för sjöförsvarsdeparte-
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meritet, delades emellertid sjövapnet, visserligen icke i 
ett kustförsvar och ett yttre sjö{örsva1·, men i en kong l. 

flotta och ett kongl. skärgånlsartilleri. 

För att ge ett begrepp om grefve v. Flatens tan
kar om handelns och sjöfartens betydelse för Sveriges 
framtid äfvensom om flottans förhållande till dessa nä
ringsgrenar, torde det vara tillräckligt att citera föl
jande: "Ytterligare synes viii icke någon vidlyftig be
visning för att ådagalägga nödvändigheten för Sverige, 
med sitt läge, med den handel det redan eger och med 
den, som jag tror, på statsekonomiska grunder hvilan
de sanningen för nationens ögon, att en utvidgad han
del och sjöfart utgör hufvndvilkoret för utvecklingen 
af landets industriella krafter, med allt detta , säger 
jag, synes väl icke behöfva bevisas nödvändigheten för 
Sverige att icke alldeles afsäga sig möjligheten att, 
åtminstone till denna handels skydd och befordrande 
af dess intressen umler fred och krig, kunna uppträda 
med någon kraft äfven på_ hafvet." Denna kraft re
presenterades enligt öfningsprogrammet af l korvett 
och l brigg, afsedda att genom "förnyade besök" "uti 
de för vår handel vigtiga hamnar" vara denna till gagn 
och skydd. Så främmande ansågos dessa "ringa öf
ningsgifvande expeditioner å utrikes farvatten" för flot
tans ändamål och intressen, att grefve v. P. föreslog, 
att Handels- och sjöfartsfonden skulle allena bestrida 
kostnaderna för desamma, uppgående enligt beräkning 
till omkring 65000 rdr bko. 

Vi hafva ansett oss nödgade att länge uppehålla 
oss vid grefve v. Flatens sjöförsvarsplan, dels emedan 
snart sagclt hvarje blad af hans undercl. rapport ger 
ämne till kritik i en eller annan riktning, dels för att 
söka ge skäl för vår öfvertygelse, att detta förslag att 
grunda Sveriges sjöförsvar på en stark skärgårdsflotta 
det fullständigaste, allvarligaste som i den vägen fram-
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stälts, ej utgick "från en helgjuten, god och kraftfull 
stam" och omöjligen kunde leda till en "följdriktig och 
naturlig om än långsam utveckling" af sjövapnet. Den 
föregående riksdagen, eller rättare ett parti inom den
samma, hade gifvit anledning till detta förslag; genom 
dess fall vid 1851 års riksmöte, hvartill ständema in
galunda saknade giltiga motiv, om ock fallet närmast 
föranleddes af motpartiet, inträffade ytterligare ett 
uppskof med sjöförsvarets ordnande och utsigterna till 
denna frågas lösning voro ännu svagare än förut. 
Emellertid hade frågan genom grefve v. PJatens om
fattande utredning och den derpå följande kritiken er
hållit en mångsidig belysning som kunde ha gifvit upp
slag till ett nytt försök ifall statsmakterna lwar för 
sig hade egt nog kraftig vilja. Stlinderna visade dock 
vid 1851 års riksdag tydligt, att de hyste ganska 
starka sympatier för sjöförsvaret, genom att bevilja 
de flesta af departementschefen föreslagna anslag, lik
väl icke något hvarigenom de skulle hafva synts gilla 
grefve v. Flatens system för sjövapnets ombildning. 
Så afslogs den begärda tillökningen i officerspersonalen 
och, för att i "oförtydbara'' ordalag tillkännagifva sitt 
ogillande af systemet, hemstäide utskottet, "att K.lVI:ts 
framställning om linieskeppens förändring till fregatter 
iefre bifalles", h vilket äfven blef rikselagens beslut, trots 
departementschefens protest emot att utskottet "äfven 
tillsty rkt fattande af beslut med hänseende till mate
rielens organisa tio n h vilken aldrig till rikets ständers 
pröfning blifvit framställd ", anseende han detta göra 
intrång på konungens prerogativer. lVIan borde "inse 
olämpligheten och olagligheten utaf att rikets ständer 
skulle besluta rörande beskaffenheten af krigsmaterie-

.lens olika beståndsdelar". Utskottet erkände för öfrigt 
öppenheten af departementschefens framställning, full
ständigheten i planens utarbetande samt den uttryckta. 

19 
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grundsatsen, ''att den materiel och personal som finnes 
bör vara i fullkomlig ordning och tillräckligt öfvad 
samt allt färdigt att vid påkommande krig kunna utan 
dröjsmål upptdida till fäderneslandets försvar", men 
gjorde ej anspråk på sådan sakkännedom som fordras 
att afgöra de stridiga åsigterna om sjöförsvarets grun
der. Den 5 Januari 1852 lemnade grefve v. Platen 
sjöministerportföljen till kommendörkapten Ulner. 

Med anled- Kritiken öfver grefve v. Platens sjöförsvarsplan 
· ptnitng af.vij. uteblef eJ·,· han hade ock på sätt och vis inbjudit der-

a ens SJo .- · 
plan ts'so. till, viss om, utan tvifvel, att ban ej skulle sakna för-

svarare lika litet som motstitndare. Ibland de senare ~ 
uppträdde först och främst kommendör Q. Lagerberg 
med "Erin1·ingar vid en del af cle åsigte1· rörande 
Sveriges sjöföt·svcw statsrådet och chefen fö1· sjöförsvars
clepat·tementet M grefve v. Platen utvecklat inför K. M:t 
i statsnJ.clet elen 13 Novemb er 1850"*) . 

Påminnande om den skarpa strid som 1829 utkäm
pades mellan grefve v. Platens fader och frih. Lager
bjelke, bestrider förf. sjelfva grunden i det föreslagna 
systemet, nemligen möjligheten att kunna "beherska 
skärgårdarna, hvarföre de på flottan stälda, stora for
dringatne aldrig kunde på detta sätt uppfyllas. Han 
förnekar clerjemte, att linieskeppen befnnno sig i ett så 
bristfälligt skick att de ej förtjente underhållas, hvar
före det e.i vore förenligt med god ekonomi, äfven om 
dessa skepp ej voro de kraftigaste stridsfartyg, att in
låta sig på ett sådant experiment som att kassera en 
del till blockskepp och förändra de öfriga till fregatt.er. 
För öfrigt hade L. ej i ringaste mån modifierat de 
åsigter han förut fö rfäktat och som vi i det föregående 
haft anledning omnämna. 

*) Brochyr 1851. 
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En mera detaljerad granskning egnar en anonym 
förf. uti "Erinring at· vi el herr statsrådet grefve B. v. 
Flatens förslag till Sveriges sjöföt·svar"*). Till en bör
jan klandras förslaget att öka officerskåren, på den 
grund att det tillgängliga öfningsanslaget ej skulle på 
litngt när räcka till att ge så stor personal erforderlig 
sjömannadnglighet. Landets inskränkta penningeresur
ser betingade snarare en reduktion af såväl personal 
som materiel; isynnerhet gälde detta den stora skär
gårdsflottan, hvars anskaffning, underhåll och öfning 
blefvo alltför kostbara i förhallande till detta vapens 
inskränkta användbarhet och osjelfständiga rol såsom 
blott ett "avantgarde för landtarmen ". Likaså ogillar 
förf. den föreslagna organisation af det yttre sjöför
svaret, hvilken han finner bygd hvarken på krigserfa
renhet, landets tillgångar eller dess geografiska läge, 
utan mera pit "förutseende ingifvelser" och, till bevis 
på det både i militäriskt och ekonomiskt hänseende 
ofördelaktiga att förändra linieskeppen till svåra fre
gatter, söker han ådagalägga, att skillnaden mellan 
dessa båda rivaliserande fartygsklasser är helt obe
tydlig i afseende på storlek och kostnad, men ganska 
väsentlig i betraktande af deras stridsduglighet. 

På dessa "erinringar" följde snart af en likaledes 
anonym förf. ett skarpt genmäle. Dessa s. k. "Noter"*) 
innehöllo ett kraftigt försvar af grefve v. Platens för
slag jemte ingalunda oberättigade anmärkningar öfver 
"Erinrarens" partiska sätt att jemföra svitra fregatter 
och linieskepp. Väger man fördomsfritt de argument 
som å ömse sidor anfördes, så synes det oss åtminstone 
temligen tydligt framgå att, såsom vi förut antyd t, det 
vid ifrågavarande tidpunkt varit välbetänkt att i främ
sta rummet tänka på anskaffandet af krigsångfartyg 

*) Brochyrer 1851. 
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och under t iden bibehålla och nöjaktigt underballa 

linieskeppen, till dess vi erhållit tidsenligare far tyg till 

att intaga deras plats vid försvaret, men a t t in skrän lm 

segelfartygsbygnaden till en och annan svår fregatt, 
om sådana erford rades till upprätthållandet af våra 

kom merciell a int ressen och underhållandet af persona

lens tj enstbarhet. Att söka följa de stora marinernas 

föredöm e och bygga sådana fullkraftiga ånglinieskepp 

som "Duke of \Vellington 11
, "Napoleon 11 m. fl. derpå 

tänkte väl knappast någon i vårt land. Fördelen att 

i ett skrof för ena tillr~icklig rörelseförmåga med största 

möjliga artillerikraft mt\s te köpas till ett pris, som vi 
aldrig mäktat erlägga, och clessutom voro dessa fartyg, 

till följ e af den ofantliga skottafia de erbjödo fi endens 

eld, ingalunda allmänt erkiinda utomlands. 
Den idarhet i upp fattn ingen, h varmed 11 N o tern as 11 

förf. i allmänhet granskar sin vedersakares uppgifter 

och förslag rörande den sjögående flottan , bortshy mmes 

märkbart af partifördomarnes töcken, så fort han kom
mer in på sitt favoritvapens område. Tidens tand som 

så mäktigt verkat på linieskeppens krigsduglighet, att 

de genast måste utdömas, har i förf: s tanke, så skon

samt berört sh: ärgårdsrocldfartygen, att han aldrig dröm
mer om, att denna materiel inom ett tiotal år skall 

anses lika föråldrad so m segelfartygen. Den genom 
ångkraften förändratie sjökrigskonst en, som gjort det 

möjligt för ti en anfallande att säkrare nalkas och uppe
hålla sig in vid fi emlens t::uster och friare välj a sina an

fallspnnk te r, skulle ej hafva gifvit den f örsvarande 

några motsvarande fördelar , utan tvinga försvaret till 

sjös att inskriinka sinn- operation er till shirgål'Clarnes 

begränsacle t erriing. Detta följer tyclligt af förf: s blin
da dy rkan af det (( r ena 11 kustförsvaret, som i hans ögon 

ej, med undantag af na mnet, fått annan natur än det 

af lokalförsvar, såsom synes af följantie orcl, hvarmed 
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detta lmstförsvar motiveras: 1'ty i ett sk;irgårcls- lik

som 1 ett Lerglancls-krig, ;iger man tillf;ill e att med ett 

klokt begagnande af lokal , mångdubbla sin styrka. a 

Visserligen påst år han att kanonslupar, ifall landstig

ning företages i nfigon sjö på öppen kust, 1' der kunna 

inställa sig, '1 men försigtigtvis ej , att de uneler st\ dana 

omstämlighet er kunna begagna sit t artilleri, så att fien 

dens före tag deraf n;imuvänlt himlras. Vidar e vill 

förf. ''icke lwfva sagt, att Sverige med något slags 

försvar , so m med dess tillgångar kan åstadk ommas, 

formår att på alla punkter förhindra fie ndens anfall. a 

Efter ett dylikt medgifvamle synes det någo t opåkal
ladt att i förtrytelse öfver ·'Erimaren" - som tog för 

afgjonlt , at t vi 11 Utan bitr;ide af fr;immande makt icke 

kunna skydda våra kuster från en rysk invasion <~ -

utbryta : "Förr må den svensk blygas - så djupt att 

rodnaelen icke ens under anonym itetens t;ickmantel kan 

döljas - blygas att, om han Mven hyser denna för

nedrande känsla inom sig, icke snarare i tystnad låta 

hj er tat brista af sorg, än med det fräckaste Hittsinne 
lägga sin egen skam i dagen. 11 

Mot samme "Erin rare" , som ser verades med så
dana bittra piller, riktades af en annan anonym förf. 

en skrift "Om skiirgän7sflottan ''*) , gående ut på att med 

stöd af ep isoder ur krigshistorien, tolkade till skär

gårdsflottans fördel, häfda detta vapens rätt att före

tr~idesv i s .. betraktas såsom Sveriges "säkraste sjöför

svar ". Ofverlemnande åt den intresserade läsaren att 

bedöma de slutsatser föl'f. drage l' nr historien samt 

å beropande den uppfattn ing vi i clet föregående uttalat 

om våra sjöh:rigshistoriska tilldragelser, t aga vi oss 

blott fr iheten påpeka ett påstående i slutet af uppsat

sen, hvilket visserligen i början af detta århundrade 

*) Brochyr 1851. 
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kunnat försvaras, men ej 1851 och ännu mindre efter 
denna tid. Beträffande den af ryssarna anlagda fäst
ningen på Åland yttras: "Denna fästnings betydelse 
och ändamålet med dess anläggning blifver för oss in
gen hemlighet, då man besinnar, att en väg af 5 1

/ 2 

svenska mil , skyddad af skärgård, leder till de vestli
gaste åländska skären; att afståndet härifrån endast 
är 2 a 2 1/z mil till den yttre delen af svenska skären; 
men att bredaste skärfria flack mellan dessa delar af 
Åland och Sverige endast är 3/~ svensk mil, ett afstånd 
som, till och med medelst rodd, kan tillryggaläggas 
på mindre än hälften af den kortaste natten i denna 
trakt. Hvilket vapen erfordras väl att i denna klipp
fulla sträcka hindra fiendens framträngande och hans 
förbindelser på denna naturliga väg från den förråds
ort han bygt sig tillreds för anfallet emot Sverige? 
- skärgårdsvapnet !" Äfven om man tänker sig att 
fienden valde denna ginaste vägen till svenska skären 
för en invasionshär, transporterad, ej på roddfartyg, 
utan på stöne fartyg, bogserade af ångfartyg och eskor
terad, ej af kanonslnpar, utan af ängkrigsfartyg; förut
sätt vidare att han för sitt krigsföretag ej valde en 
stilla sommarnatt utan afvaktade en frisk bris med 
måttlig sjö, hvad utsigt skulle då skärgårdsvapnet 
hafva att på 11 clenna naturliga väg" hindra fiendens 
framträngande? Enda utvägen hade varit, så vid t vi 
kunna inse, att söka skydel i egen skärgård och i lämp
liga positioner afvakta fienden. JVIen om denne ej valde 
elen naturliga vägen till den närmaste landstignings
punkten utan en för honom fördelaktigare, norr eller 
söder om densamma, hvad ntsigt hade väl i detta fall 
vår roddfiotta, Lirsedd med ett ängbogseringsfartyg för 
hvarje bataljon, att bestrida fiendtliga flottan prssagen 
från Åland till svenska kusten? Enligt vår tanke in
gen eller åtminstone obetydlig. En sådan uppgift hade 
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en roddflotta varit lika litet vuxen som en seglande 
örlogsflotta, dertill var ett rörligt kustförsvar, bestå
ende hufvudsakligast af större och mindre luigsångfar
tyg, erforderligt. 

