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Kongl. Örlogsmanna-Sällskapets Högtidsdag 1875. 

Åminnelsetal. *) 

t 
Åter tir Kongl. Örlogsmanna-Sällskapets högtidsdag 

inne, och för andra gången har det hedrande uppdraget 
blifvit mig gifvet, att tolka de mäns minne, hvilka se
dan förra högtidsdagen för alltid gått bort ur vår krets, 
för att efter välförrättadt arbete härnere, i ljusets verld, 
fortsätta utan afbrott hvad stort och ädelt de tänkt, ett 
hopp och en tro, icke blott trösterik, utan äfven utgörande 
tvenne af de klaraste ledstjernorna på vår lefnads så 
ofta mörka himmel. 

Låtom oss l\line Herrar, tillsammans beträda min
nets tempelgård, för att bland dess talrika vårdar stanna 
några ögonblick vid dem, hvars friska kransar tillkänna
gifva, att de som gömmas derunder varit de sista so~ 
den obeveklige döden kallat bort ur vårt samfund. Dessa 
l1ädangångne ledarnöter af K on g l. Örlogsmanna· Sällska
pet äro: 
l:o. Hans Excellens, f. d. Statsrådet och Chefen för Kongl. 

Sjöförsvars-departementet m. m. Herr Grefve Baltzar 
von Platen. 

2:o. Öfverste-löjtnanten m. m. C. E. V allenstrand. 
3:o. Kommendör-kaptenen m. m. J . B. Kleman. 

*) Af t. f. Sekreteraren Kapten C. af Tro~e. 
21 



·t(). ICulllillC1ldöron tn. n1. C. J. von Diederichs. 
;-).o. E'. rl. Of\'C'rsten vid Kongl. Flottans f. v. Konstruk

tinns-ldr m. m. O. Lundqvist, sarnt 

():o. Kommoudöron i Kungl. Norska Marinen m. m. Oort 
Holterman Valeur. 

Främst på vi\ r dödslista står namnet B a ltzar ,Juli u s 
Ernst von Plateu, ett namn, som, S[irskildt h vad vfn· ±lotta 
lJetrliffar, för alltid :;kall ihågkommas i dess annaler. Grefvo 
von PintEn härstamaJade fn'\n en gammfll Pornorsk 

•adlig ätt, som med farfadron , Philip ,Julius Bernhard 
von Platen öfverflyttacle till Sverige, hvarost han bld' 
General, Friherre, General en Chef i Skåne, Excellen8, 
General-guvemör i Pornern, Kansler för G reiswalds 
akademi och 1799 Fältmarskalk. Han afled 1805 på 
familjens stamgods Durnhoff pi't Rygon och var högt ak
tad hl\dc som militär och mcuniska. Han efterlenmade 
en son den sedermera så ryktbare Baltzar Bogislaus von 
Plate n, Götha kanals namnkunnige grundläggare, en man 
med ovanlig förrnf1ga, kraft, redlighet och öfrige utmärkta 
egenskaper. Redan som gosse yttrade han en bestämd lust 
för sjöväsendet och i n sattes i kadettskolan i Oarlskrona; 

deltog år 1779 i en öfnings-expedition, der han blef känd 
nf Hertig Carl, som förde befälet; reste sedan för att 
praktiskt lära känna sitt yrke, flera är på handelsfartyg 
och ingick derefter säsom officer vid flottan. Han hade 
den olyckan att blifva fångou i slaget vid Hogland, tilli
ka med hela besättningen på linieskeppct Prins Gustaf, 
der han befann sig ombord, och affördes till Ryssland 
hvarost han qvarhölls ända till fredsslutet. Ehuru fån
gen och frånvarande, befordrades han JikvHl i sin tur till 
löjtnant och kapten, hvilka befordringar ytterligare fort
foro till år 1800, dä han tog afsked ur krigstjensten, 
såsom det tros till följd af den onåd, hvilken träffade 
hans fader i egenskap af general-guvernör i Pomern. 
Han erhöll dervid öfverstes titel. Sedan tillbragte han 
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1 O år utan embete p ä en inköpt landtegendom, Frugår
den i Vestcrgöthland, men derföre icke utan sysselsättning, 
ty han använde tiden på studier och på genomtänkandet 
af ett företag, hvilket sedan blef han,; lefnadsrnål, nern
Iigen anläggandet af Götha kanal. Efter revolutionen 
1809 inkallad i Konungens statsråd, företog han genast 
sitt älsklings-förslag, hvilket också lyckadas honom, så 
att han följande året fick börja det, då han, som billigt, 
sjelf blef ordförande i Götha kanal-direktion. Det är 
kändt huru den kraftfullo och ihärdige mannen förstod 
att besegra alla de många mötande svårigheter, som för
ändrade tider och åsigter stiillde i vägen för hans före
tao· ehuru det eJ· blef honom förunnadt att blifva vittne bl 

till fullbordandet. Sedan han 1812 lemnat statsrådet, 
emottog han flera höga förtroende-uppdrag, såsom det af 
general-intendent vid hären i Norge, en af kommissarier
na vid föreningens ordnande, chef för Storamirals-em
betets tredje afdelning, och år 1827 såsom riks-ståthållare 
i NO!·ge der han afled den 6 December 1829, sedan han 
af regeringen erhållit nästan alla de utmärkelser och 
nådebetygelser som i Sverige kunna vinnas, d. v. s. blef 
grefve, serafimer-riddare, excellens och vice-amiral. Hans 
stoft fördes till Sverige och fick sitt h vilorum i Motala, 
invid det "blåa band", den kanal, som förenar Öster- och 
Vester-bafvot med hvarandra, och Platens graf, blef 
Motalas historiska rninnesort, pitminnande om, att det 
var hans genialiska tanke ,;om gaf åt Motala dess upp
komst. Han efterlenmade en son Baltzar Julius Ernst, 
som, då han ärfde sin faders grefve titel äfven i många 
hänseenden tog i arf hans dygder och verksamhet. 

Baltzar Julius Ernst von Platen föddes p& Fru
gården i V estergötbland den 16 April 1804. Fadren 
bestämde, att sonen borde fortsätta det yrke han sjelf 
afbrutet, nemligen sjömanna-yrket, och redan i unga år 
sändes han till sjös på handelsfartyg. Vid sjutton ärs 



ålder utuänllldes llan till sckund-löjtuant vid K .. M:ts 

flotta , Sflmt sökte och erhöll straxt derefter permission 

för att i engelsk örlogstjenst utbilda sig ytteriio·are i sitt 

y~·ko.o Denna tid .anviindes särdeles väl af ho~om, och 

VId aterkomsten hl! fäderneslandet utrraf }1a11 • 1 
. . o ' 1 svens { 

öfvcrsätt~l ng . ett förtjensfullt arbete "Örlogstjensten af 

Glascock·' hvdket länge utgjorde ett rättesnöre för ruti

ucn och tjensten om bord i våra örlogsfartyg. År 1830 

befordrades han till premier-löjtnant vid flottan för att 

redan 1838 lemna krigstjensten, missnöjd som det säges. 

mod en honom ådömd "extra judiciel bestraffuina·" hvil~ 
ken äfve~ kom åtskilliga andra preJnier-löjtnante~ jemte 

h~nom hil do!, för deras försök att på egen hand och 

efter eget godtfinnando upprätthålla kamrat-disciplinen 

inom kåren. 

Efter sitt afskodstagandP agnade sig Platon med nit 

och clt'ift, icke allenast åt ledningen af det af fadren bil

dade Götha kanal-bolag, hvars ordförande han under en 

sednn re ti~ blef, utan äfven utöfvacle ett icke ringa in

flytande pa d.cn framstående utveckling, som l\fotala 

verk~tad ;:- denna. storartade industrieJa anläggning _ 

vunmt:. : \.r 1830 IUköptes Motala verkstad af ett serskild t 

b~lag 1fran kanal-bolaget, som, då kanalen var fullbordad 

e~ hade vidare arbeten att för densammas räkning utföra 

v1d verkstaden, och det berodde således hädanefter på 

det o fortroende från allmänhetens sida, som den kunde 

erhalla. ~urn detta förtroonde utvecklat sig, huru Mo

tala ruekamska \•erkstads bolags tillverkningar vunnit ett 

det högsta erkännande, så inom, som utom vårt land är 

för oss alla bekant, och till detta lika lyckliga som he

drande resultat bidrog i ej ringa mon grefve von Platen 

genom .sitt bfltydande inflytande, hvilket både hans ka

raktär 1 förening med en höo-st betvdlio- 1'0·· 
·· h t 

• o b J b l' rmogen e 
gJorde gällande. Ar 1832 hade han inrr~:tt " ]-t k 

' bi:l, a' ens ap 

:111 

med excellensen Carl de Geers enda dotter, och bld der

igenom en af vårt lands störste egendomstlgare. 

Det Yar helt naturligt, att en man med Platons 

samhälls-ställning och som lifligt intresserade sig för 

vårt lands så politiska som sociala frågor, redan tidigt 

skulle intaga elen sjelfskrifua. plats l1onom tillkom inom 

Svenska riddarhuset vid riksdflgarna, och så skedde iifven. 

Vid sin första riksdag rönte han utmärkelsen att af 

riddarhuset blifva vald till medlom af allmiinua besvärs

och ekonomi-utskottet, och vid 18-to--11 års långvariga 

riksmöte - det räckte ej långt ifrftn 1' /2 Ctr - samt 

utmärkte sig i öfrigt för mycken opposition och häftiga 

debatter inom alla fyra stånden, valdes han till med lem 

af stats-utskottet och fungerade som ordförande på en af 

detta utskotts afdelningar. Carl Henrik Ankarsvärd stod 

vid denna tidpunkt, som chef i spetsen för oppositionen 

vid riksdagarna; han hade uppirädt som politisk skrift

ställare och derunder skaffat emot ~ig sjelf on stark 

opposition inom riksstånden som vid denna rik sdag gaf 

sig luft i vissa parlamentarisk demonstratione r, lwilka, 

af Platen, som ansågs tillböra oppositionr.n, ogillades. 

Bland denna riksdags "brännande frågor" var äfven den 

vid 1834 års riksdag vHckta fr?1gan, riirande on represen

tationsförändring, som, redan bos 1809 års konstitutions

utskott funnit stöd, då det utblade sitt ogillande af stånds

representationen. Vid 1840 års riksdag gick konstitu

tions-utskottet längrf', och föreslog fullkomligt upphuJ

vande af ståndsrepresentationen, och införande af sam

fäldta val samt representation på en enda kammare. 

Detta ändrades genom ståndens beslut dcrbän, att fiir

slaget blef att bilda två kamrar, men med samfäldta val. 

Efter vidlyftiga öfverläggningar blef nu ett representations

förslag på ofvannämnclc grunder antaget att hvila till 

påföljande riksdag. Det afslogs då - 1844 - af adeln 

och presterståndet. Platen afgrrf sin riist tJJnot fiirslngct, 
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som man förmodar af skäl, att han fruktade att förmö
genhet och bildning genom dess antagande skulle få för 
litet att sägn, och att de föreslagna tvenne kamrarne icke 
skulle blifva tillräekligt oberoende af hvarandra. Detta 
hindrade honom ej ifrån att ändra åsigter, åtminstone 
att betydligt modifiera sina tänkeslitt härutinnan, så, att 
han vid 1865 års riksdag kraftigt stred för representations
reform:n och ej litet inverkade på antagandet af det nya 
statssktcket. Konung Oscar utnämnde honom 18-t-± till 
Kabine tts-kammarherre, ett bevis upp<'\., att grefve von 
Platons opposition ej var af det slag som illa upptogs 
nf den nya regeringen. 

Riksdagsstriden rörande flottan på()'ick emellertid f o • b 

r~n nksdag till riksdag, och tviste rua grupperade sig 
knug hufvndfrågan: om ans hg skulle beviljas till linio
skopp eller kano nbåtar, eller, om sverigessjöförsvar skulle 
utgiiras af en linieflotta, eller blott IJCh bart af ett skär
g?trdsförsvar bestående af rodd fartyg. Ar l 824 hade lilla 
eller skärgård sflottan blifvit liter sammanslagen med stora 
eller linieflottan , från hvilken hon alltsodan 1756 Yarit 
skiljd. Bittra blefvo riksdagsstriderna, och lika bittra 
Llefvo dc bataljer som af de olika vapnens målsmän ut
Llmpades af fackmännen, hvilka föredroga det ona eller 
andra vapnet. En egen littoratur uppbtod till följe här
af, ty i ta lrika broschyrer och stridsskrifter sö kte de M
da partiornas sakförare att vinna anhiingare bland riks
d n gen och nationen. Dessa strid er tycktes aldrig vilja 
taga ett slut, intresset för sjöfö rsvaret minskades der
igenom allt mera, man triittnade vid den ändlösa kam
pc•n och riksdagen autog i anslagsväg ou afvaktand e 
stä llning, som menligt inverkade pit det vigtiga sjöför
svarets förkofran. Platen intog hvad denna fråga be
träffade samma stånd punkt som hans far inn ehaft och 
ställde sig främst i ledet bland kärnparne för lilla' eller 
skärgårds-flottans intressen; och ifrade för att bygga vårt 
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sjöförS\'Ul' på hufvadsakl ig grund af deLta ·vap:n.' dor.k , 
likasom Platen d. ä., med bibehållande af dc hmeskepp 
och fregatter f'om Sverige ägde qvar i brukbart ski c·k. 
Frågan om huru svenska flottan skulle vara be!<kaffad 
hade numera bli fv it ej allenast eu riksdngsfrftga, utan 
en slags politisk partisak . Drn debaltL'racles icke all e 
nast inom ril;sstunden, i a11männa tidn ingamo, bland folk 
af alla kla s8cr, af hvilka dc flesta ej ägde n~gun binne
dom om sjön, eller ägde förmåga att ~fgöra. h vad vapen 
som för yi\rt sjöförsvar var det ändamalsenhgaste. Det 
var blifnm en strid , som hotade med , att genom tiden s 
åverkan tillintetgöra bi\de den stora och lilla flottan, in 
nan man kunde sämjas om niigot resultat. 

När konung Oscar 1844 tillt rLiddc regeringen inkal 
lade han i den nya minis tlne som du bildades, konter
amiral Gyllengranat sttsom statsråd och chef för sjöför
svars-dep;rtcmentct, ett i allo lyckli~t vai, ty amiral 
Gyllengranat var bögt aktad och crkän~ fi.ir att vara _en, 
så tlworetiskt som praktiskt bildad SJöofficer. Arm ral 
Gyllengranat utarbetade nu en plan för ordnandet af 
Svcriacs sjöfiirsvar, hvilk~n vid 184 7 och 1848 årens 
riksd:g förelades ständerna. Denna plan gick ut pi\ att 
skaffa S\·erige en ångflotta, en plan vittnande lika m yc
kct om djup framtidsblick som en klar uppfattning af do 
vigtiga förbättringar hvilka inträclt inom sjövapnet. Hans 
vackra plan rönte emellertid ett envist motstånd sil in
ori1 stats-utskottet som inom tidningspressen, och amiral 
Gyllengranat fann sig furan1ftten att begära sitt entlccli

aande ur konseljen. 
b Så sto do sakerna inom sjövapnet då kr•n ungens blic-
lmr föll på Platen och han beslöt att inkalla denne i 
statsrådet, för att se hvad en af ''lilla flottans" vänner 
kunde förmå öfver rihsdagen och partierna. 1849 ut
nämndes alltså Platen till kommendör i flottan snmt stats
d\<1 och chef för sjöflirsntrs-clcpartemcntrt. 1850--51 års 
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riksd11g helsade honom med förtroende , hans enkla och 
r~ttfr~mma uppträdande verkade lungnande på partierna; 
till SJöförsvaret beviljades ett ej obetydligt ökadt anslag, 
men redan 1852 begärde han afsked fr:'ln statsråds- och 
kornmendörs-beställningarno. Orsaken härtill hafva vi sett 
uppgifven skulle varit den, att riksdagens anslag ''icke 
alltid efter hans afsigter blefvo använda", ett rykte hvars 
tillförlitlighet vi ej äro i stånd att kunna afgöra. 

1 8?>7 erhöll grefve v. Platen storkorset af Kong l. Vasa
orden och samma är mottog han uppdraget, att som Svensk
Norsk envoye och minister representera sin regerino- vid 
hofvet i S:t James, och bibehöll han denna plats intill 
1861. Det sätt på hvilket grefve von Platen fullgjorde 
~etta uppdrag var i alla afseenelen utmärkt, och kongl. 
Orlogsmanna-Säilskapet, hvars hedersledamot han var 
sedan 1849, fick äfven härunclt•r och all framgent emot
taga prof på hans frikostiga välvilja i och för riktandet 
af dess bibliothek, samt hans aldrig tröttnande intresse 
för Sällskapets väl. Grefve von Platen lernnade Eng
land med dd vackra vitsordet, att han fyllt sin plats både 
som magnat och diplomat på ett mer än vanligt fram
stående sätt, pli samma gång hans redbara och sanna 
karaktär tillvunnit sig de främmande statsmännens odela
de aktning. 

Af sin monark hade grefve von Platen 18fi0 fått 
emottaga Kong l. N ors k a S:t Olafs-ordens storkors; 1849 
hade han blifvit kallad att tillhöra Kong!. Krig~veten
skapsakademiens första klass, och 1854 invalde Vetenskaps
akademien honom till sin ledamot. 

Vi komma nu till ett vigtigt skede i det svenska 
sjö~örsvarets historia, så vigtigt, att jag erkänner mig 
hah·a bordt längre dröjt dervid än hvad nu blir förMI· 
landet, af fruktan att taga Sällskapets uppmärksamhet i 
allt för stort anspråk . J ag kommer således endast att 
augifva sjelfva de yttre konturerna at denna tafla, hvars 
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detaljer det tillhiir historicskrifvftren atl ifylla , denne att 
äfvenledes granska, samt kommande generationer att till 
sitt rätta värde bedöma. Den man hvars hand skapade 
detta nya tidskifte inom yårt sjöYapen var Balt.zar Jnlitts 
Ernst von Platen, s<'>m, återkornmen från england till 
sverige af H. M:t Konung Carl XV fick förtroendet att 
för andra gången, som statsråd och chef för sjöförsvars
departementet, leda flottans angelägenheter, ett förtr~en
de hvilket grefve von Platen innehade mellan aren 

1862-68. 
Vigtiga förbättringar, den ena mera framstående än 

den andra timade vid denna tidpunkt oupphörligt inom 
sjövapnet; och propellern jemie bomb-kanonen och pan
saret voro de hufvudfaktorer som sökte göra gällande 
helt och hållet nya åsigter vid organisationen af hvarje 
maritim stats sjöförsvar. Man insåg att den seglande 
jcmte roddflottans tid var förbi och att ångan skul.le s~ela 
hufvudrolen genom den ökade säkerheten för lmgs-ang
fartygen , som vunnits med propellerns begagnand.e och 
maskineriet under vattenytan, hvarigenom dessa e.1 blef
vo mera än seglande elle-r roddfartyg utsatta för fiendens 
kulor, då de deremot vunno sådana fördelar i krigsdug
lighet, manöver-färdighet och i effektiv styrka att en
dast en ängflotta kunde hädanefter anses uppfylla hvad 
man ansåg för ett starkt och tidsenligt sjöförsvar. Den
na sanning hade amiral Gyllengranat framhållit och sökt 
göra gällande i sin sjöförsvarsplan af år 1847, den föll 
som vi sett igenom, men framkom ånyo fiir andra glin
gen Yid 1807 års riksdag och blef då antagen till utfö
rande i hufvudsaklig öfverensstämmelse med de åsigter, 
han förfäktat. Tvenne af våra linioskopp förseddes med 
hjelpkrafts-maskiner, af fregatter, korvetter och kanon 
båtar alla med ånga, samt hvars hufvudsakliga bestyck
ning utgjordes af bombkanoner, byggdes några få, och 
under loppet af Juli månad 186-:1 samlades på Hakefjorden 
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vid Götheborg en Svensk-Norsk eskader af fartyg alla 
mecl ånga. Det var statsrådet gref1•o von Plate; förbe· 
hållet att få framsUilla denna första skapelse af en äng
flotta för Sveriges försvar. 

Denna skapelse helsades af lifl.iga sympatier så af 
nationen som fackmännen, men skulle blifva af kort var
aktighet. Den 9 Mars 1862 inträffade striden på Rampton 
Roads mellan Monitor och Merimaclc Denna strid blef 
afgörande öfver träfartygens öde. De blofvo samtliga 
utdömda som krigsfartyg. Fansarfrcgatten, tornfartyget, 
ångkorvetten och rammen blcfvo efter denna strid dc 
fyra certer nutidens krigsfartyg på hvilka konstruktörerna 
skulle lösa sina problem er i artilleriet söker å sin sida 
att besegra pansaret, rammens fruktade värde har, jcmtc 
pansaret, fått en väldig motståndare i torpedan i och pan
sar eller icke pansar utgör ~.nnu en af de vigtigash) 
olösta frågor som stå på sjöförsvarets dagordning. En 
afgörande vändning rörande krigföringen till sjös synes 
förestå, men löses troligtvis ej förr än någon af de v~tl
diga kämparne kanonen, pansaret eller torpodon beseg
rat den ene den andre. 

Bland resultaten utaf striden vid Rampton Roads 
synes den tanken hafva alstrats, att monitor-systemets 
antagande skulle åt den ,;vagare parten gifva större fram
gång att bekämpa det öfverlägsna antalet, och att det 
särdeles väl lämpade sig för ett kust- oeh hamnförsvar, 
vid hvilket artilleri-styrkan och det passiva motståndet 
måste utgöra hufvudegenskapcrna, snabbgåendet en af de 
mindre. Grefve von Flatens ideer att förvandla Sveri
ges sjöförsvar, till ett blott kust- och hamnförsvar, fann 
tvifvelsutan i monitor-systemet en ännu afgjordare rikt
ning åt detta håll. Sveriges flotta var efter den erfa
renhet man vunnit genom striden vid Rampton Roads 
af intet krigsdugligt värde , en ny måste skapas, den 
skulle blifva af jern, sådant ägde vi i öfverflöd , sjöfolk 
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likaledes, i :Motala jemte öfriga mekani~ku verkstäder, 
erkänd t dugliga etablissement för bygganrlet af monitorer. 
i rörnirdigandot af ång-maskiner, och statsrådet grefvc 
von Fiaton framlade sin nya organisation af sjöförsvaret 
inför !SGG års riksdag, hvaruti monitorer, pansar- och 
kanonångbåtar samt undervattens-minor utgjorde den mate
riel af hvilkcn Sveriges sjöfiirsvar hufvudsakligen skulle 
komma att bestå. Samtidigt med materielen undergick 
äfven flottans bcfllls- och underbefäls-personal en betydan
do förilndring. Den delades i tvenne ldror : "Kong!. 
Flottan" och "Kongl. Skärgårds-artilleriet" med skiljda 
anslag samt åtskiljd verkningskrets; tvenne serskilta stater 
inrättades äfven, nemligen: "Nya reservstaten~' hvilken 
upptog de officBrare som icke blifvit upptagne å någon 
af de nya kårernas rullor, samt en "Indragnings-stat" 
som skulle upptaga dem af personalen, hvilka, med bibe
hållande af lönen, men utan tjenstgöringspenningar och 
ieq vartering, utträdde ur aktiv tjenstgöring men voro för
bundna att intill uppnådda 55 års ll.ldcr, under krigstid 
åter ingå i tjenst emot tillgodonjutande derunder af fulla 
aflöningsförm~ner enligt inne bafvand<J grad. "Kong l. 
Flottans" befäls- och underbefäls-personal upptog \)6 offi
cerare samt l G7 under-officerare. "Kong!. Skärgårds
artilleriets" stat bestod af 76 offieerare och 60 under
offieerare af olika grader, och ''N ya reservstaten" af 88 
oflicerare. Till Kong! Flottans hufvadstation bestämdes 
Carlskrona, till Kong!. Skärgårds-artilleriets Stockholm 
med Götheborg till dcpot. Af materielon tilldelades åt 
Kong!. Flottan monitorerna -af hvilken klass tio skulle 
efter hand byggas - ett af de nyaste med hjelpkrafts
maskin försedt linieskepp, en ångfrogatt och 2:ne ång
korvettcr, samt dem i öfrigt af segelfartygen som läm
pade sig att ännu bibehålla som exercisfartyg. Skärgårds
artilleriet fick på sin lott pansar- ooh kanonångbåtar -
som skulle byggas - samt den mina±delning som borde 
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bildas, för öfrigt den brukbara delen af den gamla skärgi'trds
och roddflottiljen. 