En obetydlig brochyr om 6 sidor med titel ''Några 

ord till förfatfarne af E1·i12ringarne vi el grefve v. Flatens 

sjö(örsvarssystem" af anonym förf. såg äfven dagen 1851, 
m~n tarfvar ej n:'lgon som helst granskning. Större upp
märksamhet för~jenar utan tvifvel "Några ord föranledda 

af statsn'lclet grefve v. Flatens yttrade åsigter rörande 

Sveriges sjö(örsvcw" *) af sign. S. o. R (C. A. Virgin). 
Klara och kraftfulla äro åtminstone dessa ord hvarmecl 
förf. söker ådagalägga liniefiottans oumbärlighet, så 
viclt ej Sverige skall förlora sin betydelse i politiskt 
och merkantilt hänseende samt i betänklig gradminska 
möjligheten att försvara sitt framtida oberoende. Sannt 
och utan öfverclrift tecknar han den sannolika utgiln
gen, ifall skärgårdsflottan dristade sig utom sin natur
liga terräng för att på öppen kust inlåta sig i strid 
emot en tidsenlig fiendtlig flotta ;. och till stöd för sina 
åsigter anför han ur ett tal, hållet af framlidne exel
lensen B. B. v. Platen straxt efter elen stora skär
gårdsexercisexpedition 1829, :iöljande betecknande orP.: 
"Mina herrar! jag har förr ansett att en skärgårds
flotta vore hufvudsakligen behöfiig och tillräcklig för 
vårt sjelfförsvar; men jag har nu funnit och erkänner, 
att jag misstagit mig och att vi ~ifven måste hafva en 
flotta af linieskepp och fregatter." Denna liniefiotta 
betraktar S. o. R. såsom vårt sjöförsvars svärd och 
skärgårdsflottan såsom skölden, hvarmecl vissa delar 
af kusten kunna och böra skyddas. "Krigaren behöf
ver både svärd och sköld, och skulle det för honom 
blifva fråga om att bortkasta ettdera, icke borde det 

"') Brachyr 1851. 
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blifva svärdet han lemnade." Fastän förf. med fram
gång försvarade det sjögående vapnets plats i national
försvarssystemet gentemot de förmätna anspråken att 
få skärgårdsvapnets öfvervigt erk ~ind , så är hans skrift 
ej utan si u Achilleshäl; denna sårbara punkt är hans 
försvar för lini eskeppen. Antagande att sättet att strida 
i rangerad batalj , troligen kommer "mer och mer att 
träda tillbaka för den spridda striden, äfven när större 
flottor sammanträffa", föredrar han derföre, att våra 
slrepp skola "kasta sig på fi endens flyglar, borttaga 
dess spridda fartyg, intränga nti, förstöra och skingra 
den stora konvoj af transportfartyg som måste åtfölja 
en landstigningsexpedition ; oroa och försvåra sjelfva 
landstigningen samt slutligen afskära den brygga af 
transporter som en i vårt mindre rika land infallande 
fiende alltid måste bibehålla med sitt eget. Fiendens 
öl'logsfartyg, om ~ifven till antalet dubbelt mot våra, 
måste delas på så, många håll , dels för att skydela 
sjelfva landstigningspunkten, clels för att betäcka den 
större massan af transportfartygen, dels för att hålla 
kommunikationen öppen, att cle omöjligt kunde öfverallt 
vara våra egna öfverlägsna. Vi äga således öppet att 
kasta oss på de svagare punktem a och injaga förskräc
kelse och oro öfverallt. " Detta citat visar, att S. o. R. 
klart uppfattade de ny a sjöförsvarsteorierna och här
uti stod han ensam bland alla dem som 1851 uppträdde 
för eller emot grefve v. Platens system, men längre 
räckte ej framtidsbli cken. Att den nya krigskonsten 
kräfcle en modern materiel, frigjord så mycket som 
möjligt från de egenskaper hos den gamla, som försvå 
rade nyssnämda operationssätt, och utrustad med de 
tidsenliga medel h varigenom detsamma kunde under
lättas, var en fråga åt hvilken förf. synbarligenegnat 
{öga uppmärksamhet, elj est hade han säkerligen insett, 
att linieskepp med svaga auxiliärmaskiner ej voro än-
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damålsenliga fartyg till angrepp mot en öfverlägsen 
fiende i n~irheten af våra egna kuster och skär, der 
anfallssättet, i likhet med det engelska flottan använde 
mot den spanska armadan, framför allt fordrade snabb
het och rörl ighet. Så svårt hade de nyare ideerna om 
sjöförsvaret, som 10 i'\r tidigare på ett så talangfullt 
sätt förfäktats, att genom fördomar och misstroende 
bana sig väg och vinna erkännande, att för öfrigt in
gen röst höjdes för ett kustförsvar i egentlig bemär
kelse. Striden rörde sig 1851 hufvudsakligast om linie
flotta och roddflotta och hade seLledes återgått nära 
nog till 1829 års ståndpunkt. 

Vi afsluta r edogörelsen för den l ifliga meningsstrid 
som framkallades af grefve v. Platens sjöförsvarsplan 
1851 med att fästa uppmärksamheten på: '' Upplysnin
gM· hemtade ttr of ficie lla handlingar ~·ärande äe från 
år· 17 22 till närvarande tid för sjö{ö1·svarets orclnanäe 
vidtagna åtgärder. " *) af H. v. Steyern. Dessa upplys
ningar hafva stort värde och intresse genom den klara 
öfverblick som de lemna öfver svenska flottans styrka 
vid olika tidpunkter alltsedan Carl XI:s död samt öfver 
alla planer och förslag som uppgjorts till sjöförsvarets 
ordnande och öfver allt det arbete som förgäfves nedlagts 
på försök att realisera dessa planer. Tyvärr måste vi 
med förf. erkänna, att landets förmåga härutinnanvarit 
mindre än dess goda vilja, och att våra nationalfel för
led t oss att eftersträfva för mycket och göra fö.r litet 
af hvad vi ägt och kunnat äga, men cleraf följer ej att 
vi gilla förf:s slutsats af dessa nedslående sakförhl\1-
lanclen, att vi gjort orätt uti att efters tr~ifva en sjö
gående flotta utan borde hafva inskränkt oss till skär
gårdsförsvar. Skäl för denna uppfattning hafva vi sökt 
lemna på alltför många föregående sidor af denna "ö f-

*) Föredrag i Militllrlitteraturföreningen 1851. 
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verblick'' för att behöfva upprepa dem här, men vi 

måste dock ännu en gång vrotestera mot några af v. 

Steyerns antydningar, såsom att bvarje anledning for 

Sverige att söka uppträda såsom sjömakt upphört 

med vår stormaktstid, samt att vårt land sedan den 

tiden varit i saknad af erforderliga vilkor för att kun

na utvecklas till sjömakt. För att bevisa det senare 

begagnar sig förf. af yttranden fällda af fältmarskal

ken Aug. Ehrensvitrd. E. har tvifvelsutan rätt deruti, 

att "naturen befalt oss att vara sjömän", äfvensom att 

en sjömakt "kan icke vara någon annan än en folkrik 

handlande nation". Men, fråga vi, hvad ~ir det som 

hindrar Sverige att blifva folMikt, om ej bristande 

nationalrilceclom? Och h vad ~tr orsaken till vår relativt 

stora fattigelom? Brist på naturliga inkomstkällor och 

krafter eller på förstånd och ihärdighet att rätt ut

veckla våra resurser? Månne ej naturen, som befalt 

oss vara sjöm~in och gifvit landet ett sådant läge och 

en sådan befolkning, derigenom gifvit oss en vink att 

blifva en hanellande nation? J o, lika visst, synes det 

oss, som att hon befallde Holland och England att 

blifva handlaiicle nationer. Med Englands föredöme 

för ögonen hade det varit ett för Sverige naturligt mål 

att efter 1718 genom en klok yttre och inre politik 

söka grunda en handlande och sjöfartsidkande stat i 

norden, der vi uti våra grannar hade mindre fruktans

värda rivaler att täfla med än England haft uti Hol

land och Frankrike. De teorier och hypoteser som 

föresväfvacle E. under det han höll på med att orga

nisera armens flotta, såsom: att vi borde utgöra ett 

"originelt sjöfolk" olikt andra sjöfolk ; "om icke armeer 

och flottor hos oss böra utgöra en kår"; "om man just 

behöfver vara herre till sjös när man endast önskar 

lefva i fred" o. s. v. voro ingalunda så mogna eller af 

honom sjelf så ansedda, att man med v. Steyern är 
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berättigad antaga dem såsom ofelbara dogmer och på 

dem bygga ett, på blott otillräcklig erfarenhet h vilande, 

egendomligt sjöforsvarssystem, ännu mindre begagna 

sig af sådana yttranden för att öfver Skandinaviens 

folk fälla ett slags politiskt domslut och beröfva dem 

hoppet att någonsin uppnå ett välstånd och en makt

ställning, hvartill naturen sjelf synes visa rätta vägen, 

om blott nationen vill fatta ett energiskt beslut att be

träda den. Första steget på denna väg - att bli sjö

makt - har Aug. Ehrensvärd 1766 uti vetenskaps

akademien angifvit vara, att genom handel, industri 

och all slags rörelse samt forbättrade kommunikationer 
öka folkstocken. 

(Forts.) 



Debatt i Italiens deputeradekammare rö
rande byggandet af stora pansarfartyg. 

De oerhörda och dyrbara pansarkolosser, med hvil

ka konanerariket Italien förvånat den maritima verlden, 

hafva lm~pt hunnit blifva fiirdiga, förrän en r eaktion 

synes hafva inträd t i fortgången på den inslagna vägen 

vid framtida fartygsbygnacler inom Italiensl'a marinen. 

Ehuru inom vårt land, af helt naturliga skäl, tan

ken aldrig kunnat falla på byggandet af dylika mon

ster, synes det dock R ed. att ett lwrt sammandrag af 

den mlirkliga 4 dagars debatt, som sistl. vinter i Ita

liens deputeradekammare egde rum och synes afgjort 

dessa fartygs öde, slwlle vara af intresse för tidskrif

tens läsare. 
Uti den af finan sministem till deputeradekamma

ren aflemnade provisol'islm utgiftsstat för marindepar

tementet för nä$tkom m ande år finnes under rubriken 

"Spece per la marina militara", art. 1:!5 , uppfördt ett 

belopp af 12600000 lire, hvilket iiskades för bland an

nat, byggandet af "två nya fartyg af första klassen ". 

Det af budgetutskottet afgifna betänkande inne

håller i fråga härom, att det ansiige sig hiirvid böra i 

minnet återkalla, hurusom deputeradekammaren elen 

23 sistlidne April antr:.git en dagordning, deruti elen 

förklarade sig förvissad, att marinministem skulle för 

parlamentet framtigga de telmiska myndighetemas 

yttranden angående byggandet utaf fartyg af första 

klassen, innan byggandet af sådana anbefaldes, att ut

skottet i öfverensstiimmelse härmed begärt att få del 

af vederbörande tekn1ska myndigheters yttranden, 
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men att de handlingar, som till följd häraf till utskot

tet öfverlemnats, ej varit fullstiinuiga, enär bland dem 

salmats yttrandet öfver det af "il Comitato per i di

sequi " afgifna förslag, och. att utskottets majoritet der

Jöre beslutat att utur omförmälda art. 35 skulle utgå, 

h vall elen innehölle om byggandet af två fartyg af för
sta kla ,;;sen. 

Då marinministeriets budget sist!. vinter uti kam

maren företogs t ill behandling, uppstod med anledning 

häeaf en ytterst häftig debatt mellan anhängarne af 

stora örlogsfartyg, sådana som Dnilio, Dandolo, Italia 

och Lepanto, och dem som ifl'a för byggandet endast 

af smiirre clylika. Nuvarande sjömiuistern, amiral A(:ton 

och amiral R icott.i, sjöminister uti ministiwen Minghetti, 

samt generaldirektören för sjöartilleriet och minväsen

det uti marinministel'iet, fregattkaptenen Albini och 

f. el. lini eskeppskaptenen Maldini deltogo, jemte några 

advokater , i denna clebatt, hvilken varade i fyra dagar 

och slntade mell antagandet af en för sjöministern gyn

sam dagordning. 
Debatten i detta ämne börjades redan under den 

allmänna diskussion en af budgeten och öppnades af hr 

cle Gerbi med det påstående, att Italien hvarken egde 

stora eller små: örlogsfartyg. Om ett krig ntbröte, 

skulle, sade han, Italien befinna sig i en unelerordnad 

sttillning till öfrige sjömakter; de stora fartyg som på 

senare tider byggts, voro alltför stora för att kunna 

inlöpa i fl era joniska och adriatiska hamnar och sak

nade således en operationsbasis i dessa h af, och af sam

ma skäl kunde de ej heller passera Suezkanalen. Han 

vore bö.id får att betvifla fönlelarne af de stora pan

sarfartygen, hvilka Je förnäm sta sj ömakterna började 

öfvergifva , och väl understödda af fartyg af mindre di

mension er borde de åtminstone vara, derest de skulle 

kunna uträtta något. Emellertid och då fäderneslan-
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dets försvar fordrade skyndsamma åtgärders vidtagan
de i alla rigtningar, hoppades han, att utskottet och 
sjöministern skulle komma öfverens om typen för de 
fartyg, som hädanefter böra, byggas. 

Amiral Ricotti anmärkte härvid i förbigående , att 
den sålunda inledda diskussionen saknade en bestämd 
grund, enär för kammaren ej framlagts något verkligt 
förslag till byggande hvarken af små eller stora far
tyg och uppmanade han derföre sjöministern att munt
ligen redogöra för sina åsigter. 