Si'tdan var, i möjligaste korthet framställu, don nya 
organisationsplan för Sveriges sjliförsvar, som af statsrådd 
grefve v. Pinten uppgjordes och framlades inför riksuagen. 
Denna plan saknade ingalunda både talrika och mäktiga 
motståndare, men han lyckades lungna sina antagonister, 
vinna bi'lde riksdagen, regeringen samt tidningspressen pil 
sin sida och den 10 Juli 18GG kunde han kuntrasiouera 

" det Kunga-bref, som skulle återföra vå!·t sjöförs\·ar till 
ro len af ett kustförsvar sådant "lilla flottans" målsman 
tänkt sig det 1840, med uppgifvande af all tanke på nå
got herravlilde eller rättare motstånd till sjös. 

Sjelfmant framställer sig nu dessa vigtiga frågor: var 
denna nya organisations-plan af år 18GG af beskaffenhet, att 
vårt land, om densamma blef utförd till alla sina detal
jer, skulle sklinka det ett tryggt och kraftigt sjöförsvar, 
som förmådde att i farans stund hindra fienden att land
stiga på våra kuste r ? Innebar denna nya organisations
plan ett så kraftfullt grundämne, att från detta kunde 
utveck la sig en stam som i en framtid skulle skänka de 
frukter man af trädet hoppades erhålla, och hvilken stam 
var så frisk att i densamma kunde inympas nya telningar; 
d. v. s., i sig upptaga h vad nya uppfinningar och rön gäfvo 
vid handen, utan att det gamla befanns odugligt. V ar anta
gandet af monitor-systemet det ofelbart rätta med fästad t af
seende på vår kust- och skurgårds bildning, med fästad t afse
ende på en blifvande möjlighet att pröfva det i strid på öpp 
na hafvet? Har pansar- och äng-kanonbåtar samt undervat
tens-minor befunnits vara det lämpligaste skärgårds- och in
sjö-vapnet? Kan reduktionen af flottans personal, som bl e f 
en följd af 186G års sjöförsvarsplan, anses hafva varit gagne
lig och rättvis? Alla dessa frågor måste först af den sakkun
nige och oväldige granskaren blifva besvarade innan vi med 
handen kunna visa på Platcus graf och silga: derinom 
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h vila r stoftet af - e11 stor man , en man med ovanlig 
framtiusbli ck och skarpsinnig uppfattning , som, då dess 
f'lLd emesland saknade ett sjöförsvar gaf det ett sådant, fo
tad t pli lika säker grundval som de gamla ckvallarnes; 
och hvilkct likasom de i en framtid får att nppvi5a lika 
ärofulla traditioner. Intill dess mr1ste vi åtniija oss med 
det opartiska omdömet, att 18GG års sjliförsvarsplan Yisar 
oss i dess skapare, en man, som utan tvifvel sträfvade 
ärligt för vår flottas vul, ehuru dessa sträfvanden ej all

tid k röutes med åsyftad framg i'tng. 
H vad som emellertid gör Platons minne alltid kärt 

inom sjövapnet var hans vid alla tillfällen visade intresse 
för detsamma. Kärleken till detta vapen kan ingen 
frånhinna honom, och imättandet af den 1866 bildade 
sjökrigsskolan, denna förträffliga läroansta~t för danan
det af unga sjöofficerare, skall, oberörd af helens vexlan 
de meningsbrytningar, qnrstå såsom ett af Platons monu
mentala verk, ett träd, som rätt vårdadt ej kan fram
bringa an::lra än goda och för fäderneslandets sjöförsvar 

·i:idla frukter. 
Carlsdagen 1867 erhöll grefve von Platen Serafimer-

bandet, såsom ett erkännande af hans Konungs tillfreds
ställelse öfver hans nit och verksamhet i statens tjenst. 
Följande året eller 1868 lemnade han ånyo minister
bänken, för att åter 1871 fur tredje gången ingå i rege
ringen, silsom statsminister för utrikes ärenden, ett rege
rings-departement, h varinom han ett årtionde förut be· 
klädt en rnaktpåligande post. Året dcrpå eller 1872, 
n[tr som riksdagen fattade beslut om att åter förena de 
18G6 åtskiljda vapnen, Kong!. Flottan och Kongl. Skär
gårds-artilleriet, till en gemensam kår under den först
nämnda benämningen.. och således grefve Platens orga
nisation af vårt sjöförsvar blef till en hufvudsaklig del 

J·ubbad fann han si(J' föranlåten att nedlägga sin portfölj, 
' " emedan han ej ansåg sig kunna deltaga i ott beslut, som 



så allvarsamt hotade att omintetgöra hvad han förut he
redt framgång åt. Eft.cr det nva statsskickets seo·er till J ,., ' 
hvars genomförande han så kraftigt verkade, invaldes 
grefvc von Platfm af Upsala läns landsting till modlem 
af första kammaren och fortfor att verksamt deltaera i ,... 
värt offentliga lif; en verksamhet. som döden först af
bröt, då don obeveklige härjaren kallade honom hädan 
efter en kort sjukdom den 20 J\Iars innevarande år. 

Excellensen grcfve von Platons bortgång framkalla
do, som naturligt måste yara, stor sorg och saknad 
icke blott inom hans familj, utan äfven ifrån palatset, 
till kojan, ty han var äfven för sina många underhafvan
dc en välgörare och vän i detta ords vackraste bety
delse. .Fäderneslandet förlorade i honom en af sina äd
laste söner, och kongl. Örlogsmanna·Sällskapet, som vi 
redan anförd t, en nitisk gynnare, som lifligt intresserade 
sig för dess väl. Officerare och vederlikar vid flottans 
kårer och stater anbefalldes genom generalorder att an 
lägga en veckas sorg efter den aflidne, en gärd af akt
ning, som hans minne så väl förtjenade. 

]'rån Stockholm, hvarest grefve Platen slutade sina 
dagar, fördes hans stoft till fädernegrafven vid Götha 
kanal, för att nedsättas vid sidan af hans hädangångne 
store faders. lVIånga kransar flätade af sorgens, sakna
dens, erkänslans och tacksamhetens blommor prydde den 
kista som inneslöt Baltzar Julius Ernst von Platens 
stoft, men bland dessa höjde sig strålande och klar den 
medborgarkrona, som hans kunskaper, talanger, rika er
farenhet, redliga vilja och högsinnade karaktär åt honom 
förvärfvat. 

Det andra namnet i ordningen som förekornmer på 
vår dödslista, är J{rister }Jrhard Valleustrand, som 
föddes i Oarlskrona den 11 September 179G. l likhet 

rned faclrcn, so m, äh·en han, slutade sin bana som öfverste
löjtnant vid flottans mekani ska kftr, valcle sonen Sfltm~a 
yrke, samt blef, sedan han genomgått elev-examen v1d 
flottans konstruktions-kår samt under -konduktörs-examen 
vid samma kår, och derunder varit anställd vid mekani
ska ritkontoret i Oarlskrona, 181-± utnämnd till lcjtuant 
vid kono-1- Hottans mekaniska kår medelst H. K. H. 
]{ronprit7sens konstitutorial af den lG November, hvilket 
den 17 Januari 1816 förbyttes till kongl. fullmakt. 

Vid denna tidpunkt hade Yttr fyr- och båk· inrättning 
ingalunda uppnått den utveckling, som den nu innehar. 
Sveriges, med klippor och blindskur till största delen 
omgifna kust, sft farlig att nalkas för den sjöfarande, 
saknade på flerfaldiga af de farligaste punkterna fyrar, 
och styrelsen, inseende den stora vigten att afhjelpa detta 
med rlitta öfverklagade förhållande, skyndade att anslå 
nödiga medel till fttskillig8 fyrars och båkars uppföran
de. Löjtnant Vallenstrand erhöll för den skull befall
ning att 1817 afresa till Danmark för att bese och taga 
kännedom af fyrarna derstädes. Hemkommen kommen
derades han till Gottland för att hafva öfverinseendet 
vid fyrens nybyggnad å Östergarns holmen, samt använ
des i samma egenskap intill år 1822, då under hans led
ning och i'ifverinseende, fyruyggnaderna å Svart-klubben 

Öregrunds-grepen samt vid lVIarstrands och Carlst€lns 
fästning verkställdes År 1822 erhöll Vallenstrand per
mission att tjenstgöra vid Götha kanals byggande? samt 
ut n Lim n des 1823 till kapten vid kong!. flottv,ns rnekani· 
ska kår. 

Under en tidrymd af 18 år, eller från och med 
1823--1841, finna vi kapton Vallenstrand egna sig åt det 
hedrande och maktpåliggande uppdraget att anlägga nya 
samt ombygga gamla fyrar, såsom t. ex. på Öland, Fal
sterbo, Sandhammaren vid Ystad, vid Kullen, i Norr
botten vid Holmö-gadd och Storjungfrun m. fl. ställen, 



samt med att uppgöra planritningar och förstager i och 
för båk- och fyr-väsendets räkving Samtidigt härmed 
tjenstgjorde han 182ö -1826 vid Göt ha kanal såsom ar· 
bets-chef vid Bergs station; 1829, 30 och 31 ägde han 
öfverinseendet vid gamla reparations-dockan å Lindhol
men utvidgande och ombyggnad till portöppningen; för
rättade 1329 departements-chefs-tjensten vid mekaniska 
departementet; samt företog 183::1 på nådig befallning en 
resa till Norge för att inhemta kännedom af fyrinrätt
ningen derstädes. 

A r 1838 befordrades Vallenstrand till major vid 
kongl. flottans mekaniska kår, och utnämndes 1840 till 
chef för kongl. flottans mekaniska departement, samt 
1842 till riddare af kongL Va$a-orden. Kongl. Örlogs
manna-Sällskapet hade redan 1827 kallat honom till sin 
ledamot; och 184 7 den 17 Juli bl e f han i nåder utnämnd 
till öfverstelöjtnan t vid kong l. flottans mekaniska kår, 
fortfarande att intill sitt afskedstagande tjenstgöra, utan 
afbrott, såsom mekanisk departements-chef vid stationen 
i Carlskrona. Vid uppnådda 78 år afled öfverstelöjtnant 
Vallenstrand den 21 sistl. Mars, efterlemnande en äldrig 
sörjande maka, samt en son och en dotter, den sistnämn
da enka efter detta Sällskaps oförgätlige hedersledamot 
öfverstelöjtnanten Thomas Byström. 

Öfverstelöjtnant V allenstrand var som e m hetsman 
särdeles nitisk och verksam, samt en i många hänseen
den framstående mekanikus. Som enskild person betrak
tad var den aflidne en hedersman, enkel och flärdft·i till 
sitt väsende. Mången sjöman skall tacksamt minnas ho
nom för de många vägledande ljus, han tändt på Sveriges 
kuster, ljus, som räddat menniskolif, fartyg och gods; 
den som så verkat, har ej lefvat och verkat förgäfves . 
Frid öfver hans stoft, ära åt hans minne . 
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Kong!. iirlogsmannn-sällska1wt har nnrlcr året giort 
mftnga och känbara flidustor , tlft icke mindre än sex af 
dess mo,Jlemmr.r botalt sin g-1ird 1\t fiirg1ingolsen. Bland 
dcs'a smärtsamma fiirlustcr räkna vi tifvon konirnondiir 
kaptcn on i Kongl. flottans nya reservstat, ridda ren af 
Kongl. Svllrds-, S:t Olafs- och Dannebrogs-ordnarue, He
dersledamoten af Kongl. örlogsmanna-sällskapet, samt 
ledamoten i ~:a klassen af Kongl. krigsvetenskaps-akade
mien Johan BenHit IHeman, som med diiden afgick den 

8 J u ni innevarande år. 
Jolwn Benlclt Kleman , föddes i Carlskrona den 3 

Februari 181 O, samt var son tilllagmannen och borgmäs 
taren derstädes ,f. Kleman och dess fru, född Vablgren, 
hvilka i sitt äktenskap ägde ej mindre Lin 13 barn. Om-
80,·gen om on så talrik familj var ej ringa, ej minst den 
som afsåg barnens uppfostran, slirdcles sönernas. Trenne 
af dessa valde jemte Johan Berndt sjöyrket till sittvitro 
genus, och KIHman blef vid 13 års ålder kommenderad 
som extra skeppsgosse å fregatten Fröja, under dess 
expedition till I,iibeck och Stockholm. Det lyckades 
fadren att få sonen antagen till frikadett, och den 19 
Oktober 1826 vann Kleman inträde •id Kongl. krigs
akademien. 0111bord å korvetten Jarramas, fregatten 
Eurydico samt å en skärgi'trd5-exercis-eskader med kanon
jollar, fullgjorde han de sedvanliga praktiska öfningarna 
för sjökadetter. Utexaminerad elen 19 December 1829 
från Kongl. krigs-akademien, utnämnes han don G Febru
ari till sekondlöjtnant vid K. 1\'f:ts flotta, och kommen 
derades samma år som gradpasserare å exercis-fartyget 
korvetten Svalan; expedition åt Nordsjön. 

År 1833 sökte och vann Kloman inträde vid högre 
Artilleri-läroverket på Marieberg, hvarifrån han 1835 ut
examinerades med hedrande vitsord. Klt•mans hedrande 
och vackra merite-förteckning utvisar, att han nästan 
hvarje år varit kommenderad dels till sjös, dels i land 
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vid olika befattningar, såsom t. ex. adjutant hos be

fälhafvande amiralen, som tyg-officer vid artilleri-gården 

i Carlshona, att besigtiga kanoner och projektiler vid 

Huse by och Ankarsrums bruk, att biträda vid anbefallda 

mätningar och undersökningar i och för projekterade 

hamn-anläggningar vid Höganäs, Viken och Visby. År 

18-J.G är han, i egenskap af 2:dre flaggadjutant, ombord å 

elen eskader, som stod under konteramiralen m. m. friherre 

C. Nordenskjölds befäl. Befordras 1847 till kaptenlöjt

nant; tillförordnas 1848 till informations-officer i flottans 

artilleri-underofficers-skola i Carlskrona, och kommenderas 

samma år som 2:dre flaggadjutant å eskadern under konter

amiralen m. m. friherre Gyllengranats befäl. Seglar 

åren 1849 och 1851 som sekond ä korvetterna J arramas 

och Lagerbjelke, den si~tnämnda under befäl af H. K. 

H. Hertigen af Östergöthland; samt emottager 1851 an

ställning som sekond ä fregatten Eugenie under dess 

jordomsegling; belönas vid hemkomsten med riddare

värdigheten af Kongl. svärdsorden och befordras sam

ma år, 1853, till kapten. Dessa tätt på Inrarandra följan

de befordringar och maktpåliggande uppdrag visar hvi!

ket förtroende och värde, vederbörande satte till Klemans 

kunskaper och talanger; redan den 2 November 1841 

hade Kong!. örlogsmanna-sällskapet kallat dåvarande 

premier-löjtnant Kleman till sin arbetande ledamot. 

'l.'venne gånger finna vi Kleman kommenderad i 

egenskap af fartygs-chef. 1854 är han chef å briggen 

N ordenskjöld, tillhörande eskadern under konteramiralen 

m. m. S. von Krusenstiemas befäl; och 1860 förer han 

fregatten Josephine under expedition åt N ordsjön och 

Norge. Under året 1858 är han ledarnot i ej mindre än 

tvenne komiteer, som hafva uppdraget, att dels ordna bevä

ringsväscndet, dels utarbeta förslag tilllämpligaste sättet 

för bevärings-skyldighetens fullgörande, dels att granska 

och omarbeta gällande föreskrifter för undervisnings-anstal-
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torna vid flottans stationer, samt utarbeta förslag till för

lindrad organisation af d(•samma. Bestrider för en kor

tare tid tygmllstare- befattningen vid Ca riskrona station, 

f>Ch b<.>fordras don J 5 J u ni l H68 till kommendörkapten. 

A.rct förut har Kong!. örlogsmanna-sällskapet valdt Kle

man till sin ordningsmall; och lSGO blir han utnllmnd 

till riddare af Kongl , Norska S:t Olafs orden. Från sist

nämnda ftr, intill den 18 September ISGG, tjenstgjorde 

Kleman som ledamot i Kong!. förvaltningen af sjöärcn

dena, och följaktligen med station i Stockholm. 

Men hans erfarenhet och kunskaper skulle iln vidare ta

gas i anspråk. !8G l erhåller han Nådiga order att af

resa till Christiania för att deltaga i en sammansatt svensk

norsk artilleri-komite. Kongl. krigsvetenskaps-akade

mien kallar honom den 2D Januari 1862 till ledamot i 

2:a klassen; och 1863 erhåller han befallning att öfver

vara skjutf<irsök i Köpenhamn. Erhåller samma år det 

vigtiga uppdraget att, såsom ledamot, deltaga i ett samman

triide i Stockholm emellan svenska, norska och danska 

officerare till utbytande af åsigter och erfarenhet rörande 

den för tiden såsom lämpligast ansedda sjökrigsmaterieL 

Är samma år än vidare ordförande i en komite till an

ställande af skjutförsök emot pansarplåtar. Är än ytter

ligare ledamot i en komite under general-fälttygmästaren 

såsom ordförande, för att granska och sammanföra resul

taten af de skjutförsök, som redan blifvit, eller kunde 

kom ma att utfiiras med silväl reffiade, som slätborrade 

kanoner; samt m·häller den 22 December samma år Nå

diga order att vara ordfiirarde i en komitu under namn 

af flottans artilleri-komitc -- uppdrag, som alla vittna om, 

icke allenast en ovanlig arbctsfiirmt1ga, utan äfven om ett 

erkiinnande af JOomans kunskaper och skicklighet, äfven 

i de tekniska delamc af hans yrke. 181i4 utnämndes 

han till riddare af Kongl. danska Dannebrogs-ordens 3:e 

klass. 186G upphör kommcndiirkaptt:>n Kleman att vara 
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ledamot i J{ongl. förvaltningen af sjiiärondena, samt öfvor· 
flyttas snmma i\r, dfL don nya organisationen af flottans 
bcfnlsporsonal äger rum, till Kongl. Maj:ts flottas nya 
reservstat, med station i Carlskrona. 

-En utmärkelse, slirdeles betecknande för den akt 

ning Kleman åtnjöt både såsom militär och enskild per· 
son, visados honom, då Kongl. örlogsmanna-sällskapet 1866 
valc1e honom till sin ordfiirande, ett uppdrag, som följande 
[u· et för . andra gången kom mer honom till del, då han 

äfvenledes väljes till hedersledamot af detta sällskap. 
Som ordföranc1e ledde han sällskapets förhandlingar mod 

lugn och ett upplyst omdöme, hvilket allt, af oss Mine 
Henar ,_ i tacksamt minne förvaras; och som lärare vid Kong l. 
flottans artilleri underofficers-skola härstädes ådagalade 
han egenskaper, hvilka icke allenast visade han;; stora 
förmf1ga som lärare, ntan äfven gjorde honom högt älskad 
af sina iärjungar. 

Af Carlskrona samhälle hedrades Kloman med fler

faldiga kommunala uppdrag, hvilka han med sin vanliga 
noggrannhet uppfyllde. Så valdes han till revisors supple
ant för granskning af Amiralitets-krigsmanskassans räken
skaper; samt åren 18G8-G9--70 till revisor för att gran
ska Carlskrona stads räkenskaper; till ledamot i besty
relsen för arbetare bostäders uppförande derstädes · att 

<d ? 
r:vl era elementarläroverkets byggnadsfond; till inspek-
twns-officer öfver Amiralitets- barnhusskolan; till ledamot 
i Kongl. direktionen öfvor Amiralitets-krio·smans-kassan· b ? 

samt till ledamot och vice ordförande i skolrådet för 
Amiralitets-församlingens folkskola. År 1?:171 är han för 
en kortare tid tillförordnad kommondant å sjöfästningarna 
Kungsholmen och Drottningsbir. 

.Se der i korthet de yttre konturerna af den hädan
gångnes verksamma och hedrande bana. En af lifvets 
största fröjder ligger tvifvelsutan nti - arbetets välsig
nelser, det erkänna vi alla. Denna sanning utgjorde 
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grundtonen i lwln Klomnns lif, han arlwtndc derföre tröget, 

och han arbetade -- väl! 
Klemnn var till braktär och tiinkosätt en gentleman. 

Hans yttre gestalt var högväxt och imponerande, han var 
en man idethords vackraste beh·delse. och han skall län ~re 

" ' b 

minnas, icke blott inom detta sällsknp, utan af alla dem, 
som lärde att känn:>. och värdera hans tilldragande por· 

sonlig het. 
Efter en längre tids sjukdom, stod dödsengoln vid 

hans läger den 8 Juni innevarande år. Kloman var yid 
sin bortgång Go år gamnw.l. Vid hans graf st[u· bland 
sörjande vänner, hans bästa vän. don maka han så lJöot 1 b 

älskade i lifvet, samt de barn för hvilka han var en lika 

öm som god fader. 

Pfl nya varfvet i Götheborg fiiddes den 24 Septom
bor 1807, Carl Justinus von Diederichs, den fjerde i 
ordningen af do ledamöter, hvilka Kor.gl. örlogsmauna· 
sällskapet, under loppet af året, genom eliiden förlorat. 