Häraf föranleddes sjöministern, amiral Acton, att 
redan nu uppträda. Han började med att uttala sin 
glädje öfver de lyckliga resultat, byggandet uti Ita 
lien af de stora örlogsfartygen gifvit, men han ansåg 
likväl ej, att det vore lämpligt att uteslutande vidblifva 
det systemet, utan att man äfven borde företaga byg
gandet af fartyg utaf mindre drägtighet, såsom 7 å 
8000 tons fartyg. Byggandet och fulländandet af stora 
fartyg erfordrade nemligen så lång tid, att man der· 
under kunde befinna sig utan någon flotta; intet af de 
fyra stora fartyg, som byggts, hade blifvit färdigt på 
utsatt tid och alla voro de ännu ofullbordade; dylika 
fartyg medförde alltfår dryga kostnader, och voro de 
mera utsatta för faror än andra fartyg. Han trodde 
derföre, att man snarare borde minska än öfverdrifva 
fartygens dimensioner, och kunde måttligt stora fartyg 
- navi moderate - göra ett land, med så vidsträckta 
kuster som Italien, större nytta än andra. Frankrike 
och England hade öfvergifvit det stora fartygssyste
met, de följde i fråga om deras mariner den bana, han 
ville beträda, och efter hans öfvertygelse vore denna 
den, som bäst tillgodosåg marinens intressen och mest 
lämpade sig efter landets finanser. Han uppläste ytt
randen af flera fartygsbefälhafvare, hvilka alla fram
höllo de stora krigsfartygens brister; en ansåg kano-
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nernas användning å dem vara svår, en annan räddes 
får kostnaden, en tredje trodde, att några minfartyg 
vore tillräckliga för att spdinga dem i luften o. s. v. 
Och erkännas måste det, att minfartyg vore särdeles 
nyttiga, isynnerhet uti ett land med så vidsträckta ku
ster som Italien, men detta egde deraf blott två, då 
Holland hade åtta, Frankrike sjuttio och England ett
hundratio. 

Af hvad sjöministern sålunda yttrat , sade hrr 
Arbile, Hicotti m. fl. sig hafva fått anledning tro, att 
vederbörande far tygsbefälhafvare ej hade förtroende 
till de fyra stora fartyg, som senast blifvit byggda, 
och uppfordrade de honom att tydligare uttala sig, på 
det att hvarje tvifvelsmål i berörda hänseende hos all
mänheten måtte varda undanröjdt. 

Hr Actvn påstod sig hafva blifvit missförstådd och 
sade, att han hyste förtroende till de ifrågavarande far
tygen, h vilket för öfrigt ådagalades d era f, att han så 
mycket som möjligt lät påsky nda deras fullbordande, 
men, sade han , till fartyg af mindre dimensioner hyste 
han ännu större förtroende. 

P il. förslag af amiral R icotti blef härefter öfver
läggningen i ämnet uppskjuten, till dess efter den all
männa diskussionens afslutande kammaren under be
handlingen af artiklarne kom till elen, som gifvit upp
hof till förevarande debatt. 

När denna artikel, den 35:te, förekom, begärde hr 
Albini ordet och sade, att då marinens organism de
kreterades, trodde man pit det grofva artilleriets och 
på pansarets makt och brydde sig ej om att införa 
den af sj öministern omhuldade moderata fartygstypen, 
utan blott stora och små fartyg. Nu gälde det att i 
organismen införa en ny kategori af fartyg, och om ett 
fårslag härom framlades, önskade han ifrigt, att det af 
kammaren mätte gillas, men skedde icke detta, utan 
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ville man i stället för de stora sätta mindre fartyg 
med minskad styrka och saknande nil got för denna typ 
väsendtligt element, kunde han dertill ej bidraga med 
sin röst . Den starka fartygstypen vore elen, som bäst 
passade htir i landet och egcle nu Italien för första 
gången fartyg, som ej ansågos föråldrade, då <le knappt 
hunnit blifva färdiga, och som klandrades endast för 
deras öfvermått på kraft . Hans öfvertygelse vore, att 
det ej skulle dröja länge, innan Italien t ogs till före
döme af andra nationer , af hvilka flera r edan börj at 
sträcka kölen till fartyg, som föga aflägsnacle sig f rån 
"Italias" typ. Att England ännu visade sig motvilligt 
att följ a Italien på denna v~ig bel;:ymrade honom föga, 
enär detsamma göres behof af ett utomordentligt stor t 
antal fartyg för sina, öfver hela jorden spridda, kolonier 
och derföre icke ville uppmuntra de makter, som öka 
värdet af deras maritima konstruktioner. Länge skulle 
emellertid England ej dröja att efterlikna Italien, och han 
visste, att man der var betänkt på att sträcka köl en till 
två kolossala fartyg. Han sade vidare, att den nu hos 
krigsfartygen nödvändiga stora utvecklingen af snabb
heten har till nödvändig följd de stora fartygens öfver
lägsenhet, enär dessa ensamma kunna erhålla uen; man 
håller redan på att tillverka pansar, som skulle blifva en 
alltför hård nöt till och med för våra 100-tons-kanoner; 
naturens lag kan icke hämmas och att vilja stå stilla i 
denna tä:flan skulle hafva t ill följd ett fallmllle i van

makt. Öfvergåfve man uen stora fartygstypen för den 
mindre, ginge man t ill mötes en ny hekat omb af far
tyg, liknande den, som för 11ågra år sedan gillades af 
parlamentet, och skulle man ruinera sig, enlir ingen na
tion, huru rik den än är, någonsin kunnat utstå en 
alltför ofta återkommande förnyelse af sin flotta. Han 
sade sig slutligen vilj a hafva ett tillräckligt och efter 
den maritima styrkan lämpad t antal minfartyg. 
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Hr Maldini gillade fullkomligt sjöministerns ideer 
oc:1 trodde sig böra unuerstöJja dem. Det vore nu ej 
fraga om att utdöma de stora fartygen, utan att in
skränka sig till dem , som reuan äro byggda, liksom 
det ej vore fråga om att bygga små fartyg, utan att 
bygga mindre stora, än de mäktigaste. Frågan måste 
betraktas från en såvälnautisk som militärisk synpunkt. 
Det vore ej nog, att ett fartyg kan inlöpa i en hamn; 
nödväntligt vore iifven, att det kan passera alla de 

punkter, som gifva tillträde till hamnen, och att, sedan 
det der inlupit, det der kan röra sig och manövrera, 

men de fyra stora fartygen, som byggts, kunde icke 
inlöpa i ~1:alamona och åtskilliga andm nppgifna ham
nar. De y ttranden, som afgifvits, rörande de serskilda 
fartyg.styperna, vore ingalunda ogynsamma för de stora 
fartygen, men de ådagalägga nötlvändigheten af att 
hafva fartyg af mindre dimensioner och han trodde , 
att man icke vidare borde fortsätta med byggandet af 
stora fartyg. För öfrigt trodde han sig utan miss
aktning för kammaren kunna sä~a, att en politisk för
samling ej med erforderlig sakkännedom kunde döma 
om fartygstyper. 

Amiral Ricotti trodde, i motsats mot hr Maldini, 
att kammaren ej allenast vore behörig, utan ock ännu 
mera behörig, än tekniska personer, att uttala sig i frå
gor af teknisk natur, enär desse senare äro på sätt och 
vis intresserade, under det att kammaren dömer utan 
någon förutfattad mening. Sjöministern begärde be
myndigande att bygga två fartyg af första klas&en, 
utan att uppgifva den ungefärliga kostnaden derför 
hvilken kunde uppgå till 100 likaväl som till 10 mil~ 
lioner - han hade likväl bordt framlägga kostnads 
förslag och typerna för de båda fartygen, på det att 
parlamentet måtte kunna på positiva uppgifter bedöma 
kostnaden. H vad hamnarue beträffar, trodde han, att 

20 
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man med två eller tre millioner skulle kunna upprensa 

Malamonskanalen, så att stora fartyg kunde der in

löpa. Han uppräknade de fel och brister, som vidlåda 

den af amiral Acton förordade typen och påstod, att, 

med undantag af i fråga om hastigheten, den Acton

ska fartygstypen icke hade någon framstående egen

skap. Amiralerne Brin och Saint Bon vore, elen förre 

den förnämste konstruktör och den senare den förnäm

ste fartygsbefälhafvare Italien haft, och nu ville man 

ej ens rådfråga dem, hvilkas anseende, befogenhet och 
skicklighet dock ej hade sin like, men desses navala 

program måste upprätthållas. H vad beträffar de nu 

ifrågasatta fartygen af Actontypen vore de deröfver 

afgifna yttrandena ingalunda obetingadt gynsamma, 

och utgjorde dessa fartyg en försämrad reproduktion 

af de stora, hvilka man blott i deras svagare delar 

läte tj ena dem till modell. lVIed samma kostnarl som 

för Italia kunde, sade amiral Acton, två fartyg af den 

nya ty pen byggas, men han , Ricotti, trodde icke att 

fyra fartyg af Actontypen kunde jemföras med två, 

liknande Italia. Fyra fartyg, sådana som detta senare, 

skulle deremot garantera hela halfön emot landstig

ningar och bombardementer, under det att en flotta af 

Actontypen alltid blefve elen :fiencltliga underlägsen i 

antal och styrka. ltalias u tomordentliga öfverlägsen
het i snabbhet gjorde den till herre öfver hvilken 

transportflotta som helst och en följ d deraf vore, att 

man ej behöfde lemna betydande garnisoner i landet . 
Vore han minister, skulle han gerna afst å från 10 mil

lioner på armebudgeten, blott man ville påskynda kon

struktionen af flera fartyg efter Italias typ. Han slu

tade med att varna för dröjsmål, en~ir det vore af vigt 

att förekomma andra nationer i byggandet af örlogs

fartyg. 
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A miral Acton måste på nytt taga till ordet för att 
rätta någ m irriga påst:'ienden, under inflytelsen hvaraf 

kammaren ej borde fatta sitt beslut. Frankrikes 25 

pausadartyg af för:sta klassen vore till dim ensionerna 
underlägsna de italienska ; England hade blott ett pau

sarfartyg so m kunde jemföras med Duilio, och der vore 

nu r eaktionen emot de kolossala fartygen större än nå

gonsii1. lVIed afseende å hvacl hr Alhini yttrat om min

fartygens större verksam het mot mindre fartyg, ville 

han nämna, att de fartyg, han ämnade bygga, skulle 

bättre kunna skyduas mot minfartyg, iin de kolossala 
fartygen, och i ett af hr Albini utgifvet a rbete hade 

denne förfäktat ideer , motsatta dem han nu uttalat. 

Till åtlydnad af dagordningen den 23 sistlidne April 

hade han aflemnat alla infordrade yttranden och det 
enda som felades, vore en ritning till de nya fartygen och 

denna skulle fås. De nu ifråga varande fartygen skulle 

ej komma att kosta mera än 15 millioner hvar och 
' om kammaren nödvändigt ville veta det, kunde han 

säga, att deras tontal skulle uppgå till 6 å. 9000 tons 

och ämnade han gifva dem en snabbhet af 36 (?) mil, 

hvilken vore större än något fartygs i hela verlclen. 
Nu vore clet ej fråga om att ändra typ, utangäldedet 
att bibehålla samma typ vid konstruerandet af fartyg 

mera lämpade efter nutidens behof. Och inom kort 

lofvacle han, att de båda fartygen skola vara fullbor
dade. 

Hr Morano trodde ej, att man borde bygga fyra 

andm fartyg liknande Italia, . utan att det vore nöd
vändigt, att vid sidan af de stora fartygen hafva far

tyg af mindre dimensioner och fö reslog en så lydande 
dagordning: 

"Kammaren, so m hört marinministerns förklarin

gar, hoppas, att man skall sträcka kölen till två nya 

fartyg af första klassen, hvilkas drågtighet ej får öf-
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verstiga 10000 tons och kostnad ej gå utöfver 15 mil

lioner och öfvergår till dagordningen." 
Denna dagordning antogs af sjöministern och blef 

med stor majoritet godkänd af kammaren, som der

efter, vid företagen omröstning om marinministeriets 

budget i dess helhet, gillade densamma med 158 röster 

mot 66. 
I följd af detta den deputeradekammarens beslut, 

som bestämmer gränsen för dimensionerna af de fartyg 

utaf första klassen, som nu skola byggas, så att de 
komma att hetyllligt understiga de fyra fartygs dimen

sioner, hvilka här senast byggts, och sålunda löser en 

telmisk fråga af största vigt, måste det ans~s, att för

troendet till fartyg af den utomordentliga storlek, som 

nyssnämnda fyra åtminstone, är väsendtligt rubbadt, och 

att byggandet af flera sådana icke hädanefter kommer 

att påbjudas. 

Il' ___ _ 

(Insänd t.) 

Angmaskinlära af J. L Frykholm. 

Med anledning af - n's anmälan af nämnda bok i 

Tidskriftens 2:a ocb 3:e hiifte, har Red. mottagit föl
jamle: 

l'ill 

Redaktionen {ör Tidskt·ift i Sjöväsendet. 

Rembärande min tacksamhet till, såv~il den iirade 

Redaktionen, som ock till den kollega som öfver mär
ket - n i tidskriftens 2:a och 3:e häfte for innevarande 

år hedrat en af mig utgifven lärobok i Ångmaskinlära 

med en, för dess forfattare särdeles smickrande, anmä

lan, tillåter jag mig vördsamt utbedja mig tillstånd 

att göra några påminnelser emot det omdöme, rörande 
i denna lärobok anförda beräkningsgrunder för fartygs 

fart för maskin, som herr -n uttalat. Jag har nem

Iigen i detta fall icke förmånen af likst~irnmighet i 
åsigter med min v~Ll villige recensent. 

Det förefaller· mig till evidens styrkt, att den om

talade beriikningsgnmden, som visst icke är af mig 

författad eller utfunnen, är stödd på fullt exacta grun

der och derföre fortjent af uppmärksamhet, hvadan 
jag trott ett svaromål på herr - n's domslut desto 

mera på sin plats, som jag erfarit, att denna dom På 
åtskilliga håll ansetts bevisa beriilmingsgrundens ohåll

barhet. 
Herr -n "beklagar, att jag af mitt bemödande att 

undvika invecklade beräkningar", h vilken herr -n for 
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öfrigt gillar, "låtit förleda mig att - för fartygs mot

stånd i vatten ueh för den kraft, so m erfornras för de

ras framdrifvande med en viss fart - framställa de 

teorier, so m mr \V. H. White uppgjort, och hvilka 

möjligen i en framtid kunna komma att utvecklas och 

visa sig sanna, men som ännu befinna sig på ett sådant 

utvecklingsstadium, att de icke borde få plats uti en 

bok, hufvudsaldigen afsedel för liinare, som icke kunna 

antagas ega tillräcklig kritik på detta område, för att 

rätt bedöma, hvilken grad af noggranh et man kan och 

har rättighet att fordra af dylika teorier och deras i 

formler fram ställda resultater." Vidare finner hr -n 

ett ytterligare fel hos dessa fot·mler demtinnan , att 

två coefficienter deri ingå, hvilka förändm resultatet i 

förhållandet l : 2, ifall deras gr~insvänlen användas på 

ett och samma fall. 