Få, af den sednare generationens mtin, hvilka, som 
officerare, tillhört Kong!. flottan, har att, som praktislm 
sjömän, uppvisa on sådan merite-förteckniug, som Carl 
.J ustinus von Diederichs. Icke mindre än sexton år till
bragte han p ?t bafvet, hvaraf sex om bord i örlogs-, och 
återstoden om bord i handelsfartyg. E u i sanning lång· 
varig tjonst, i ett det mödosammaste yrke, och ~om åt 
Diederichs förvärfvade ett rättvist anseende såsom, at t 
vara en af Kong!. svenska örlogsmarinous most erfame 

och dugligaste veteraner. 
1812, vid sex fn·s ålder antagen till skeppsgosse Yid ~ 

Götheborgs eskader, utnämndes ]Jan redan 181 G till sergeant 
vid f. d. Kong l arrn6ens flotta . Sodan ha n Je! tagit i en 
långvarig kustLe\'aknings-oxpedition, samt dl~rcftor under 
gått sjöofficers-examen, utnämndes han till uuderlöjtnant 
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den 4 J 1,1li 1823. Diederich s var då ännu icke 16 år 

gammal. Hans första kommendering som officer, var 

om bord på chefsjakten Oroust på kustbevaknings expedition. 

Dessa öfuingar, ehuru i mera än ett hänseende afnytta, 

tillfredl3ställdo ingalunda den unge officerens åstundan, 

att på aflägsna farvatten få inbomta den praktiska delen 

af sitt yrke. Han söker och erhåller permission för att 

tjonstgöra ombord i handelsfartyg. Inmönstrar 1824 i 

Juli månad som lärstyrman på handelsskeppet Apollo i 

Götheborg. Efter lO månaders resa, återkommen till 

fäderneslandet, blir han förhyrd som styrman på fregat

tCJJ Chapman, ett af do svenska örlogsfartyg, som, bland 

andra, voro bestämda att försäljas till Kolumbiska staten, 

h vilken då lfig i krig med det fordua moderlandet Spanien, 

hvilket sökte att med vapenmakt återvinna denna jemte 

öfriga af sina förlorade sydamerikansim kolonnior. 1825, 

lcmnado Chapman Carlskrona, och hamnade, efter 0n 

resultatlös rosa till Kolumbia, i Now-York, hvarest fre

gatten försåldes, då Dioderichs, jomtc don öfriga besätt

ningen, blef afmönstrad. J82G finna vi -honom förhyrd 

på nordamerikanska briggen Franklin; samma år som 

2:dro styrman på skoppet Apollo fdl.n Götheborg med 

hvilkot. han gör en nära två-årig resa, derunder bosökande 

aflägsna liinder och ha f. 182!), är han l :sto styrman på 

briggen Elisabeth, hvilkcn han lemnar i Brasilien, för att 

derstädes emottaga sitt första sjelfsUindiga befäl, som be

fälhafvare å skonerten Portuna från Götheborg, hvilken 

han lyckligt för till hemorten . Diederichs är då blott 

~2 år gammal, men har redan förvärfvat sig namn af 

att vara en god, så praktisk som thooretisk, sjöman. 

Åren 1831- 32 och 33 användes löjtnant Diedericbs 

som karantäns-bcfälhafvare, dels vid kusten, dels på Uddö 

karantärns-inrättning. Seglar 1834 som kommenderad 

officer å skonerten L'Aigle, och befordras samma år till 

promierlöjtnant. 1835 är han chef på skonerten Frigga 

i 
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och följande året på kanonskonerten Hectot· under anbe

fallda exercis-expeditioner med nämnda fartyg. Åren 

1837-38 och 39 innehar ban adjutantsbefattningen hos 

befälhafvaren vid Götheborgs station. 

:M:en Diedericbs är ej den man som trifves "under 

sotad ås". Han längtar åter ut till hafs, och 1839 den 

20 Oktober lemnar han, som befälhafvaro på briggen 

Georg Washington, Göthe borg, på resa som varade i 

nära 16 månader. Lyckligt hemkommen inmönstrar 

han åter som befälhafvare ombord på briggen Christian 

från W estervik, och gör med detta fartyg resor, h vilka 

tillsammans räcka i 45 månader, således i närmare fym 

år. Först i Juli månad 1845, lemnar han sitt honom så 

kärblifna fartyg, och har nu tillbragt tillsammans ej min

dre än 121 månader ombord i handelsfartyg. Diederichs, 

är nu, hvad han så energiskt sträfvat att uppnå, en full

ändad sjöman, och ban anställes som informationsofficer 

vid Götheborgs station. Kongl. örlogsmanna-sällskapet 

hade 1847 kallat honom till sin ledamot. 

Diederichs förvärfvade kunskaper och sjömannadug

lighet göra sig nu allt mera gällande, och vi finna 

honom ständigt i aktiv tjenstgöring, dels i egenskap af 

sekond, dels som chef, på åtskilliga af våra örlogsfartyg. 

1847 befordrades han till kapten; och erhåller påföljande 

året riddarevärdigheten af Kong!. svärds-orden. Bestrider 

under loppet af 1849 tyg- och ekipage-mästare- befatt.nin

gen vid Götheborgs station, hvarest han 1851 förordnas 

att vara varfschef. Befordras 1853 till kommendör

kapten vid Kong!. :Maj:ts flotta; är 1854 chef på äng_ 

korvetten Gefle samt befälhafvare öfver de ång- och 

transportfartyg, som detta år öfverförde trupper till och 

från Gott! and. 1856 är han chef på excercisskeppet Carl 

XIV Johan, och följande året på skruflinieskoppet Stock

holm. Åren 1860-61 emottager ban Nådigt förordnande 

att bestrida varfscbefs ·befattningen vid Carlskrona station 
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under ordinarie varfschcfens tjcnstledigl1et, samt befordras 
sistnlimnda år till kommendör vid Kongl Maj:ts flotta, 
då han äfvcn för en kortare tid Lestrider bdtllhafvaude 

amirals-tjonsten i Carlskrona. 
1864 utnämnes han till kommendör af Kungl. svärds-

orden . 
Men ännu en gång, den sista, skall den bepröfvade 

sjömannon ut och plöja hafvet, och derundL·r bekläda en 
lika hedrande som maktpåliggande' befattniug. Diedcrichs 
utnäll1nes nemlio-en till f\an-<YkalJten fJå elen uneler H. K. 

• 1 ' b DO 

H. viceamiralen, Hertigen af Östergöthlamls befäl sam-
mantiragna Svensk-norska eskader, som 18GJ- samlas på 
Hakefjorden vid GötLchorg. Diedorichs utuämnes eftvr 
Y id fulländad t värf till kom mondör af Kong!. norska S:t 
olafs-ordon. lSGG öfvL'rflyttas kornmenu(ir Diederichs på 
Kong!. flottans nya reservstat, och hans sista offentliga 
ornbetsutöfning är den, dEt han l8G8 emottager Nådigt 
förordnande att förrätta generalmönstring med 3:djc di

strildct af håtsrnansbållet. 
Efter en längre tids lidande afsomnade kommendiir 

Diedcrichs i CarlsJuona den 13 sistlidne Juni, GS ur 
gammal. Ett vänligt och humant sätt utmärkte alltid 
dori vördade vdtranen. Han l'ar t;jörnan, som n1an plägar 
siiga: till själ och hjerta. Sörskildt intog kommendör 
von Diederichs ett framstående rum inom kronans Coltlinu
orden härsWdes, der bau under många i'tr fungerade sft~orn 

ordfiirauclo, och lwarest ban ej minst skall saknas. Frid 
öfver den gamle sjömannen, som hunnit den efterlängtade 

hamnen! 

Drt femte namnet i ordningen på vår dödt>lista är 
Carl Lundqvist, f. d. öfversto ueh ch d för Kuugl. flottans 
konstruktions-kår, riddare af Kongl. vasa-orden, :>a UJ t korre

sponderande ledamot af Kong!. örlogsmauna-sällskapet. 
lJundqvist f'i.iddes i Oarlskronu den "27 Dccom ber 
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1802, och blef 1816 antagen till Lirling 1id Kong!. skPpps
varfvct clerstädcs. Genomgick derefter graderna såsom elev 
och under-konstruktör vid Kungl. flottans knnstrnktinus
kår, samt undergick P)23 sjöoil1cors-cxamen i Oarlskrc,na. 

Samma ~r deltager han som kommonderad kadett pi't en 
expedition med fregatten Priija i Östcrsjiin: undergick 

lt\24 konstruktions-officers-examen i Carlskrona, samt 
förorJ n as 182n t i l1 konstruktions-office rs- tjenstgiiri ng, och 
samrna år att förestå konstruktions-informntions bf'fattuin
gen, hvilket förordnande fortfor intill början af flr l82B. 

Befordringarne in•>m den flitaliga officerspersonale n 
vid konstruktions kåren gick långsamt, och fiirst 182G 
erhöll Lundqvist fullmakt att vara sekonJlöjtnant. .Från 
sistnämnda år, intill medio af 1829, är Lundqvist kom
menderad till eke-utsynings-apterings- och besigtnings 
förrättningar i Skåne, på Gottland och i Östergöthland . 

År 1831 erhåller Lundqvist den för en svensk kon
struktions-officer sällsynta befattningen, att, i egenskap af 
kommenderad konstruktions-officer, åtfölja fregatten Chap· 
man under dess expedition till Brasilien. Expeditionen 
fortgick under en tid af 11 månader och fregat ten af
mönstrade först den 10 April 1832. 

Följande året kallar Kongl. örlogsmanna-sällskapet 
Lundqvist till dess ledamot. 

1834 blef Lundqvist utnämnd till informations-officer 
vid konstruktions-kåren; befordras 183G till premier
löjtnant och emottager följande året Niidigt uppdrag, att i 
vetenskapligt hänseende besöka marinetablissementerna i 
england, frankrike och holland. Lundqvist afreste från 
stationen i Juni månad 1837, och återkom till fädernes
landet först i Juni månad 1839, eller, efter nära 2:ne 
års frånvaro . 1841 förordnas Lundqvist till chef i Kong l. 
förvaltningens af sjöärendena konstruktions-kontor, och 
företager samma år på Nådig befallning en resa till eng
land i vetenskapligt ändamål. 1845 befordras han till 
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kapten, och den 1 G Maj utnämnes Lundqvist till kon
struktions-departements-c hd' i Oarlskrona; och kommrn
dcras samma i\r på ångkorvetten Thor för ntt närvara 
vid dess profseglings-expedition i Östersjön. 

1848 utnämnes Lundqvist till riddare af Kongl. 

vasa-orden. 
Efter öfversten vid kongl. flottuns konstruktions kår 

m. m. d'Ailly's afskedstagande år 1862, utnämnes kapten 
Lundqvist till hans efterträdare; och i 11 år förestår 
öfverste Lundqvist chefskapet för konstruktions-kåren, 
eller intill sitt nfskedstagande år 1863. Öfvorsto Lund
qvist tillbragte sina sista lefnadsdagar i Oskarshamn h varest 
han afsomnade den 3 sistlidne September. 

Af personer, som i lifstiden stod i närmare beröring 
med öfverste Lundqvist, skildras han, som en hederlig, 
kunskapsrik och vänfast man, som en god familjefader, 
samt såsom rättvis och hjelpsam emot underhufvande 
hvilka stodo under hans befäl. 