Att börja med äro "teorierna" icl>e "uppgjorda" 

af mr \Vhite och icke heller är det teorier blott som 

blifvit anförda, det äe resultater af mr Froudes verlds

bekanta försök , h vilka som känd t är i afseende på kost

nad och omf:lng, liksom ock i afseende på dess ledares 

vetenskapliga qvalifilmtioner, stå långt framom allt som 

förut blifvit gjordt i den vägen. Härom är lätt att 

öfvertyga sig genom att läsa, h vad framlidne mr Froude 

sjelf i lifstiden anfört i '· Transactions of the institution 

of Naval Architects" samt '·Naval Science". Får man nu 

emellertid icke anse dessa resultat "utvecklade och 

sanna'', h vad skall man då tro på? Inom engelska 

amiralitet betvifla-r man dem visst icke, och vid Naval 

College i Greenwich utgöra dessa resultat och på dem 

grundade beräkningar föremål föl' särskilda föreläsnin

gar, enligt h vad jag sport af en vid detta läroverk sig 

uppehållande svensk ingemor. Det vill häraf synas, 

som vore jag i mina villfarelser åtminstone i god t säll
skap. 
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Eftersom jag nu i min bok måste skrifva någon· 

ting om fartygs fart för maskin, emedan det ingår i 

den lagbestämda hirokursen, så hvad vill herr -n att 

jag skulle anföra? Det skulle vara synnerligen intres

sant, om herr -n behagade uppgifva någonsomheldst 

beräkningsgrund för fartygs fart för maskin som 

vore "utvecklad och sann", d. v. s. som gåfve ett rik

tigt resultat, ifall deri icke får ingå någon erfarenhets

coefficient. Såvidt jag vet, har n:igonting sådant al

drig blifvit försökt, än mindre utfördt. Att anföra de 

af ingeniörer vanligen använda formlerna af Rankine 

och andra i en hirobok, afseeld för maskinistelever, det 

hade jn varit att bjuda folk stenar i stället för bröd. 

Man ihågkomme blott faktorer, sådana som för- och 

akterskeppens coefficienter, sin. 2 112 x, för att nu icke 

tala om de emellanåt förekommande brutna exponen

terna, och all denna komplication till trots, så måste 

ändock resultaten justeras genom l ~impliga erfarenhets

coefficienter. 
För öfrigt är ju hela maskinläran empirisk, och 

si't måste den v:il ock i all framtid förblifva. Tag exem

pel vis beräkningen af en pannas förmåga att afkoka 

vatten till ånga. På en panna behöfver man 18f2 eld

yta pr kubikfot afkokadt vatten, clå man på en annan 

behöfver endast 10, ja 7 ~L 8fl. Det värsta är, att en 

sten förmycket på en eldstadbro eller 'en tilltäppt ven

tilator h: an sätta ned effeHen på en och samma panna 

med 30 a 40 %. Ett annat exempel: beräkningen af 

en ångmaskins verkliga bruttokraft. Vi veta, att man 

kan få ut ända till 70 % af elen teoretiska effekten 

ibland, och jag har sett fall , då man fått ut blott 38 %. 
Här hafva vi således äfven erfarenhetscoefficiei1ter, och 

orn nu befintligheten af dylika vid beräkningen af far

tygs fart för maskin, anses göra dessa beräkningar 

olämpliga att lära maskinistelever på den grund, att 
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man "icke kan antaga dem ega tillräcklig kritik på 
detta område, för att rätt bedöma, hvilken grad af 
noggran het man kan och har rättighet att fordra af 
dylika teorier och deras i formler framställda resulta
ter ", ja - då måste man ju af samma skäl icke heller 
lära dessa elevel' a t t beräkna en maskins kraft ellee 
en pannas förrnåga att bilda ånga och maskinistexamen 
skulle blifva till ett gyckel igen, liksom den fol'clorn 
va e. 

Öfvertygad som jag är, att de af m i g anförda be
räkningsgrundema äro förtj enta af ett bättl'e öde än 
kassation, tillåtee jag mig hoppas, att herr - n ej må 
befinnas obenägen att något mildra sin dom öfver 
- icke mig, utan öfver resultaten af mr Froude's för
sök. Att dessa i en bok af det om f~ ng som mitt lilla 

. försök, måst anföras i möj ligast sammanträngda form, 
·hal' icke kunnat undvikas ; jag upprepar, h vaJ jag sagt 
i boken, föt· kon struktöt'er iir den icke afsedd. J ag 
har endast vela t försöka bibringa tidskriftens läsare 
visshet dero m, att den "framtid" redan länge varit nu
tid, då resultaten af de Froude'ska föl'söken äro både 
"utvecklade" och 11 sanna". 

J . L. Frykholm. 
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derriit telse r fdm utevarande fartyg . Pans!trkorvet ten Al mirante Brow n. 

Krigsfartygsbyggnader i England. P ansarfa rtygen lmpP.rieusc och Co

loss us. l{am-minfa-tyget P olyphe mus. Kanonbåtarne Bo uncer o<:h 

Insolent. Krigsfartyget Doterel's föroly ckand e . Pansarfartyget Le

panto. P a nsarfartyge-t R ichelieu. Förscik med engelsk sammansatt 

pansarpl å t.. l<'ö rsll k meLI d;i cksplftt. Pansarpl[tt af chrotnst.ål. Pro

peller af mauganbrous. l'\linbfltar a.t' oli ka konstruktio n. Minbå ten 

D estroye r Grekiska min brttar. lllin vliseu i Engla nd _ Ita lie nska 100-

tons-kanonen. Den nya engelslm 43-tons-kauonen_ Engelska 10 -

tons-kano nen. Nya kanonen för engelska sjöartilleri et. Nya ocean

å ngarP. S uezk:umkn. de Bc's propeller. Ny>t uppslag till teo ri en 

om skrufven Om tillgi'tnge u pi'1 stenkoL i::ltol'lnkartor öfver In diska 

oceanen. 

flansa, l:a hiifte t , 188 1. Behandling af rislaster Itali enska 

hand elsflottan. 

D: o, 2:a hiiftet. Om konu osse meutCl'. Sj elfautiinduiug af sten

kol. s keppsbrott i'l tyska kuste rna 187\l. 

D:o, 3:e hiiftet. Flcischers nya hydrometer. Förenta staternas 

flotta. 
D:o, 4 :e hliftet. Om nya regle mentet för und vikand e a f ombord

liiggning. Englands skeppsbyggeri. Pansarfartyget Richelieu. Skepps

och maskinetablisse mentet V ulka n i Stettin. 

D: o, 5:e hii ftet. Om nya reglement et fö r undvikande af ombord

Jilggniug. Tyska siillsknpet fo r riicld ning af skeppsbrutna. Huru ång

pannor skola skö tas. 

D: o, 6:e hiiftet. Försi>k m ed sjelflysunde bojar. Lanternor för 

iippna fiska rbåta r. 

D: o, 7:e hiifte t. H a muforhålland emt i Port Natal. Om konstruk 

tionen af sidalan ternor och meka niska mistlurar. Om enhet i farle

ders utprickande. Nya djuplodsapparater. 
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D :o, 8:e -hiiftet. 'fyslm Lloyd. 

D:o, 9:e hi! ftet. 'l'yskt skeppsbyggeri. Någm ord om ma trosen 

på tysl<a hand elsfartyg. 

D:o, 111: P hiiftet. Förenin gen Neptun i Bremen. l\ in as skepps

fart _ Tyska Lloyd. l'eichl's ko!!lpass med «tmiversalkompensation «. 

D:o, 11 :e hiiftet. Am erikan6ka fcmmastare. Kinas skepps-

fart. 

D:o, 12:e häftet. Skeppsjernbana n och dess ve rklige iu vento r. 

Kin ns Fkeppsfart. L esseps' och Eads arb eten för Panamakanalen. 

Bref från tyska sjökaptener. 

D :o, 13:e hiiftet. Ha mburgs intriide i tnllfören ingen. En fack

mans benaktclse r öfv er t vå 1\ngat'L'S sammanstötning. Nautisk litte

ratur. Tiinkskrift iifvL' r Yii rdet och bet.yuelse n a f prtn sarfartyg för 

tyska marin e n. Nya tyska och engelska [wgare. Det först r, tmgfar

tyget på Clyde. Om igenk iinnand e af fyrtol'll . Vågam as hr•jd och 

kraft. Nya skofvelhjnl. 

Pete1'11Utnns Jllittheilnnyen, l:a hiiftet, 1881. En utflykt 

till Lur. Upptiickter i eqmtoriala ·i elen af Ost-Afrika. Kriti ska ar.

miirkningar öfver vegetationsregionen i J eesa de Estrella Et t besök 

å Beringsön af professor A. E. Nordenskiöld. 

D:o, 2:a häftet. Tschuktscherna vid I sh <>fvet. 

Alaska. Hesa till Talysch m . fl. plat sC'I' 187 9-1 880 . 

pedition till Central-Am erikas ruinplatser . 

Forskningar å 

Chamays ex-

D:o, 3:e hliftet . Res'' till Nil ens kiill sjc>ar 187 8. Anteclmit'gar 

om vligen från L ad o 1 i !l D ara. Arg~ntinska pampas. Ångarens Oscar 

Dickson r esa t ill J enise is mynning 1880 af A. Sibiriakoff. 

D:o, 4: e häftet. Forrest's expedition genom nordvestt·a Amerika. 

Forskningar i östra Afr ika. Bref orn Niamniams lUnder. De uya 

franska lancltfiistniugama. 

D :b, 5: e hiiftet. Podoliska Dnisterområd Pt. R esa till 'I\dysch 

m. fl. ställ en 1879:__1880. Charnay's exped itio n till ruinplatserna i 

Central-Amerika. F orskningar i vestra Mongolien. 

D:o, 6:c h:iftet. Den slörsta regnqvantiteten und er en dag. 

Ni amnia m-l iinderna. Griqna- och Pand o-l>tndet. Nyare resor i Ara

bien . U pptlickteu af en ny handclsviig för Sydamerika.. 

MittheUnngen 'iiber Geyenstände des Art-llleJ•ie

uncl Genie-11' esens, l :a hiiftet, 188 1. Om försWring af j ern

broar. Om nitroglycerinens kemisim a nalys. Om borttagande af 

fo sfor i tackj ern genom Thomas Gilclwist-processen. Den Kmpp~ka 

fri ktionstli ncl skrufven. Spridningsl in ea len för de nederl r. ndslm 8 c.m. 

fiiltkan onerna. Utkast till en min te lefo n. Spencemetallen. Svt,nska 

artilleri ets organisation, Smi'tnotiser. Sanitetsförhålland et inom <'•s ter

rikiska hären. 
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D:o, 2:a och 3:e hHftet. Skjutförsök med karbiner. Sciacci 's nya 

metod för lösning af ballistiska problem. Fiiltingenieurs-kompaniets 

verksamhet under ockupation en i Bosuien 0m försigtig~1 etsregler 

för petroleummagasir~. Österrikes industriutstiillning i Wien 1880. 

Smiin·e notiser. Italien ska 7 c m bergsartillerirnr.terielen. Italiensk 

9 c.m. bakladdningskanon af komprimerad brons för fiiltartiller iet. 

Automatisk friktionsbroms for 16 c.m granatkanon JemfCrelseförsi\k 

med 28 c.m. sti\lgranrtter . Vindens verkan på bryggor. Minbåtar 

och minförsök. unders<>kning al petroleums eldfarlighet. Bestiim

mand et af nitaglycerinhalt en i dynamit.. Orn framstiillning och bruk 

af sprilngJimnen. 
D:o, 4:e hliftet. Uncl ersölmingskomm i8sioncns berättelse öfver 

sprängningen af Dnilio 's 45 c. m. banelad e gjutstålkanon. Sprii ug 

lirnnen och siikerhetspoli s. Bestiimmande af gastrycket medelst H.ocl

mans apparat. och bP-skrifning pot en dertill nnviind hiifsthngspress. 

Krupps skjutfö rs<; k i Oktober- December 1880 . Compound-pnrrsar. 

Hotchkiss perknssionsri'n·. Skydd för minb åtar mot kulsprutor·. Om 

upphettad t j em s hållfasthet. Spanska flottan s nya karronsyste rn. 

.ll'Iitthe'ilttngen ans de1n Gebiete (les Seewesens, l:a 

h;iftet, 1881. Om anvHnclancl et af inhemskt stålti ll fartygsbyggnader. 

Öfverkommissionens beriiltelse angående sprlingningen af en 46 c.m . 

Armstrongskanon ombord på Duilio . Deklin ationsbestämning genom 

korrespondemnde inklina tion. Beskrifning pil. de inom iisterrikiska 

marinen brukliga utländska triislag. Skjutvapens relativa viirde. Bak

laddningskanon för Förenta staternas flotta. Tillverkning af kanon

gjutstål i Woolwieh. Engelsk artillerikornite. Om repetergevHr. 

Ingeniör H. Chapmans fisktorpedokastare. Skycld fnr miubttttll' mot 

kulsprutor Amerikanska minfurtyget Destroyer. Ny fisktorpedo

kastare. Beskjutning af sa mmansatta (compuncl) pansarpliilar i Eng

land. Profresa med de båda ryslm kanonblitame Doid och Wichr. 

Nybyggnader inom franska flottan. Profre~a med engelska korvette n 

Mercury (18 knops hastighet uppnåddes). Den nya Qngelska bog~er

och transportungaren Seahorse samt dess profresa. Proft,ing af en

gelska tornfartyget Inflexibles artilleri och maskin. Anslmffning af 

kulsprutor för engelska flottan Ny engelsk i'tngjakt. Skjutförsök 

med eng. 12" bakladclniugskanorr. Skjutförsök med en Pallisers bak

laddningskanon. Om minbåtar. Nybyggnad af ett pansarfartyg. 

Upplysning af verkstiiderna i W:oolwich med elektriskt ljus. Tyska 

korvetternas Carola och Olga aflöpning. Byggande af mindre pun

sarfartyg för italienFka flottan. F<irhlillanclet me ll an fran ska handels

och krigsflottan. Befästandel af öarne Salamis och Psy talia Nya 

pansarkorvetter för Grekland. Litteratur och bibliografi. 

JJ:o, 2:a och 3:e hlift Om motst l\.mlet som i vätskor nedsänkta 

kroppar erfara till f()lj e af viitskans tröghet. Beskrifningar på pa-
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tenter. Teorien för hydrauliska bromsat·. Enkel förklaring af teo

rien f<ir deviationen. Den ekonomiskt fördelaktigaste far ten för ång

fartyg. Jemförelseskjutning mellan Hotchkiss' 37 m m. revoh•erkanon 

och Nordenfelt's 25 m . m knlsprnta i Spezzin. samt försök rnecl Hotch

kiss 37 nun. revolverkanon i Hyssland. D e nya engelska 43 tons 

karnmarladcl ningskanon ern a. Kulsprutor nf stor kaliber och snäl:

skjntande kanoner af lit en kaliber. Spanska marinens nya kanoner. 

Ytterligare forsök med 15 c m. (28 kaliber lunga) kanon er . Angamos

kanonerua. Bestämmande af projektilers vcr·kan på pansar Skjut

ning nnder vatten. Profning af en ny so rt sanunansatt plåt. Min

lifningar i engelska marinen. Donavan ':; båtskrå och båtfirnings

apparat. Nya uppfinningar i båt- och rodcrkonstrnktion. Framsteg 

i skepps- och skeppsmaski nbyggnad. Provisoriska föreskr·ifter inom 

fran ske, marinen för bevarande af ångpannorna. Om vindens rio-t-
. b 

mng och styrka, bestiimda ombord. Thornso ns lodapparat. Om fyrar 

och dess karakteristik. Sevenstoncs' fyrskepp . Itali enska marinens 

budge t f<ir 1881. Pansarfartyge n Neptun och Marccau. Transport

fartygen Gi ronde och Nive . Kanonb i'tt en Vipere. Engelska marinen 

(rninbåtar, kulsprutor, Pallise rskanonens skjutförsök m. m.) Förenta 

staternas marin. Minbåtar !'tir Grekland, Det största hittill s bygda 

stålfartyg. Leigh Smith's resa till Frans Josefs land . J~tt funnet 
vikingaskepp . 

D:o, 4:e och 5:e hiift. Förbiittring vid konstmktionen och an

viindand et 1lf kontrollkompassen samt ko rnpasser med nnive rsalcom

pensation. Patentlwskrifningar (rörand e nav igatious-instrumenter, 

skeppEbyggeri, skeppsutreclning, skeppsbyggnadsrnaterialiet·, maskin 

byggnad, maskin-inventari er, arti ll eri, minväsen m. :n.) Lagar för 

vågorna s verkan. 1\:riget i södra Amerika. Att bestiim ma medel

tiden om bord genom observation på en st.jernas upp- och nedgång. 

Signa le ringsmetod at.t noga beteckna knrsen. De nya engelska 43-

ton s bakhdclniugskauonerna Elektriskt ljus till knstbelysning. Ö~ter

rik es skeppsfart J emförelseskjutning rnerJ knisprutor i Shoeburyness. 

Kulsprutor af stor kaliber och snabbskjutande kanoner af liten ka

liber. Notise r om engelska marinen. Fört ectning på iuom engelska, 

franska och italienska marinemu tjenstgi'>rande fartyg. Ryska mari

nens budget för 1881. Om onviindand e af sti\1 flir byggnad af han

delsfartyg. Nya förordningar angående likform iga signaler fUr und

vikande at ombordliiggning. Atlantiska oceanens botten. Orn be

nämningarn e «jem« och «Ståk Statistik nf'ver fartygsförluster 1880· 

Fi;reskrift till !lllclvikan•le af onrbordliigg11ing. Litteratur. 

Sci.entific Amm•ict~n, !:a hiiftd, 1881. Bells telefon, Prall's 

syste rn för nppviirrnning, Om hand els - och iirlogsflottan. Likför

briinningsternplet i Milano. Ny landsviigsångvagn. 
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D:o, 2:a hiiftet. Ångans expansion. Albions kolgrnfvor. E tt 
lokomotiv, som går 80 eng. mil i timmen. 

D:o, 3:e hiiftct. Ångbåtar för södra Amerikas tloder . Park
hurst's maskinkanon. Ångpannors skötsel. Landsvägslokomotiv för 
militiira iindam ål. Peruviau3ka min-inventioner. 

D:o, 4: e häfte t. Ed disans nya dynamo-elektriska maskin. Skcpps
j ernviigen öfver Panamaniiset. En ny sor ls ångpanna . 

D:o, 5: e hiiftet. Officiel rn.pport om ångaren Anthracitc. Termo
metrar. Hydrauliskt murbruk. Ecld"ords träshnlvar. Bearbetande 
af hiirdt stål medelst mjukt jern. J emcement Instrum ent för att 
göra spiralfjedrar. 

D:o, 6:e ~ hiift e t. Roudct's mikrofon. Skeppsjernviigen öfver 
Panama niiset. 

D: o, 7: e hii ft et. Herreshofl's min bi'<!. • Hemlighetsfull « i'i ng
pann eexplosion. B erreshoff's 33 fots ångharkass Å ngkrauloko111ohil. 
En stor jernfmgare. 

D:o, 8:e hiiftet. Dynamo .elektrisk motor. Fnrt ygsafl ci pning. 
Ny ångkran. Ny sprlingsats. Stål:1ngare för Magdalenalloden. 

D:o, 9:e hHftet. Ny sprängsats F örsök för atl utröna ljudets 
hastighet i vatten. 

D:o, 10:e häftet. Ångspra t -fartyg. Ny teori i afseende på må
nens vulkaner. Ångmaskin för elektriskt ljus. Sjelfuppdragande 
fickur. Chesters mekaniska mistlur för fartyg. Krutföroök. En fmg
panneexplosion. 

D:o, ll:e häftet. Jobert's nya teleskop . Solfliickarna och pro
tuberanserna. 

D:o, 12:e häftet. Zodiakal-lj uset. Antal ångpanneexplosioner i 
Förenta staterna . Nytt lodningsinstrument. 

D:o, 13:e hHftet. Elektriskt ljus å boj. Congers nya motor. 
Nytt kalkljus. 

D:o, 14:e hliftet. 
D:o, 15:e hiift0t. 
D:o, 16:e häftet. 

ångaren Cetus. 

Brush's elektriska lampa. 
Magn etisk termometer 
Skeppsjernvligen öfver Panamanäset. Jern-

D:o, 17:e hiiftet. Verea 's räkn emaskin. Ångpanneexplosion 1880. 
Franska kanonbåtar för Stilla oceanen. Richard's registrningsbaro
meter. 

D:o, 18:e hiiftet. Elektriskt ljus i Alnon, Ohio . 
D:o, 19:e hiiftet. Tunn eln under engelska kanalen. Desinfek

tion af fartyg. Styrkau ho~ brons. 
D:o, 20:c hiiftet. Tornados hagelstormar och skydrag. Eu ny 

motor. Keely's motor-bedrligeri. Gambee's perpetuum mobile. 
Heliografen i krig. Snabbgående Atlanterångare. 
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D:o, 21 :a hiifte t . Ga.mbee 's zeromotor. Gambee's perpetuum 
mobile. 

D:o, 22:a häft.et. Ga mbee's perpetuum mobile. Zeromotot·'n 
(Gambee's maskin). Thermofoner. Kokning medelst elektricitet. 
Ett fartyg anfall et af en hval Tilh·erkning af nitro-glycerin . Eu 
elektrisk jern viig i L ondon. 

D:o, 23:e hiiftet. Hudsonflodtnnneln. Perpetuum mobile-frågan . 
Bref från professo r Gambee rörande hans zeromotor. Den elektriska 
sjelfverkande ångm askin en. Nomotorn. Zeromotoru. John Fitch's 
ångbåtsförsök i New.Yo rk. 1786. 

D:o, 24: c hHft et. Vind ens styrka Gasexplosion i kolfartyg. 
Berzelii blilek 

Teleyra}Jldc J01wnal, 4:e hiift et, 188 1. Teorien för elek
triskt ljus. Bt·ight's «Single needle sound er«. Syke's jemviigssignal
apparat. Telegmfapparater i bruk inom bri ttiska post:-t.elegmf-depar
tementet. 

D:o , 5:e hiiftet . H einrichs dynamo-elektriska generator och sy
stem för elektriskt ljus. Telefonsystemet af C. H erz. Tele-fotografi. 
Telegrafapparater i bruk inom brittiska post-telegraf-d epartementet. 

D:o, 6:e häftet. Nya telefoner. Om en enkel form af « Seleni
mu cell« och experimenter dermed. Selenium och dess användning 
i professor Graham Bell 's telefon. Fox's system för elektrisk belys
ning. Telegrafapparat er i bruk inom brittiska post-telegraf-departe
mentet. 

D:o, 7:e hliftet. Elektro-magnetisk moJekular induktion af prof. 
Hughes. Rapport om det eh•ktriska ljuset it ostindiska j ernvägssta
tionen Howra. Telegrafapparater i bruk inom brittiska post-telegmf
departementet. 

D:o, 8:e häftP.t. Molekulilr.elektro-magnetisk indllktion. Per
manent molekuliir-krökuing af förenade trådar under inflytande af 
en elektrisk ström. Probierner att finna lysningsvidden för en cirkel
area. Maiche's batteri. Telegrafapparater i bruk inom brittiska 
post-telegraf-departementet. Ny elektrisk lampa. 

D:o, 9:e hilftet . Den elektriska j ernvägen. Voltasbågens elek
tromotoriRka kraft. Holtz elektriska maskin förenklad. Telegraf
apparater i bruk inom brittiska post telegsaf-departemeutet. Lödning 
medelst elektricitet . Stone's heliograf. 

D:o, lO:e häftet. Om åstadkommande af ljud genom utstrålning. 
Telegrafapparater i bruk inom brittiska post-telegraf-departementet. 

D:o, ll:e häftet. Molekularmagnetism. En ny kontaktbrytare. 
Jablochkoff's elektro-dynamiska ma~kin. Telegrafapparater i bruk 
inom brittiska post·telegraf-d epartementet. 

Journal of the Royal United 
Maj 1881. Militiira prisskrifter för 1881. 

Sm·1-•ice Institution, 
Elektriska ljusets fram .. 
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slrg. A n tydan om f<irbiitt rnd m tillc ri eld i fil rening med fli rkla rin g 
öl'ver kapten Scot t 's sy~ t em att rigta ka nonr.1·. Anteckningar on1 mi
lisens iifning. Fii rsva r och anfall med in fa nteri . Om arm ?transpor 
ter. I nfanter iets öfuing. Om kanonern as anvli ndaude under sj nst rid. 
Taktik. 

R em.w d'A1 ·tUlerie, l :a häfte t , 188 1. Rapport från ett de 
tachemeul af 33:e arlilleri regc meutet. Portat iva eldvapen i Tyskland. 
Art illeriet vid exposi tionen i Dlisseldo l'f 1880. Beliigringsartilleri et i 
Ostenil;e. Intryck uneler den stom fiil tmaniivem med preusislm gar
f10t och 3:e k>• ren den 9- 18 Se pt ember 1 SSO. Lanclsv;.igslokomotiv. 
I nvigning af ett fi isle i Wilh elm shafeu. Spanska Lillartill eri ets hitta 
kanoner. Grekiska al'ln ens orga uisa tion. Holliinu slm krigsb Li dge ten 
L 1· 1881. Nekrologi (!,ri g: ld general L eeoeuvre, brigadge neral Ver
eherc de ReffyP) . 

D:o, 2:a hMtet. Bry:;gorna ilfrer Donau och anfa ll et på de t be
f. ista liigrt;t vid l'lcwnn. . O'm ballisti k. P al mcrantz -Nord enfelts kul
spruta och l:lotchkiss r evolvcrkanon. Exercis1·eglemente för tyska 
l'; il tarti llel'iet. Antaga nd et vid tyska flotta n af H otchki ss re \·olve r
kanou . K rupps W n dskr df. Sie mens·H alskes app arat för att be
stämrn: l projektilens hastighet i skj utvapen. Engelska 100-tons-lm 
Bonen . De nya e11 gelska baklaudningskanonerna. Fal m isbergs r epe 
t it i o n sg~v!ir. Skju tförsök med dy1Hmoge (ett nytt slags hut ). Kine
siska a rm ens organ isa tion. Nekrologi (rl ivisio nsgeneral Lafaillc, öf- . 
verstcl;1jtn an t Abrial, div isionsgeneral Melchior) . 

D:o, . 3:e hiifte t. Saint Clouds batteri n:o l. Iakttagelser rö
rande. arti ll eri fö rsvaret af befästa orte r. I taliensb ~ rtill eriet. F örsök 
a.lt förhUttra h ut mngasiu. Skj utning med spränggranater. Approxi: . 
mati.va reo ler fil r mt uesUimm a gPnomt rHngning genom pansarplåt, 
Fii rsök me:! pansarplåt i Sheflicld. Van Velens lavett. Otchako,;•'s 
hef'iistBingar. Ja rru::wns magasinsgcvlir . Nekrologi (sqvad ronschefen 
Sa lmo n). 

V:o, 4:c hiiftet. Studi er öfver anill cri et. F iislningsnrtilleriet. 
Orn bruket a f skjnttnucller ft>l' rd flacl e mörsare. Spegeltclemeteru. 
F!H'suk mNl två nya Krnppska beliigrin g;;kauoner. Fiirsök med två 
K.ruppska 12 c.m. tunga bc!Hgr ingskano.ner . J emfö relseskju tning med 
rcpcti ti ousgeviir. J emförelseförst•k riirande de olika typerua för kul
spmtor . 

. D:.o, 5:e hii flet. Studier r t\raude a rtilleri et. Fö1·sök med per
ku~·sio nsrör uti I ta lien. Skj utfö rsök med . Garue's repeti tionsgevär. 
Bn. ny P a llisers-kanon. Armstrongs 05 -tons -ka non. 4 nya nmeri4an· 
sl;a kan()nei', F·•riinrlring af slätbm;mde kanoner t ill refflad e. i::lkjnt
Ding fn'm kustLa tterier i I ta lien. F<•rsvaret a f Spezzia . Ny skjutning 
m~d 100-t ons -k~.nonen. Annering af ar tilleri och fästningstrupper i 
Rysslao d . 