Det sjette och sista namnet på dem af de ledamö
ter, hvilka Kongl. örlogmanna-sällskapet under året för
lorat, upptages af kommendören i Kongl. nonoka marinen, 
hedersledamoten af Kongl. örlogsmanna-sällskapet m. m. 
Cort Holtermann Valeur, som afled i Ohristiani<t den 

11 sistlidne September. 
Kommendör Valeur intog ett särdeles framstående 

rum bland den norska marinens officerare. Såväl i prak
tiskt som theoretiskt hänseende var V ale ur on sann pryd
nad för den officers-kår han tillhörde, och en värdig son af 
det gamla Norge. Under HansMajestätKonungens sednaste 
resa till norge, hvilken inträffade samtidigt med kommen
dör Valeurs sjukdom, hade den sistnämnde glädjen och 
äran af, att på sitt dödsläger få emottaga ett besök af 
Hans Majestät, som i hjortliga och rörande uttryck sade 
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honom sitt farväl, samt tackade honom för allt h vad godt 
och nyttigt han uträttat inom den norska marinen, både i 
sin egenskap af officer, som af lärare, skriftställare och 
varfschef. 

Jag beklagar, att jag för närvarande endast ser mig 
i tillfälle att blott omnämna kommendör Valeurs bortgång, 
af orsak, att från norgo hitfurväntade närmare redogörel
ser för den aflidnes verksamhet ej ännu hit anländ t, men 
så fort de komma mig tillhanda, utbeder jag mig äran att 
inför Kongl. örlogsmanna-sällskapet få, pli ett mera om
fattande sätt än nu, redogöra för Oort Holterman Valeur~ 
verksamma lif och hedrande bana. 



Anförande i kongl. Örlogsmanna-Saliskapet på bög
tidsdagen den 15 November 1875. 'i') 

!<~rågan om ntbildandet af sjöofficerare. 

Ehuru denna {niga, silsom allmänt erkiinncs, 11101n 

vårt land pft sednare tider hlifvit liist pft ett fiir dira 

förbållanden tillfredsställande sätt, sft. o0h då densamma 
likväl stfir i nära Salllll1flllhang mPd frågan (>1\1 uilc\andet 
af ett tillräckligt antal dugliga Reserv-officerare för krigs
tillfällen. blir det icke sakna intresse att ben1ärka dc 
olika ftsigter, bvilka i donna fråga gjort sig gnllande 
i vårt gwnnrike Norge, der den stfttt på dagord.ningen 
under de sednast förflutna ftren . Den sammadattning 
i detta afseende, som jag nu anhåller att f[\ framsHtlla , 

är grundad på officiela handlingar. 
Norska sjökrigsskolans betydliga kostnad, i förhiillan · 

de till det ringa antal individer som derifrån kom tlottan 
till del, föranledde stortinget att, upprepade gfmger 
Logära af Rogeringen nya förslag för utuildandet af >"jö
otlic (~ rare . Redan år 18G9 nedsattes en komitc, hvilkcn 

utaruetaJe för~lag till ny plan för skoLm; och hufvud
sakligen på de af denna kom i te framställda grunder, upp
gjordes en, af Regeringen den 9 Januari 1871 fastställrl, 
plan för sjtiofficors-skolan. Sedan 1872 års storting till 
Regeringen afgifvit on förnyad begäran om frumläggandd 

a f en tJlan oTundande sin· 1) å den förutsilttning, att offieors · 
, b n 1 

kåren borde rekryteras med individer fr[Ln handelsflottau , 

·~) Af ordföramlcn, viceamiruleu och kommendören 111 . m. C A. 

Sundin, viJ pre;;idii nedliiggamlc. 

r 
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för att der vidare undergi\ rn planmossigt frnmfJtskridan 
do nndf'rvisning och iifning, i fiirh:"dlande till de fordrin 
gar, som , fiir tjonstens olika grader kunde uppställas , 
nedsattes , p:"t NG.dig befallning elen 4 Januari 1873, en 

komitC·, bestående af: Kaptonen i flottan Ihlen , Stadsbaupt

man Sc·hwartz, lurollerings-chefen Valour, Kaptenen i flot · 
tan C. '.('. Pl'tersrn, Premierlöjtnanten i flottan Visbech 1 

Skollilraren Aars samt skeppsredarne consul Crawfurd 
och Plade Stranger. 

Don G Oktober 1874 aflemnado komitcen sitt be
tänkande, dateradt den l l September, fltföljdt af en, af 
ledamötorne Valeur, Petersen och Visbech, afgifvon re-
servation af samrna datum. . 

Hufvudpunkterna i det af korniteons pluralitet af

gifna förslag voro följande : 

Officerspersonal_en indelas i fasta officerare och se
kwul-löjtnanter. Såvida dessa sednare icke vinna an
ställning i den fasta k?lren, skola de, efter 2 års tjenst
göring, återgft till handelsflottan, såsom reserv-löjtnanter, 
med skyldighet, att, intill slutet af 35:te lefnadsåret, tj enst
göra som löjtnanter i flottan under krig eller då kriget 
förestår Vid sjökrigsskolan, som förlägges vid flottans 
hufvudstation (Horten), sker utbildningen såväl till sekund

löjtnant som till fast officer. 

Vid en ålder af högst 19 år , och efter 21 månaders 
föregående sjötj enst i handelsflottan, (af h vilka dock högst 
9 månader kunna tillbringas i hamn) inträder eleven, 
som miiste ha genomgått afgångs-oxamen från medel
skolan, efter att ånyo hafva underkastats en intn'ides
?·epetitions-examcn i SI)råk och mathematik i SJ.ökrio-s-

. ' b 

skolans nodro afdelnings l :a klass. På 2 1
/ 2 år, hvilka 

för särskilda fall kunna förlängas till 3 1
/ 2 år, genomgår 

eleven denna afd elnings 3 klasser, och utnämnes efter 

afgångs-examen till sekundlöj tnan t 
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De sednast anställda sekund-löjtnanter kunna intagas 

i sjiikrigsskolans högre afdelning, för att utbildas till 

fasta officerare, likväl endast till det antal, som i medeltal 

årligen erfordras till besättande af de i fasta kåren in

träffande vakanser. Hvar och en sekund-löjtnant, som 

har genomgått sjökrigs$lwlans högre afdelning, hvarest 

kursen är beräknad att räcka 2 år, och som i examen 

blifvit godkänd, samt fått goda betyg om duglighet och 

godt uppförande, samt i det hela taget varit till sjös 18 

månader, hvaraf 15 till örlogs, anmäles till anställning 

som löjtnant i fasta kåren. I sammanhang med denna 

plan, föreslår komitcens pluralitet, att antalet af nuvaran

de fasta löjtnanter minskas med en tredjedel, eller, med 

lG nummer. Dc föreslagna sekund-löjtnanterna skulle 

fi.inätta den tjenstgöring, som nu tillkommer dessa löjt

nanter. 

Reservanternas förslag innehåller hufvudsakligen: 

Att eleven Yid en ålder af högst 17 år, efter före

gående 12 månaders sjöfart (hvaraf huru lång tid som 

helst i hamn) samt undergången afgångs·examen från 

medelskolan, samt efter genomgången inträdes-repetit-ions

examen i språk och matbematik, intages i sjö-krigssko

lans nedre afdelning såsom kadett, På 3 år, hvilka un

der vissa förhållanden kunna utsträckas till 4 är, genom

går kadetten nedre afdelningens 3 klasser, och utnäm

nes efter undergången afgångs.examen till reserv-löjtnant 

med skyldighet att, under 7 år (eller till omkring 27 

års ålder) tjenstgöra i flottan under krig, eller då krig 

förestår. De sednast anställda reserv-löjtnanter kunna 

vinna inträde som elever i sjökrigsskolans högre afdel

ning, för att, under en 2-årig kurs, utbildas till fasta office

rare. Antalet elever i denna afdelning bestämmes efter 

medium af det antal, som behöf'ves för att fylla vakan

ser inom fasta kåren. Efter genomgången afgångs-exa-
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men från skolans öfre afdelning, anmäles reserv-officeren 

att utnämnas till löjtnant i flottans fasta kår. 

I sammanhang med ofvanståcnde förslager, anföres 

nn hufvudpunkterna i den af Regeringen den D Januari 

1871 godkända, och för stortinget samma år framlagda, 

plan ff!l' sjöofficersbildningen: 

Sjöofficersskolan har tvenne 2-åriga klasser med om

kring G månaders skolundervisning i land, och G måna

deJ'S praktiska öfningar på excercisfartyg och sjöexpe

ditioner. 

Eleverna antagas vid en ålder af emellan 16 och 18 

år, efter att förut ha farit till sjös minst 3 månader. 

Förutsatt att eleven förut varit minst 2 år i tjenst 

i sjömilitärkåren, kan han dock vara ända till 23 år 

gammal. 

Alla som söka inträde skola genomgå pröfnings

examen, dervid fordringarne ställas lika med dem, som 

äro föreskrifna för de respoldiva klasser af landets all

miinna högre skolväsendes real-afdelningar, i hvilka ele

verna i allmänhet befinna sig vid 16 till 18 års ålder. 

Dessutom skola de underkastas en proftur till sjös 

med ett af flottans krigsfartyg, såvida de icke hafva 

tjenat i sjömilitärkåren. 

Sl{Qlans 2 klass'er eller afdelningar genomgås på 4 

år. Efter med approbation genomgången afgångs-examen, 

från öfre afdelningen, och efter derpå följande l års 

tjenstgiiring som utexaminerad kadett å flottans krio-s 

fartyg eller i land, utn~,mnes eleven till sekund-löjtn:nt 

i flottan. 

De sjökrigsskolans elever, hvilka lomna densamma 

efter att ha genomgått uppflyttnings examen till öfra af

delningen, och som hafva goda betyg om duglighet, äf

vensom utexaminerade under-officers-elever, hvilka efter 

att hafva varit intagna i sjöofficersskolan, och der erhållit 

den bestämda undervisningen samt genomgått f'öreskrifven 
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examen, skola utnilrnnas till sokund-liijtnantor i flottan , 

ut:1n f:1 st liin_ 

Öfvor dessa förslag hördos del s kommandon or,h dels 

sjiiofficcrs-kåren. 

I Jet utlåtande, som fr ån kommandon, afgafs don ]!) 

sistlidne N o vem ber, öfver ;;åvi:il komitorades pluralitets 

förslag, som öfver minoritetens reservation, förekommer 

hufvudsakligen följande: 

Först gör kommandon korta utdrag af det utlåtande, 

kommandon den 24 Oktober 1870 :1fgaf, angående sjö

kad ettkårens organisation, med anledning af den under 

den 31 Juli 18G9 nedsa tta komitees beHtnkande, i h vilket 

utlfLtancle kommandon fram håller, dels att den utbildning 

kadetterna ditintills hade f&tt, gifvit goda resultater, dels 

ock, att kornmandon beklagade, om nf1gon förändring af 

sjelf\·a principen f<jr kadettornes utbildning ägde rum, 

då de fr ån sjökadett-skolan utgångna officerare i allmän

het kunde, hvad kunskaper och duglighet anginge, ställas 

vid siclan af lwilken som helst marins yngre officerare. 

De mlinga för~indringar som eget rum vid sjökadett

institutet, hade alla haft sin grund i ekonomiska omstän

digheter, och 1869 års komitees pluralitet ansåg, att sjö

officersskolan i ännu högre grad än ditintills borde göras 

till en special-skola: kommandon fan n det derföre lyckligt 

att komitccn icke afvikit från do ditintills följda princi

per, men i stället funnit ett medel att begagna lärare

krafterna, för såväl i officers-skolan fbom i de andra sjö

militär-skolorna, på så s~itt, att såväl styrelsen och en 

del af lärarepersonalen, som ock dc praktiska öfningarne 

blef,·o gemensamma för dem alla, hvarigenom man kunde 

hoppas, att anmärlmingarne mot skolans dyrhet kunde un

danröcljas. 
Kommandon betviflade, att den afkom iteeu uppställda 

antagnings-åldern, intill 18 :'l.r, vore den rätta, äfvcnsom, att 

den föreslagna 4-åriga kursen vore tillräckligt lång, för 
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kadetternas militii t·a utbi ldning och inhemtandet af de 

fiircslagna kunskap;;mfttten. 