- 323 -

R evue l tla1·ithne et Coloninle, J an ua ri 1881. Lexikon 
iifver engelska pansarflottan. lsltin < l ~ka stat.ionen. Fiskpe rioden 1880, 
Krige t till sj ös mellan P eru och Chili. E n familj inom flottan un
de,· adert onde seklet. K ong!. sj iihigsakade mi en fl'i'm iir 1775 till 
1777 . E n blick p å ch iii-peruanska krige t. Allmän ö fv ersigt ii.fver 
sam tida sjökrigshistorier 18.54 - 186 2. Instrum ent för a t t finna de
Vlatwnen. Noti;;e r om engelska koloni er. Krönika . Franska mari . 
nen. Girond och Ni ve . Norska marinen. Kan onbåten Ellida. Er
farenhet i E ngland ~\ll g!ie nde Mallory 's propeller. J emföranrl e skjut
f,irsök i H oll an d fö r a tt pröfva olika fab rikers p rojektiler (Finspong, 
GrnsOLl. Kru pp). K rnpps 40 c .m. bakl addni ngskanon. Ful:ninante, 
portugisisk t torpeclofartyg. Österrikiska pansarfa rtyge t Tegethoffs 
pump~u. Ström i Stilla oceaner.. Tyfonen i J apa n den 4 Oktober 
1880. Bibliografi. 

D :o , F ebru ari. J ern föreise mr:llan m· enligt eoin cirl ensmetoden 
H afsfiskenr. under åren 1869-1878. Sj iikrigsakademi en 1875-1877. 
L exiko n ii fver engelska pansarflotta lL Om anvii nu an<le af stön·e 
p rivata ångare vid krigsutbrott. Ryska kejstrl iga j aklen Livadia . 
Thomso ns komp::.ss . D uellen ell er sjökrigsspelet. E ngelska pansar
fartyge t Inflexible. Samoa, Wallis Fijiöam a m. fl. 1878. Orn bm
ket att omb ord föra meteorologiska tabeller. Nekrologi (amiral 
8 ell ier). 

D :o, Mars. «Guide« fil r an v;indand et a f sj ,··ångmaskin er och 
kont roll öfve r brännm aterielet. Allmän sj ökri gshistor i;~ 1820-1870. 
Anteckni nga r om de engelska kolonierna. St ntist.iska uppgifter om 
fiske. K ong!- sjökrigsakademien 177 5 - 1777 . Lexikon öfver tyska 
och ryska pansarflotto rna. Minnen från Maclagaska r. N~krologi 

(vice amiral Dupn3). I talienska pansarflo ttan och des~ budget. Ty
ska kol'l·etten Gneiseuau . Liya dias haveri. E ngelska flo ttans artil
leri. Nordenfelts (Palmerau tz) lmlspmt a. E ngelska minbhtar. För
syaret af Wilhclmshafen . 

D:o, April. Hafv ets t emperatur Yid strand en af Gironde och 
vid Arcaehon . Stati sti ska up pgifter om fiske. Värdet af K i formeln 

sin. 2~ = __!,-- + K . Minnen från Madagaskar. Allmän sj :Jkrigs-
g v 

historia (1862 -1870). Studier rörand e ombodl;iggnings-(ra muings) 
taktiken. Notise l' om engelska kolonier. Lexikon öfver ryska pan
sarflottan. «Guide« för anviindandet a f sjöångmaskin er och kontroll 
öfver br:innmateria li er. 

D:o, Maj . L unar.dislanser. Studi er rörande Martiniqu e. Stu
dier iifve r Rjötaktiken. K ong!. sj ökrigsakademi en 177 5 - li77 . U n
derriittelse r om E ngh.nds kolonier. Lexikon öfve r turkiska pansar· 
flottan. Minnen från Madagaskar. Nekrologi (vice amiral Surville, 
koutreamiral Du Pin de Saint Andre). Kröuika. Franska pansar· 
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fartyget le Terrible. AYisoångaren l'Ecureui l. Kanonbåten Lr~ Vipere. 
Tyska marinens budget for 1881. Tyska pansarfartyg. Ellis' pan

sarplåtar. Segelbåten Le Leone di Caprera. 'l'emple's generator. 

Ötto Fennel's system att mlita strömmars hastighet. Anb1ingande af 
Hne 's diopter å reflexionsinstrument.. System att medelst kompen

satorer lwrrigera kompassen. Nya sjökort, utYisund.e vindens rigtning 

och stydm i Indiska oc~anen. Arbeten i och för 1'_jc;farten i England. 

IZanaleri mellan Spree och Oder. 
D:o, Juni. Lexikon öfver österrikiska pansartlottan. Amiral 

Dnperre ocl~ expeditionen till Algier. Kort teoretisk framställning af 

Buys-Ballot 's lag. Martinique. J(ompassen~ reglering medelst mjukt 
jeru. Rewr i Mesopotamien. Anteckningar om de engelska kolo
nierna. Undersökningar om propellern. Franska avisaångaren Oya-
1\ock Tyska pansarfartygen Kaiser och Deutschland. Engelska pan

sarfartygct Shahs artilleri . Skjntfi;rsök med Rossels 100-tons-kanon 

Försvaret af tyska kusterna. Odessus hamn. 

Sammandrag af kongl. bref, generalorder 
m. m., utgångna från kongl. sjöförsvars

departementet. 
1881. 

Januari 3. Marinförvaltningen uppdmges iulwmma med förslag till 
anskaffande af minbåtar. 

14. 4 st. tubkanoner, afseelda att auviindtts i 5,63 tums ka

noner och 2 st. afseelda att anviindas i 4,1 t~ms !mua

ner, få , f<ir en kostnad af omkring 2000 kronor, för k. 
flottans behof anskaffas. 

« Kommendcirkapten G. E. Ulff tilldelas en flyttningshjelp 
af 350 kronor. 

« 3:dje klassens 1'jörnannen vid 5:te matroskompauiet n:o 

43 J. A. Johansson medgifves erh>llh> afsl,cd m kronans 
tjenst , ehnru han linnu icke tjenat sex år. 

« 17. Två miubåtar, två ångluanpråmar och en t"t ngbåt fc~r 

Carlskrona station för utiliggande af rnultipelkablar, be
riiknade utom minor, be;;tyclmiug och ammm1ition till 

en kostnad af 4200u0 kronor, få fiir miufursvtnet an
skaffas . 

22. Underingeniör J. Engström bevilj<IS sex månaders per

mission for att hos firman EJder & Cornp. i Glasgow 
praktiskt. studera nyaste konstruktiouer af krigs- och 

handelsfartyg, j emte rlittighet att under permissionstiden 

uppbära de i stat fn underingeniOr uppförda löneför

måner. 
« « K. J\I:t har meclgifvit att «för denna gång« en ölllllll1<t 

af 1388 kr. 32 Öre vid Carlskrona och 458 kr. 34 cire 

vid Stocl<holrns station må utbetalas till extra ordinarie 

tjenstemUn vid stationen, säsom ersiittniug för lemnadt 
bitrHde under 1880. 

Febr. 11. K. M:t har i nitder befalt, att en ångb:lt af jern för un

derhållande af förbinclelsen mellan Carl~kroua och dess 
sjöfiistuingar samt mellan de senare inbördes, skall å 
kronans varf i Carlsln·ona byggas för en berliknad kost

uad af 19400 kronor. 
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Febr. 11. K. M: t har i nl\der b ehagat tilldela verk m listaren Carl 

August Reinhold Fondahn och segelsömmaremHsta ren 

Bernhard Theodor Pet.terswn hvardcra ett exemplar i 

guld utaf meda ljen af 5:te storleken med insluift «för 

nit och redlighet i rikets tjenst« att. i hi;gblått band 

med gula k;cnter biiras å bri;slet.. 

« Underofficerskorporalen vid 2:a ~]dare- och haneliverks

kompaniet n:o 28 Carl J oha n Lundgren medgifv es er

hftlla afHkec/, ehuru han icke tj enat sex år. 

« 15. l<. M:t har utgifvit nådig instruktion fi;r dess lot.sstyrelse. 

(Try c l< t i Svensk Författningssamling n:o 7 1881.) 

« « K. M:t har utgifvit nr.uig förordning angåer:de lotsverket 

(Tryckt i Svensk Författningssamling n:o 7 1881.) 

« IL M:t har utgifvit n åd. tj ~ n s tgöringsreglemeute fiir lo ts

verket. (Tryckt i Sv. Författningssamling n:o 8 1881.) 

« « K . .M:t har i u!1der utfiirdat föreskrifter angående de 

nya f,,rfattningarne rörande lotsverket 

« Lotskapteu, som verhtiill er tjensteresa med sitt tjenste 

fartyg, erhåller, i stället fiir det enligt gliilande rPse 

reglemente upptagna dngtraktamente, 4 honor pr dag, 

Öfveringenilir erh>lller vid kommentlering till arbeten i 

landEarten 5 kronor pr dng och lifriga ingeniörer 4 kr. 

pr dag, si't länge forrättningen varar. 

« 18. linderoffiecrskorporalema Thor~lund och Åberg få för 

kompetens för befordran till und erofficerare riilow. sig 

till godo den tid , de tj e t:stgjort på lotsve rk ets ångfartyg 

såsom sjiitjenst å flottans fartyg . 

Mars 4. l{ a nonbåt en Carlsund får f~rsiiljas ellPr slopas, er.lig t 

nlirmare de rom gifna foreskrifter . 

« « Mörsarefartyget Aeolus f>l r försliljas, slopas eller anvHn-

das for varfvets behof, en ligt niirmare derom gifna f,;re 

skrifter. 

Golfven i logem enten uti nya skeppsgossekasernen i 

Carlskrona m oljedriinkas. 

« « :IIajor E. W. ?II. Sasse erhå ller i likhet med föregående 

år en nadegi\fva af 1000 kronor. 

« « :J:dje klassens sjöman vid 5:t.e mat.roskompaiet F. W. 

Dahlberg medgifves erhåll a afshd, ehuru han icke tje

nat föreskri fven tid. 

11. Sedan K. M:t genom nådigt bre f den 30 November 1877 

i n:'lder medgifvit., att ett belopp af 3000 kronor !inge 

utbetalas till fil. d:rn M. Wiberg f<ir fullstundigt utfö

rand e af en s. k. Rje lfg!leude torpeda samt att, sE:dan 

försök med torped on blifvit gjorda, och det visat sig, att 

i\lars 11. 

(( 

(( 

« (( 

(( (( 
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densa mma ginge med minst sex lu10ps hast ighet samt: i 

1ifrigt. inn ehade de af doktor Wib erg angifna egenskaper, 

ytte rl igare ett. belopp af 2000 h onor !i nge af honom 

uppbHrr.s uneler ,·ilkor at.t , derest uppfinningen befunnes 

lindamålsenl ig, svenoka staten skull e iiga riit t ighet Hi.t, 

med llt~slnial]de af andra, till egna sig rlen~amm[t p :l rlc 

villwr, hvarom ijfverenskomm eh;o lmnd e triifl'ns, s:l har 

mnrinfi,·vnltningen uti nn<l er rHn ig skrifvclse elen 11 Fe
bruari 1881 anmiilt, ntt doktor Wiberg den 21 DecPm

ber 1877 npphmit ofvanniimnrh nmlcrst iid 3000 kronor. 

D:l emellert id doktor Wiherg, so m vi<l llm·a tillfiil!en 

muntligen inf,;r mnrinförval tningen nttnlrlt sin vissa för

hoppnir.g om nppfinningcns F.nnra fulllwrtlanclo, ieke 

;in llu fullbordat fijreniimmh nppfinning, och då det 

icke 101·de böra an tagas silso m ' ·isst., ntt doktor W i bergs 

uppfinning, om den skull e kunna fnllbonla s, i verk lig

heten komme att meclfiira de förJcla r som cleraf på

riiknats , så hur IC 'M:t på mnrinfijrvnltningcns anfGrda 

sk ii l fl!rklarat, att n?tgot vidare nncl erstörl åt denna npp · 

linning, iin redan ntgifne 3001) kronor, icke i anle<luing 

af förstnUmnda skrifvelse komnt ct· ntt utgå. 

Delcgareafgiften ti ll grn tialsknBsnns fond kommer att 

fn\n den l Juli 1881 till slutet af 188 G, i Ekhct m ed 

hvad som ske tt under en Ll el f<!regåe nde år utgå med 

fym procent af pensionen. 

l<aptcuen fri herre E. Barnckow tilldelas f..r tjcnötgöring 

und er 1880 uti marin fö rvalinirgens ntilitiimfd elning, en 

gmtifika tion af 500 kronor. 
L öjtnant O. von F0ilit;\en tilld e la s för tj0nstguring fr:l u 

l Oktober 1880 till :lret s t<lut nti mariuförvaltningetls 

tnilitHrafd elnillg en gratifikatiau ttf 125 kronor . 

Lnjtnant C. A. Hjulhammar tilld elas f<> r ticlen fdtn den 

1 April till den l Oldober 187\J en iuqvarteringserslitt

nitlg af :250 kronor. 
Amiralitetspastor F. A. Bergelin umlf:h ytterligare ett 

i'1 rs tj enstl edighct flir sjukcl om . 
Sl,eppsntHtningskont rollören A. I sakson, som p>tnppdr>lg 

af che:'en för kong!. sjö försvarsd epartem en t.et, dels ut

a rbetat en tabhl öfver tomlrligtighete n hos sv<e nsbt skruf

>lngfartyg, dels uppgjor t beriikning, Cllligt siirski lda grun

tl er, lifver afgift sfria driigtigheten af ett i Stoekholm 

he lllltJah··•rande fartyg, tilldelas silso m et· ,;Ut tning för be

rörd>\ arbeten, ett belopp af 0G0 kronor. 
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Mars 11. En af båtsmannen vid Östergötlands kompani n:o 49 S. 

« 

" 
« 

« 

" 

" 

« 

G. Gladhem gjo rd undei<.hi nig am;ökan , att K. M: t måtte 

uta n hind er af K . .M:t s befa llningshafva ndes i Österglil

la nd s liin laga kraftvunna ut slag den 11 Oktober 1879 

i mfll mellan söknoden oeh hans rotehålla re a ngåend e 

utbekommande af lönefli rm il ner , af nåd t i IIi\ ta, att m ålet 

!inge ånyo fi•retagas ftil" at t i flere afseend en varda yt

terliga re utredt , har af K . !II :t lemnats utau afseend e. 

Förre fyrmilotaren vid Vin g>l fyrplats L. Larssou till · 

delas en nåd egftfva a f 100 krocor . 
Åtskilliga perso ner so m tillhört flottan tilldela s nftcl e · 

gi\fvor till ett sarnmnnlagdt belopp af 25[;5 kronor. 