Om samm a komites minoritets förslag, som i hufvud

grundcn gick ut på .. att, till <len fasta offlcers-kåren, utbilda 

resen'-löjtnanter frnn indi,·ider ur handelsflottan , hvilka 

der tillbragt minst 30 månad er i utrikes sjiifart innan 

Je fyllt 21 år .. och lwilka gcnomgingo en 2·!\rig kurs, 

såYäl i land som på sjöcxpedition, yttrade sig komman

c.on: att då det icke, så vid t kommandon hade sig bekannt, 

hvarken i narges egen eller något annat lands flotta , hade 

varit försökt att rekrytera den fasta officers -kåren från 

handelsflottan, under den tid dä örlogs- och handelsflot

torna hade mycket gemensamt, syntes det mycket min

dre nu kunna ifrågasättas , dä skilnaden emellan de båda 

flottornas materiel hade blifvit så mycket stiirre, och föl j

aktligen också behofvet af special·utbildningen hade blif

vit större. Att emot detta rekryteringssätt hufvudsakli

gen kunde anmärkas, att man icke kunde tänka sig, att 

ijr]ogsflottans befälspersonal kunde undvara vissa militära 

egenskaper, hvilka blott utbildas genom en särskild upp · 

fostran , hvilken måste be!5ynna i en tidigare ålder än den 

af minoriteten föreslagna, vid hvilken individen inom 

handelsflottan redan utbildat sig under förhållanden, i 

hvi lka fordringarna på disciplin icke äro särdeles stora 

m. m. Minoriteten hade trott, att man, för de yngste 

officers-graderna, kunde göra en minskning i något af den 

vetenskapliga utbildning, som fordrades för de högre 

graderna; kommandon åter ansåg: att mau hufvudsakligen 

borde söka att fä officers-kåren rehytemd, utan att min

ska de fordringar pä intelligens och 1·eteuskaplighet, som 

man ditintills uppställt, och som gjort det möjligt, att, i 

detta hänseende, konkurera med andra nationer; men att, 

om man t:ftergaf något, af den vetenskapliga uppfostran 

för de lägre graderna, skulle detta komma att visa sig i 

de högre, hvilka skulle rekryteras från de yngsto. Efter 
23 
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att bafva visat, att kostnaden för det af minoriteten före
slagna uppfostringssättet blefve större, och att, avance
ments-fiirhållandena i fasta kåren, derigenom icke blefve 
förbättrade, slutar kommandon med att förklara : att den 
icke trodde, att man, genom att följa minoritetens förslag, 
kunde vänta, att få flottans officerspersonal rekryterad 
från handelsflottan, och icke heller, att det skulle medföra 
någon fördel om så kunde ske, vare sig i afseende på, 
att derigenom erhålla en effektivare officers-kår eller be-

sparing på statsbudgeten. . 
Hvad den af 1873 års komites plurahtet framlagda 

})lan beträffar, yttrar sig kommandon, efter att för_s~ haf~a 
visat hurusom denna, i väsendtliga punkter, skilJer s1g 
från 18G9 års komites minoritets förslag., hufvudsakligen 

följande: 
En reserv-löjtnant, utbildad enligt den härofvan af 

pluraliteten föreslagna plan, skulle utan . tvi f~ el. kunna 
göra skäl för sig, då ban Llcf inkallad 1 lmgstld, och 

8
jöförsvarets befälspersonal skulle erhålla en beaktansvärd 

tillvext, genom män med sådan utbildning. :Men finnes 
det någon sannolikhet för, att en sådan reserv-officers 
ställning kommer att blifva eftersökt? Tillbjuder denna 
ställning någon sådan fördel , att man kan vänta sig att 
skolan blir eftersökt för reserv-officers-ställningens skuld? 
Värneplikten tynger så litet på de sjöfarande, att man 
kan lemna den åsido vid betraktandet af ofvanstående 

frågor. 
:Man fordra.r, att en ung sjöman med goda anlag, och 

hvilken förutsättes tillhöra de bättre lottade samhälls
klasserna - skall öfvergifva sin förbindelse med handels
flottan i omkring 5 år, under hvilken tid han visserligen 
åtnjuter någon lön, men icke större, utan snarare mindre, 
än den han kunde haft i de befattningar, han skulle hafva 
uppnått inom handelsflottan. Genom att qvarstanna 
denna se:dnare., skulle han under dessa 5 år., om ban Hr 
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duglig, redan hafva arbetflt sig upp till fartygs-befälhaf
vare, helst om han fortfarancle blifvit qvar i samma re
deris tjenst, der han varit lång tid nog för att blifra 
känd. Har han deremot varit 5 år i örlogsflottans tjenst, 
och derefter åtet·går till handelsflottan, är han der utan 
förbindelser, och de egenskaper, han förvärfvat specielt i 
i\rlogsftottan, torde knappast, från handelsflottans synpunkt, 
gälla lwad en annan har förvärfvat specielt i handels
flottan under samma tidrymd. Han måste dil. börja på 
nytt att skaffa sig förbindelser , och kanuner alltså sed
nare fram till sin egentliga lefnadsuppgift, genom att haf
va varit i örlogstjensten. Dertill kommer, att han har 
skyldighet att tjenstgöra i krig, ända till dess han är 35 
år gammal; detta är icke till hans fördel då han j cm
föres med en annan, som icke har denna skyldighet. 

Är då utsigten till att blifva fast officer sådan, att 
skolan derföre kan bl if\' a eftersökt? 

Erfarenheten har redan visat, att osäkerheten om an
ställning i den fasta officers-kåren orsakade minskning i 
ansökningarne till sjökadett-institutet, då det likväl fanns 
större chancer för eleverna att blifva officerare; när nu, 
efter korniteons förslag, blott hvar 5:te elev af skolans 
nedersta afdelning kan antagas blifva fast officer, torde 
man snart få göra samma erfarenhet, i det, att det kom
mer att visa sig att skolans nedre afdelning icke får 
flere elever, än just nätt och jemnt så många, som kunna 
vänta sig att blifva fasta officerare; men dermed stod e 
man på samma punkt som förut, och af reserv löjtnanter 
fick man inga. Är det då att förvänta, att förhoppningen 
om en mera soignerad uppfostran, skulle gi\ra den mera 
eftersökt? 

Då navigations-elev-klassen upprättades, i afsigt att 
dana unga sjömän till dugliga navigatörer för handels
flottan, och hvilka skulle vara sjelfskrifna till månads
löjtnanter i krig, anmälde sig visserligen några m, större 



delrn tmga, och antagligen icke af !•gen öfvertygelse; men 

redan efter ::! eller ;; års förlopp, upphörde ansökningar

no helt och hltllet och klassen indrogs. Förhållandena 

hafva kuappast förändrat sig, och skulle det så vara, ä1' 

eld ~narare i den riktningen, att hanaelsflottan, hvars 

framstc-·g under sednare åren varit utomordentligt stora, har 

fått större erfarenhet deri, att den är sig sjelf nog och 

gi'tr raskt framåt som den är. 

Kommandon iLr derföre af den öfvertygelsen, att 

resen·-officers-ställningen icke kommer att blifva efter

sökt: 

l :o. Der före, att ingen, ulan att vam nödsakad dertill, vill 

underkasta sig militäriskt tvftng, da ingenting är att 

derigenom vinna. 

2:n. Durfiire, att den unge och framåtsträfvande sjöman

nen, hastigare når sitt lofnaclsmål, genom att qvar

stanna i handolsfl.ottan, än genom att emottaga en 

tillfäll i g anställniug i örlogsflottan. 

:3:o. Derföre, att erfarenheten har visat, att handelsflottans 

personal, endast nlidfallsvis~ söker anställning i örlogs

flottan. 

Med r.fseeudo på utbildningen till fast officer synes 

det, som om komit6eus pluralitet, uneler öfvervägandet af 

det lämpliga~te sättet att utbilda reserv-löjtnanter, hade 

förlorat ur sigte, lwad som, enligt kommandons åsigt, är 

det vigtigaste, nemligen: den fasta officerskåren. 

För att få plats för de sekund-löjtnanter hvilka 

skulle göra 2 års tjenst, innan de öfvergå till reserv-löjt

nanter, föreslås att minska fasta löjtnanternas antal med 

eu tredjedel; men hvarje minskning af den fasta perso

nalen komme, enligt kommanclous !isigt, att blifva så 

skadlig, vid utbrottet af ett krig, att kommandon på det 

bestämdaste vill uttala sig emot en sådan. 

Kornmandon visade i sitt utlåtande öfver förra komi

teuns förslag, huru otillräcklig den nuvarande officers-

:343 

kåren vore, helst om behof1'et för torpodovfisondet, oeh 

f~r ~e till en styrka af öfvor 6,000 man uppgående sjii

distnkts-trupperna och kadettväsendet dervid tages med 

i betraktande. 

Efter den uppgift, som blifvit förelagd komiten att 

utarbeta en plan, under förutsättning af officers- kårens 

rekrytering från handelsflottan, kan det svnas, att fordrin

garne på den sjöfart, som bör föregå inträdet i skolan. icke 

kunnat sättas lägre än ~l månader, då individorne i an

nat fall, knappast kunna sägas tillhöra handelsflottan; 

men denna sjöfartstid, som kan anses läm])lio- för utbil-,., 
dandet af reserv-löjtnanter, då den kommer dem till o·oclo 

igen, vid äterinträdet i handelsflottan, får en helt a~nan 

betydelse, nät· det gäller frågan om utbildandet af fasta 

officerare. Ett par års afbrutt af all varliga stud i er, i ål dem 

emellan 15 och Hl år, kan göra det ganska vansklie-t att 

återbörja studierna. .. 

De 21 månaders sjötjenst eleven gjort, har oftast 

bestått i underordnade göromål, och den praktiska duglig

Ilet han derunder inhemtat, skulle han likaväl kunnat 

förvärfva på ett örlogsfartyg, under god vllgledning, hand 

i hanr med den theoretiska undervisningen. . 

Den nya krigsmaterielen, komplicerad som den har 

~lifvit, i alla riktningar, fordrar, att sjöofficers-bildningen 

1 högre grad än förut, ställes på en vetenskaplig grund; 

andra länders flottor, har också på sednare tider nöd. 

vä~~ighoten häraf gjort sig gällande, och man har på åt

s~olh?'a sätt sörjt för officers-utbildningen i vetenskaplig 

nktmng. 

Kommanclou tror icke att man bör uppställa såsom 

fordring, för inträde i fasta officers-kåren, att hafva till

bragt ett par år i koffardi-tjenst, i en ålder då eleven 

just är som bäst mottaglig af den vetenslmpliga utbildning, 

som blifvit så högst nödvändig för den fasta officers

kåren. 



Den af pluraliteten framhållna fördelen , af bättre 

avancements-förhållande inom den fasta officers-kåren ge

nom dess förminskning, har, enligt kommandons mening, 

af minoriteten, på ett tillfyllestgörande sätt blifvit mot

sagd. 
Under det att sålunda, enligt kommandons llsigt, det är 

högst tvifvelaktigt, om man efter pluralitetens f'iirslag 

kan vänta ansökningar till reserv-officers-beställningarne, 

kommer den fasta officers-kåren att lida minskning i 

numerisk styrka; icke vinna någon förbättring i avance

ments-förh!Hlandena, och de fasta officerarne komma för 

sent fram i sin vetenskapliga utbildning. 