21. l(. M:t har full ni t god t i 11 1\ der t ill åta, att ]iijt nan t E. H . 

v•J u H olte u, ~om den 23 April 18i5 erhålli t nfsked fråu 

sin Hijtnantsbestiillr>i ng med rU ttighet att qvarstå i kong\. 

fl ottan såsom lönlös H tua nt , med bibehållande af tur 

och befordringsriit.t, samt de n 3 Maj 1878 fått till stånd 

att , i enlighet med reglement et f<n· flottan I de len, såwm 

lönliis i kong\. flottan qvarsti't under ytterligare tre år 

riiknade från elen 23 April sistnlimnda år - må, d i\ lön 

i den grad han t il\ h, , r bli!"v er ledig, åter å ordinarie stat 

virn"1 intriide. 

Bestiimmelser riirand e medel till godtglirancle af förlu st er 

ge nom en eldsvitcia ii örlogsva rfvet i Oarlskrona. 

« Afslag å snickare rnlistlu e n T. Bo vit z ansökan att, mot 

erliiggande af retroaktiva afgifter ti ll amirnlitetsluigs

mansliassan , !Tt komm a i å tnjutande al pension. 

« Sji>karteverket. tillhöriga ängslupen Tiirnan får af chefen 

för sj olmrteverket under hand flirsli ljas frir minst 5000 
lo·onor. 

26. J emte det K . .M:t medgifvit, :1tt följande arbeten i och 

lUr sjöfartens gagn f l\ af kong!. lotsstyrelsen for en sum 

ma af 8097 6 kron or om besörjas, nem!.: 

auliiggning af en ledfyr å FjordskUret vid inloppet till 
Kungsbackafjorde n; 

fyrlyktors anbringand e vid Hernö lastpla ts samt vid 

Ut!U nga n inom L ångr•reus lotsplatso mråde; 

förUndring af Viuga och Nordkosters fyrar till fotogen

fyrar; 

inrättand e af en mistsignalstatioll vid Und erstens fyr

p l!lts; 

np pfiirand e af en spirbåk af j ern på skUret Skalkro 

garne samt ett större stenlnumnel il skii ret Dynan ; 
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anskaffn ing af en ån gslup fö r Sundsvalls lotsfördelning; 

j ern te några smärre arbete n och anskaffuin gar ; 

åtskilliga f"riindringar ii fyrskeppet n:o 2 , Syrlost

brottet sam t deös förseende med mistsigualappamt; 

u tliiggn ing af fyrskeppet n:o 7 å vestra Finngrunds

banken; 
så har K • .M:t tillikfl. uppdragit ål lot ss tyr~ l se n att 

inkomma, dels ::ned förslag till såda na för el en inrikes 

sjöfart ~ n s gagn afsedela sU kerhetsanstalter, h villm finnas 

inom d en nUrmare framtiden kunna åstad kommas för 

ett sammanln gdt belopp af h•'gst ·50000 kronor och dels 

med fullstiind ig utredning, beträffande liimpliga anorel

niogen af och kosluad ern a fo r grundet K opparst enames 

belysning med elst lysboj. 
Mar3 26. K . .M:t har på en af professorn m . m. frih erre A. Nor· 

denskiöld gjord hern stiillan medgifvit , att bef!!ii]de pro

fessor m å vid uppgörande af liqvid för expeditionen 

med ångfartyget Vega till Norra I sha fvet åren 1878, 

1879 och 1880, tillgodor'ikn a sig vli rdet af d e portioner 

som under expeditionen utsp isa ts till det å fartyget 

kommenderade nnderbefUl och manskn.p af flottfln, med 

det belopp, hvartill kostnad en i verk ligheten uppgått, 

dock ej högre än till 2 kr. 25 öre om dagen för hvarje 

man, iifvenwm beräkna, såväl denna ut gift. sor.:1 utgif

te rna för sj <•aflöuing, diet- och uppmuntringspenningar 

för en ilVar a f expeditionens officerare, nnderbeflil och 

ma uskflp a f flottan från och med d en dag, dock icke 

t idigare än den 20 J tmi 1878, som en hvar af ifråga 
varande personer. för si n anstiillning ombord å fartyget 

a f dessa förmåner lwmmit i å tnjutande. 

" KrigshofrHttsrådet J . A. Walle nsteen samt revisionssekre

teraren m . m. A. V. Åbergsson , hvillm på uppdrag bi

triidt inom sjöförsvarsdepartementet med ut fl. rbetande af 

förs lag till nya lotsförfattuingar, tillerkiinnas såsom er

siittning h i! rfor, den förre l 000 kronor och den senare 

600 kronor. 
« 31. l{. M:ts skrifvelse till lotsstyrelsen angåend e afsked , pen· 

« 

(( 

sioner, befordringar, flyttnin gshjelp, ålderstillligg m, m. 

inom lotsverket. 
F örteckning öfver lotsled er, i hvilkfl bogsering må ega 

rn:n utan erl>iggande af lotsafgift. (Se Svensk för

fattn ingssamling n:o 16, 1881.) 
K. M:t har på kong!. Marinförvaltningens hemst:illan 

meclgifvit, att kong!. Marinförvaltningen få r i och för 
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sigtning och l<o11trollering vid tillverkningen af en ho~ 
firman G. W. Armstrong & Comp. besHild 27 c m. ka
tHln. fiir sildant lindamål elit bem·dm bptenen friherre 
E. Barnekow eller i hiindelse af f<>rfall f<ir honom, nå
gon ann an af de i kongl. Marinförvaltningens militiir 

afdelning tjcnstgöranoe offieerarne samt tillib, att den 
officer, som till uppdragel kommenderas, f!lr tillgodo
njuta , förutom rese- och traktamentsersättning, enligt 
giillande resreglemente, uneler resan fram och åter i Sve
rige, dels traktamentsersättning för vistelsen utomlands 
med 25 shilling sterling om dagen, dels nek ersättning 
för resorna uto:n riket samt för andra i och f<ir fullgci
randet . af erhållna uppdrag oundgiingliga utgifter. 

April 7. K . J\I:t har befnlt, att chefen för flottans militHrpersonal 
skall ega alt, efter anmiilan af vederbi\raocle tnilitiirchef, 
i likhet med hvacl redfln iit· stadgadt för vintermåna
derna genom nådiga brefvet den 25 ,Juni 1875, uneler 
h vilken del af året som helst, i lm' hvardera stRlionens 
kompanier emellan, permittera uppforclradt manskap 
eller ![da detsamma i landsorten qvarstanna, i elen mån 
dess!> åtgiirder liimpligen kunna vidtagas och finnas be
hlifliga fiir åstadkommf\•Jcle af besparing till gocltgörancle 
af brist i bekliidnmlsans!Rget. 
K. M:t har funnit god t åt komilen för revision af regle
mentet for flottan uppdraga, att vid fnllg<',randct af det 
i nådigt beslut elen 25 November 1878 komilen mecldc· 
lade uppdrag, att yttra sig i•fver gjord framstililning om 
iindring i afseende å f<ireskrifterna för bekliid narlen af 
flottans trupper, siirski ldt taga hHnsyn tilllinskviirdhetcn 
af besparing i bekWdnadskostnaclernu, med förstlindigan
de derjernte för komite11, som eger att sammantriida 
den 15 Maj och derefter med yttrande i lirendet så 
snart ske kan inkomma, att uppgöra fulbtiincl; g beräk
ning af kostnaderna för beldlldnaden af !lottans trupper 
under vanliga förhållanden för bedömande om och i 
hvad mi\n nu i riksstaten flir lindamålet uppf,;nlt anslag 
kan anses clerfcir tillriickligt. 

" « Kong!. oref angående atTeststraff vid tiotrans biltsnmus
kompanier, dil båtsmiinn&n ;iro p,'t roten förlagda. 

<< Llijtnant G . Dyrssen tilldelas ett stipendium af 2000 
francs för 8:e i'tret han lir i fransk örlogstjenst anstiild . 

" 22. L öjtnant W. Liucler tilldelas, dil han styrkt sig hafva in-
träd t i fransk örlogstjenst, ett stipendium för ett år af 

2000 francs. 
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April 22. Kong!. bref angående förlindringar och tillbyggnader å 
exercishuset vid flottaus stat i on i Stockholm. 

« " Sjiiinstrument- och sjnk::rrief,;rri\det vid Carlslnonn station 
får tills vidare inrymmas i gamla skeppsgossekasernen. 
Ett af en del ledamöter i Kong!. Örlogsmat~nasällskapet 
utarbetadt förslag till ledning i fiiltbefiistuingskon;t får 
å 5:e hnfvudtitelns anslag tryckas. 

« Fyrbitriiclet J. Steinback, som i sililskap med en annan 
person uneler fiird i öppen b:tt från Aspö till Utldippan 
blifvit från den 11 Februari till elen 14 samma månad 
innestiiugd i clrifis och derunder af isen förts till Born
holm, der han af två behjertade män, jemtc sin följe 
slagan'), riidclats, tillclelas såsom ersHttning för d~runder 
lidna förluster och ntgifter för uppehåll och återfiird, 

et t belopp af 150 kronor. 
Servis Thorsson och Carl Stenberg, hvilka med stor 

anstr1i11guing och fara flir egna !if lyckats rliclcla ofvan
nämncla Steinback med slllhskap, tilldelas silsom belöning 
hvardera en summa af 50 kronor. 

« Kong!. bref angående nådegåfvor till åtskilliga personer 
som tillhört flottan. 

30. K. l\I:t, som denna dag ntfiirdat nådigt bref angående 
utgifterna uneler riksstatens 5:e hnfvudtitel för 1882, 
har dervid, bland annat foreskrifvit, att arbeten för en 
sviingbro af jern il. varfvct i Carlskrona redan i sr fi\ 
vidtaga~; alt det till komplettPriug af sjöbefästningarnos 
vid Carbkrona inv entarier m. m. beviljade belopp 48000 
honor stillles till marinförvaltningens forfogancle, att flir 
ändamålet auvlindas; 

alt marinförvaltningen skall inkomma med förslag till 
fnrdelning, de b af det till artillerimateriel anvisade an. 
slag af 241000 honor, dels ock af det till minvärtt•ndet 
beviljade belopp 158528 kronor 70 öre. 

« K. M: t har till kompletteriug af äldre Whiteheadska mi
nor, samt till påbörjande af sådanas nytillverkning, an
visat den ännu odisponerade ftlerståencle delen af detta 
års extra ordinarie anslag till minvii;;endet, utgörande 
16511 kronor 87 öre. 

« « Kong!. bref till lotsstyrelsen angående alslag å lotskapten 
Zielfelts ansökan om öfverflyttning pil indraguingsstat, 
m. m. 

« « l'å en af lotskapten A. J. Ouchlerlony gjord underdånig 
ansökning om ålderst illligg från 1878 >trs början till den 
1 Apri]1881 har K. lll:t i<:kc funnit skällemua nådigt bifall. 
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April 30. På en af uuderliijtnant A. Been gjord undt-rdånig an-
sökan om 3 års tjenstledighet och ett års stipendium 
för anstriilning i utliindsk örlogstjenst har K. M:t icke 
funnit skäl lemna nådigt bifall, då nnderliijtnant Been 
icke ens tillkännagifvit, i hvilken makts tjenst han Ur
nrrd e söka anställning. 

« Å en af fil. kand. V. Assmundsson gjord underdåuig 
ansökan, att den af honom aflagda filosofie kandidat
examen måtte flirklaras likstäld med kansliexamen och 
i sådan egenshp gällande för inträde vid kong]. sjöför
svarsdepartementet och hos kong!. Marinförvaltningen, 
har K. M:t funnit. god t på det sätt bifalla, att sökanden, 
på grund af ofvannämnde examen, förklarats behörig 
söka ansUilluing såsom ext!·a ordinarie tjensteman hos 
lwngl. Marin förvaltningen. 

« « Tvenne af l:a !dassens sjömännen, korporalerna vid 2:a 
eldare- och haudtverl1skompaniet n:o 29 P . Nilsson och 
n:o 30 L. R. Larss'on i nnd. gjorda ansöimingar att er
hålla afsked ur K. M:ts och kronans tjenst, har K. M:t, 
i öfverensslämmelse med chefens för flottans militär
personal hemsHillan, lemnat utan nådigt afseende. 

Juni 3. Faststiild bestyckning å linieskeppet Stockholm i egen-
skap af skolfartyg, afsedt att hufvndsakligen anviindas 
till skjnWfningar vid flottans station i Carlskroua. 

« 4. Fyringeniörcr må anltigga och bUra enahanda slags uni-
form som f'\r mariningeniUrer i motsvarande grad är 
faststäld, jemte nya nniformsbestlimmelser för underbefHl 
och genwnskap vid lots- och fyrimlit tningarne. 

« 4. Underlöjtnar.t H. A. Palme skall i stället för permitte-
rade löjtnant J . E. Wilcke tjenstgöra vid årets sjömfit
ningar och embarkera å Gustaf af K lin t. 

« 7. Afdelniugschefstccknet å fregatten Vanadis skall ned-
halas den 8 dennes, hvarefter afdelningen uppltises. 

« « Kommend<irkaptenen och rid d. m. m. J. H. Ankareronas 
förordnande att bestrida chefskapet för artillerideparte
mentet vid flottans station i Stockholm skall upphiira 
den l niistkom rnaode Oktober. 

« « Bifall till kaptenen och ridd. C. A. Hjelms und. ansö_ 
kan om in- och utrikes tjenstledighet från dagen efter 
korvetten Gefles afmöustriug till den l September för 
helsans vårdande. 

« << Marindirektör G. W. Svensson skall efter afslutaclt upp-
drag återresa till Carlskrona och inställa sig der~tädes 
den 11 dennes. 
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Juni 7. Bifall till löjtnant S. von Konows und. ansökan om 3 
månaders imikes tjeustledighet från och med den 25 
dennes, fiir helsans vårdande. 

« << En af de i marinförvaltningens militiirafdelning tjenst-
görande officerarne skall beordras afresa ti!l Carlskrona 
for att besigtiga de genom eldsvådan skadade projek
tiler. 

« 8. Bifall till kapten M. G. Servais ' und. ansökan om ett. 
års ut- och inrikes tjenstledighet från och med den 1 O 
.Tuni, för att snsom passagerare medfölja handelsfartyg 
destinerade till afliigsnare farvatten, för helsans vårdande. 

<< << Bifall till underli\jtnant G. Scholanders nnd. ansökan om 
ut- och inrikes tieostledighet från och med elen 16 d:s 
till och med den 14 Juli fi>r helmns vårdande. 

« 11 Kanonbåten 1\ lfhild skall skyndsamt klarg<:ms för att, 
så snart ske kan, afgå till Öregrunds skärgård och bi
springa nödstäida fartyg dersUides. 

« « Instruktion 'för chefen ii kanonbåten Alfhild, kaptenen 
och ridd. m. m. W. T. Schyherg. 

« 13. Korvetten Balelers besilttningslista skall under d ess nu 
förestående expedition ökas me:l 4 underlöjtnanter, och 
briggame Skimers, Falkens och Snappopps besättnings
lista med en underlöjtnant hvardera från och med den 
10 Juli till och med den 17 Augusti. 

" ~ Kanonbåten Alfhild skall efter återkomsten till sta tioneo 
f,;rliiggas i l: a beredskap och afrnönstms. 

<< 22. Tillåtelse för ett enskild person tillhörigt skepp att få 
intagas i dockan å Galervarfvet för att koppras. 

<< 23. Kaptenen m. m. J. A. BUckstrtim beordras att deltaga 
uti årets generalstabsufningar från och med den 24 inst. 
Juli till ocb med den 4 Augusti . 

" 28. Bifall till löjtnant W. v. Eckermanns und. anhrtllan om 
förlängd tjenstledighet som beviljades till cen 1 April 
1882 fllr att bibehålla ansUillning i franska republikens 
tjenst. 

« 29. Korvetten Balelers beslittuingslista skall under dess nu 
förestående expedition ökas med 5 horubliisare, obero.· 
ende af sjömansklass. 

" « Kornmendiirkaptenen m. m. G. N. af Klercker .beordras 
att \'ara chef fur artilleridepartementet vid flottans sta
tion i Stockholm från och med den l iustundande Ok
tober, i sliillet. för kommendöl'lmpten J. H. Ankarerona 

e « Tillåtelse för afdeluingschefeu, kommendörkapten J. Q. 

sterman, att efter sig företeende omstiindighetet få vid· 
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Inga smlirre f;i6indringar i besli ttningsli storna pi\ skepps

gossebriggame und er å t e rstå~nd e cleleu af sommarens 

ö f ni ngsexped ition. 

Juni 29. K ommendören och ricld. m. m. Th. Ulner skall vara 

militiirchef vjd fl o tt a ns station i Stock holm , under deu 

tid koutrearniral J . Lagercrantz bestrider chef~k upet för 

flottans miliUirperso nal. 

Juli l. Bifall til l Kapt en H. G. Westman s und erd. ansökan om 

imikes tjenstledighet från den 4 J uli t i a den 1 Oktober 

fiir att ingå iiktensl<ap. 

« L(;jtnant O. E . G. Norrbohm skall , i stu ll et för p ermi t

terad e kapten W estman, från den 4 Juli till s vidare 

tj enstgöra som adjutnnt i kgl. sj öförsvarsdepnrtem entets 

kommandoexpedition. 

« 4. Sedan , enligt ao;niilan behof ej Li ng1·e förefinnes fiir en 

a f de 2:ne å fästningen Kungsholmen kommend erade 

underofficerskorporaler, skall den e ne beordras återgå 

till tjenstgöring vid stationen. 

« « Bifall till löjtnant Posses und. ansökan om 3 månad ers 

in- och utrikes tj enstled ighet, ~rån den 8 JL1li, för hel 

sans vårdande. 

« 8. Kommendilren och ridd. m. m. Th . Ulner skall fort-

farande och un de r den tid konteram iral Lagercrantz be

gagnar, enligt reglementet medgifven, tjenstleclighet be

strida militlirch efsbefattningen i Stockholm. 

« 9. Diicksbestyckuingen på fregatten Vanadis och korvetten 

Gefle må för t ill fä llet. minskas med 2:ne 5,63" kanoner 

Ä hvardera fartyget, och tillhörande lavetter a nviind as 

på korvetlen Bald er nnd er dess förestående exped it ion, 

i stället för detta fa rtygs egna, vid å v!\rfvet senast ti

made eldsvåda skadade, lavetter. 

« « K aptenen och ridd. m. m. J. C. E. Chri sterson tillåtes 

emottaga och bära hor.om af hanska republikens presi

dent tilldelade ordenstecken såsom riddare af H eders

legionen. 

« " Kaptenen och ridd . C. E. de Champs skall från den ll 

Juli , under kommendör Lindmarks tjeustiedighet, bestri

da stabschefsbefattningen hos chP.fen för flottans militär

personal. 

« 11. Ryske undersåten, prosten Palander med familj tillåtas 

bese flottans varf i Carlskrona. 

Juli 

« 

« 

« 

« 

« 

« 

13. Chefen för kong!. sj ökartel'ed'<.t ska ll afresu till Öland 

för att leda undersi.i kniugam e, rörande det sWlle, der 

å ngaren Atnl&.nla uppgifves hafva gmudstött, och eger 

han till bi träd e dervid beord ra hpten Oldb erg samt 

efter fnllgjordt uppdrag, derom afgifva und erd ånig rap: 

port. 

14 . Å ngfartyge t Sklildmlin f.ll' auvHudas t ill en utflykt med 

officel'a l'll e ft nordamerikansim kol'vetten Nipsic . 

BefiilPt å norda meri kanska ko1·vet.te n Nip~i c till åtas bese 

fl ottans hiin'!Hancle etablisse ment. 

18. Und erlöjtnant S. 8 . T. C. Ankarerona skall , på egen 

begärau , fn'lll den 1 niistkomma nd c Januari placeras på 

flottans stati on i Stockholm 

19. Bifall till Wjtnant Molins nnd erd . ansiikau om 2 måna

ders frirliingd tj ec.st ledighet från den l August i, fö l' att 

skuta sin helsa. 

20. Bifall t ill kapten L. Hubenclicks underd . ansokan om 14 

dagars in- och utrikes tjenstled ighet, från den 8 Augusti, 

fo r egna angeliigenheter. 

« Hiir liggande ryska eskarlers che f och officerare tillåtas 

bese fl ottans hUrvarande etabliPSC' meuter. 

22. Kaptenen, frih . E. C A. Barnekow skall e fter kapten 

J. C. E. Cl11·isterson anses hafva in t. riid t såsom en af de 

e nligt stat i ma rinfurvallni nge ns rnilitilrafd eluiug tjenst

gömnde officerare, och till fUrordnade lotsinspektören, 

lmpl enPn, fr ih . M. D. Ruuth samt kaplen H. G. West

man skola anses hafva a fg,\tt frun innebafd adju ta nts 

hefa tt ning i kong!. sjöforsvarsdep.u·tement.ets hom mando

expedi tion. 

« Bifall till löjtnant A. W. Wallenbergs und erd. ansökan 

om 6 vecko i'S in - och utrikes tj enstledighet, fr!lu den 25 

Juli , for att sköta sin helaa. 

« V e 2:ne, genom kong!. bref den 14 sist!. Januari till 

anskaffning anbefalda, 12 c. rn. tubkanonerna skola an

viindas på skeppet Stockholm, sedan det fiirilndrats till 

sko l fartyg. 

« L•ijtnaut af Sillen skall , med bibehållande af sin kom

mend ering ombord på ka nonbåte n Astrid , i stiillet för 

löjtnant A. W. Wallenberg, tillfä lligt tjenstgora som ad 

jutant i sjöförsvarsdeparte mente ts kommandoexpedition . 
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Juli 23 Underlöjtnant H. G. Lagercrautz skall, pfl egen begHran, 

frun den l Oktober placeras på flottan s st ation i Cm·ls

krona. 

« 25. Bifall till underlöjtnant G. Dyrssens underd. ansökan 

om 3 års tjenst ledighet från den l Oktober att iutrilda 

i storbri tan nisk örlogstjenst. 

« « Chefen å korvetten Balder skall den l September taga 

befattning med fartygels utrustning och skall korvetten 

den 24 samma månad inmönstras. 

« 27 . U nderlöjtnant C. E. Ulff skall den 1 September fort-

sUtta och löjtnant C. L. A. Munthe snmt underlöjtnant 

P. J. Dahlgren de ltaga i nya kursen vid gymnastiska 

centralin st i tutet. 

« « Docenten C Bovallius tillåtes såsom passagerare på egen 

kost mcdfulja korvetten Balder till W estiudien. 
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1865!.2 ~t. 15 eng tnms DjnJ> uneler vattnet, 2 plåtla-g af tillsam- VHggeu af 2,!i7 m:s VHggen 2,1:3 m. höe, 60, 
'i;(12,s:l clec.-tums = nuclt pft fartygets mans 24,7 m. m. höjd, srunmansalt af sammansatt af JO; 
,;38, 1 c.m) sliitbona- Hingel = l,IH meter. tjocklek. Pi\ c!Hck 12 plftt lag af en plållng, tillsammans! 

1

1
ide kan oner af am e - I M'verlmnt 5 pEt- kring tomet. glacis Sfllll lll anlagcl tjock- upptagande en l 
,!rikansk modell samtlag af tillsammans af 0,;, 2 m. hiijcl öfver lek uppgfumclc tillljoeldek n.f 250 m.m. l 
''2 st . mindre ku].l25 :n.m. tjocklek. tomviiggens under- 261,~7 mm. rundt-
l sprutor. I underkant 3 plåt- kan t.. om hela tornet. 
j lag af tillsa:nmans i 74,~ m.m. tjocklek 

l8G G,I 2 st. 24 c.m. reff - I a lla <ifriga afseenden likn med John Ericsson. 
jlade bakladdnings-
Itkanoner samt 2 st. 
l 

I SG7 1 
l 

kulsprutor. 

I alla öfriga afseenelen likfl med Thordön. 

1871 .12 st. 24 c .m. refl'- Djup under vattnet, Diickspnns:n· och Tornviiggen bestå- Styrhnsv iiggcn af G2 , 
:: lalle haidaddnings- midt pfl fartygets glacis lika m ed John ende at' flera olika samm;l tjocklek som 
i kanoner sumt l st. längd = 1,13 meter . Ericsso n. tjocka plåtiflg har på !'t John Ericsson. l 
!,sWrro och l st . min- I öfvcrkant 3 plåt- fronten 447 ,r; m m. l 
l
'f d ro kulspruta. lag af tillsammans tjocldek mc_ 1.1 fiir 11 

1 125 m .m. tjocklek. öfrigt 37 1,1 n1.111. · 

l 

I underkant l plåt- tjock ~?.k. Viiggens ! 
lag af. 41,5 m.m. hoJ d 2,'>9 m. 'l 

1 ~o~lek. 

D:o. 

! i 

. 18G8 1 1 s t. 9 dec.-tums Sidopansnrn, bestå. Öfv.erst på diick har Kupolen, samman. Styrhnset, också 128 
[1

1 

sli_itborrad _~nyn - ende. af fle1a plåt lag, . 5Jdopansarn en satt af flera pl åt l ~g, sa;nmansatt a_f flera ' 
! mngsladdnltlgs- h_ar 1 und~rkant en tjocklek af2~ m. m. , har en myck~t vane- platlag, har '?d un- [1 
f' bmon samt l st.. lJo_cldek af 2~ m.m., r~ en deJ~ o a o tJO~klek ra!1de vaggtJO~~lek derb_nt en tjocklek! 
i mmdr" lmlsprnta. hvllken uppat ökas tilltager u ta t sJ d or- Pa halfva huJden vanerande från 

l 
till 62 m .m. Plåt- na,der diickspansarn frfm elilek från 148,5 222.7 n1.m. i förkant 
lagens antal Yari&ra öfvergår till sid o - m,rn förut till 7 4, ~ till ·7 4,~ m.m. i ak-

: från 2 i underkant pansar. Dilckspan- m.rn. akterut; vid terkant. I styrhu-
i till 5, der tjockleken ~arn sammansatt af öfverlmnt från 7 4 ,2 set s ö f vers ta del Ur 

l Hr störst. från 2 till 5 plåtlag. m.m flirnt till 44,0 t.jockl~ken 7 4,2 m m. 
m.m . akterut. 
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:1- Väggen a f 2,li7 m:s Vliggen 2, 13 m . höff, 60, 1 3,81 ll ,lS m. 3,~>3. 111. - 3,-13 m . 0,:15 m. l l 7:1 m . lö01 , "l knh.- 380 i ud. l pro - Il ,:, kn op. Omkring 80 man . GO dagar 30 dagar. 5:1- flyg n s 6 m. m. 
meter. l cli r. r peller. 7 9G k.g. gan g 

höjd, sammansalt af sammansatt af -· 10 
:k 12 plåtlag af en plåtlag, ti llsammans HiO nom . i s sammanlagd tjock- upptagande en h h. 
l r lek uppgl1end e till tjock lek af 250 m.m. 
r- 26 1,27 111 .Jl] . rund t-

om hela tornet. 

d John Ericsson. 

l l Tornviiggen bestå- Styl'lliiSVi iggcn a f G2,5~ 111. 13,82 m . 11 ,19 111. 3,fil 111 :J) " ~!} m. o ,-1\1 1\1. l ,~ il m l 5!l4, 72 knh.-1430 ind 1 pro- i ,c, kn op . 857 k g. 80 man. 60 fla gar 24 un gli r 4} dygn o n ende af flem olika sa mma tjocklek som meter. el l r r pellcr . gång . 1jockn. plåtlag har på å John Eri csson. 
1171\11 0111 fronten 447,r. m m. 

l 
hkr. tjocldek men fiir 

ö fri g t 37 1,-l m.m. 
tjocklek . Viiggens 

höjd 2,;;9 m . 

,. Kupolen, samman· St.yrhnset, också 28, ,O m. 6,~s m u,13 m. 2 ,2q 111 l , ~q m . Ungefiir 2M,n2 kub- 90 ind. 1 pro- G,;) kn op. 143 k g 27 m. an. 45 d~ g~r. 6 dng~ r. 3~ dygns satt af flera plåtlag, sammansatt af flera l l 111. 
i 

111 P 1'P.\'. Pil f' l' JWik r. gång. , har en mycket vari e- pl fi tlag, har vid un -
l (3,11 !1 111 . 30 n om. :runde vi.iggtjocklek derl;11nt en tjocklek 

l 
öfver hkr. -Pi\ hal f va hcijd en varierande från kcilpl fct.) 1 från diick från 148, ~ 222,i m.m . i förkant 

· m.m förut till 7 4,2 till ·74,2 m.m. i ak- l 

· m.m . akterut; vid terkan t. I styrhn-
l · öfverkant från 74,2 set s öfvcrsta del fir 

m.m förnt ti ll 44,; tjockl0ken 74,2 m m. l 
m .m. akterut. 
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