Rörande den af 1873 års komit6s minoritet föreslagna 

plan yttrar sig kommandon : 

:Minoriteten har föreslagit blott 12 månaders förut

gången sjöfart, dervid anfurande: att det härvid hufvud

sakligen gäller att försäkra sig om, att hos aspiranten funnos 

anlag att blifva en duglig sjöman. 

Men detta kan sviirligen vara meningen med den för 

kom i ten fastställda förutsättning: att ''officers-kåren bör 

rekryteras af individer från handelsflottan". - Snarare 

bör med individer från handelsflottan förstås sådana, som, 

genom en hingro tids sjöfart, grundlagt såväl sjömans

duglighot som allmän utbildning, för att på en förhållnings

vis kurt tid tillegna sig de kunskapsmått, som erfordras 

för att förrätta löjtnants tjenst i allmänhet, och för att 

med lätthet kunna göra sig skicklige, och få avancement 

i de högre officer::;graderna. Såvida kommandons upp

fattning är riktig, hur hvarkon pluraliteten eller minori

teten af korniten löst uppgiften. En ung sjöman med 

21 månaders sjöfartstid, kan knappast anses tillhöra han

delsflottan - ännu mindre en, med endast 12 mfmaders. 

Då minoriteten antagligen, såsom grund för nedsättandet 

af sjöfartstiden, erkändt vigten deraf, att sjöofficers-utbild

mugen påbörjas vi:i en sit ung ålder som möjligt, äfven-

som vanskligheten af att fortsätta undervisningen efter 

ett längre afbrott, hade det varit lyckligare, om minoriteten, 

på j u st dessa skäl, föreslagit t. ex. 3 a 4 månaders för

utgående sjöfart, som man bittiutiils har funnit tillräck

ligt lång för anlagens pröfvande. 

Minoritetens förslag, att genom en 3-årig kurs utbilda 

reservlöjtnanter, med skyldighet att göra tjenst vid krigs

tillfällen omkring 7 år, fordrar icke en förminskning af 

fasta officers-kåren; men det är tydligt, att en resen·

löjtnant med endast 3 års utbildning måste stå tillbaka 

för en med 5 års; - om man derföre har valet, skall 

detta otvifvelaktigt utfalla till fördel för pluraliteten. 

Men, då såsom förut är visadt, sannolikheten att få 

reserv-löJ"tnantcr med 5 års utbildning är o-anska liten 
e- ' 

torde minoritetens förslag vara att fördraga, förutsatt, att 

sannolikheten vore större, att efter detsamrna erhålla 

reserv-löljtnanter. Ty det kan icke nekas, att äfven reserv

löjtnanter, utbildade efter minoriteten5 förslag, skulle 

medföra en beaktansvärd tillökning i flottans befälspcr

sonal, på samma gång detta förslag har fördelen af, att 

icke nödvändiggöra en minskning af den fasta officers

kåren1 

Utsigten till att blifva fast officer är den samma 

efter båda förslagen; och ansölmingarne till skolan, enligt 

minoritetens plan, torde inskränka sig till så många, som 

vänta sig att blifva fasta officerare. Siwile kommandons 

åsigt i detta hänsende vara oriktig, kunde sådant lätt 

utrönas, om man gjorde ett försök med att inrätta en 

egen klass vid sjökrigsskolan, endast för utbildning af 

reserv-löjtnanter. 

Efter att slutligen hafva omnämnt svårigheten att 

bedöma kostnaderna, förbundna med dc olika förslagerna, 

anför kommandon: 

Enligt hvad sålunda blifvit anfört, uch åberopande 

hvad kommandon i sitt förra utlåtande om sjöofficers· 
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bildningen uttalat, vidblifver kommandon den vlan, som 

för närvarande är gällande; denna är öfverensstämm.ande 

med de grunder, som i landets egen, likasom i andra 

flottor, bittiutiils har gjort sig gällande, och den är utar

betad af män, hvilka, genom längre tid1> sysselsättning 

med sjöofficers-utbildningen, utgöra en borgen för, att de 

hafva sett saken fdin rätta sidan. Pör såvidt komman

don har kunnat erfara, har den äfven flottans sympatier 

för sig. och om äfven den kan hafva en enda motstån 

dare, nemligen: sednaste komites ordförande, hvars me

ning, till följd af en längre tids förbindelse med handels

flottan, tvifvelsutau kan hafva sin vigt, då fråga är att 

från densamma rekrytera örlogsflottan, synes det likväl 

kommandon, som om den allmänna iankan inom flottan 

biir sättas högre, då den är understödd af dem , som, i on 

följd af år., befattat sig med sj<iofficers-utbildningen. 

I det utlätande, som från "sjömilitärldlren'' atgafs, 

öfver föreliggande ä m n e, påpekas fiirst den städse ansecl· 

da nödvändigheten, att, synnerligen fiir skärgårdsflottan, 

kunna använda ett icke ringa antal kompletterings-office

rare (reserv-officerare eller månads-löjtnanter) hemtade 

frlm handelsflottan. Då fordom denna bc-fälspersonals 

utbi ldning endast fordrade en undervisningskurs af helt 

kort varaktighet, har sjökrigsmaterielen så småningom un

dergått en si:1dan förändring, att det för närvarande måste 

anses nödvändigt, att för do blifvande kompletterings·office

rarne genomgå en militärisk utbildnings-kurs af minst 

l års varaktighet. Kåren anser dm·före, att det blir nöd

vändigt upprätta en militärskola, såväl ftir dem, hvil

ka skola öfvertaga befälhafvaretjensten i de lägre gra

derne (kompletterings-officerare), som för dem, hvilka 

komma att utföra den högre ledningen (de fasta office

rarue). Den tanken ligger väl nära tillhands, fltt dessa 

båda skulor böra vara förenade, men kåren anser dock , 

att på sätt. gen u m Kong l. beslutet af don U .Januari 1871 , 

l 

om planen för sjöofficersskolan är bestllmdt, en förening . 

af begge skolorna hvarken är ändamftlsenlig, ej heller 

är den nödvllndig. För cleuna asigt anföres hufvLHbak

ligeu samma skäl som kommandon anfört, angil.encle 

nödvändigheten af speciol uppfostran för fasta officers

kåren, och tidigt inträde i densamma, samt de tillfreds

ställande resnitater som vunnits, genom dc hittintills 

fiiljda grunderna för sjöl)fficerares utbildande. För att, 

på bästa och billigaste sä tt, nå målet, föreslär den i stället, 

att tillöka antalet underofficers elever så mycket, att det 

blir tillräckligt, både till att fylla behofvet af såväl un

derofficerare, som kompletterings-officerare för skärgårds· 

fö1·svaret, hvartill då äfven bör räknas monitorer och 

min väsendet. 
}~vad de mera sjögående fartygens behof af kom

pletterings-officerare angår, så antages detta kunna fyllas 

derigenorn, att ett större antal elever lenmas tillträdto till 

den, för fasta officerares utbildning, inrättade skolan. än 

det som nätt och jemnt behöfves för att rekrytera fasta 

officers-kåren. I brist på ansökningar till inträde i den

na skola, föreslås, att erbjuda ett visst antal elever un

dershd, kåren anser derfiire vara otvifvelaktigt, att man 

erhåller större garanti för duglighet inom hela officers

kåren, då man vidblifver att utbilda de fastå officerarne 

på samma sätt som förut, än om officerarne utbildas 

efter den plan, som 1873 års komites pluralitet fram

lagt. 
Hufvudsakligen på samma skäl som af kornmandon 

anförts, afstyrker kåren jemväl antagandet af 1873 års 

komites minoritets förslag, och slutar med att uttala så

som sin mening, att den., enligt Kong!. besintet af den 9 

Januari 1871, fatställda plan bör följas , dock med den 

modifikation, att tillträde till skolan lenmas för så mån

ga elever, som . dertill hafva håg, och som lokalen och 

andra förhållanden i land och till sjös medgifva. De-
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pl'l'tements-chofon l1llf'iirde vid ärendds föredragning i 
statsrådet hufvudsakligen följande: 

Vid de blifvande sjöofficerarnes uppfostran och ut

bildning biir läggas särdeles stor vigt derpå , att den 

fasta officers-kåren bibeMlles vid tillräcklig storlek, samt 

att karen rekryteras med individer, som icke allenast äga 

den största möjligrt fack-utbildning, utan äfven i fullt 

mått äga den allmänna bildning, utan ln-ilken ingen kan 

anses duglig till högre befälhafvare. - Härefter libero

pas, hvad departements-chefen i underd:'lnighot föredrog 

den 2"i Dec e m ber 1870, angående sjöofficersskolan och 

sjömilitär-kåren, nemligen : att fordringame på de norska 

sjöofficerarnes theoretiska bildning, icke på något sätt 

bör ställas lägre än ditintills, utan ständigt hiijas och 

hållas på en lika hög ståndpunkt, som i någon annan 

marin. Just i detta hänseende hafva de mindre staterna 

det största bohof\'et, men äfven lättast att kunna följa 

med. - Stora mariner kunna, likasom stora arm eer, låta 

sig nöja med, att blott en mindre del af deras fasta officers

personal har erhållit en större theoretisk utbildning; men 

i mindre mariner fordras denna i förlikad grad hos alla. 

I sann intellektuel utbildning kan en liten stat mäta sig 

med de största, och det är på denna, i förening med en 

noggrann lokalkännedom, den förnämligast bör grunda 

sitt försvarsväsende. 
Kostnaderna för denna utbildning är försvinnande 

liten, mot de öfriga utgifter hvarje forsvarsväsen kräfver. 

Derefter ingår departements-chefen i granskning af do 

framställda förslagen, oc-h anmärker till en början, att vid 

båda plan-utkasten, principen af officers-kårens rekrytering 

från handelsflottan, icke fhtt en så utsträckt tillämpning, 

som antyddes i det af 1869 lirs komites minoritet afgifna 

yttrande, hvilket föranledde stortingets militär-komite 

att föreslå tinget begära ifrågavarandfl plan. -- Detta er

kännes ä.fvcn ai' kornitens pluralitet då den säger att 

"sakens utredning i alla dess detaljer har mås t fiirauleda 

t.ill icke ringa afvikelse friln det lösa utkast, hvartill don 

omniimnda, 1869 R.rs komitcs minoritet måst inskränka 

sig". För såvidt nemligen i denna minoritets utlåtande 

ligger den tanken, att man till de fasta officerarnos ut

bildning skulle kunna dragrl nytta af den kunskap, er

farenhet och praktiska duglighet, som antages att finnas 

hos handelsflottans befälspersona l, så finner man, att denna 

tanka - sannolikt till följd af f\irhållandenas oafvisliga 

kraf - blifvit öfvergifven af den år 1873 nedsatta komit6. 

Ty de elever hvilka, enligt komitemdes plan, genomgå 

hela kursen för anställning som fast officer, synas icke 

vid sin utnämning till fast löljnant, medföra någon erfa

renhet såsom befälhafvare i handelsflottan, lika litet, som 

en s?dan erfarenhet~ till följd af förslaget, kan tillflyta 

de högre fasta officers-beställningarne. Särskildt bör an

märkas, att res0rv-officers institutionen icke af komiten 

föreslås att bildas så, att genom fortsatt tjenstgöring och 

utbildning, från densamma kan avanceras upp i de högre 

officersgraderna, hvilken anordniPg var antydd af 18G9 

~rs komites minoritet Deremot har pluraliteten i sitt 

förslag sökt att skaffa de blifvande sjöofficerarne någon, 

frå11 handelsflottan, hemtad öfning i underordnad ställning, 

h vi lken dock icke sträcker sig h.ingre~ än till h vad som enligt 

författningarne , fordras af en halfbefaren matros, detta 

dock på bekostnad af fördelen derutaf, att undervisningen 

i sjökrigsskolan, utan alltför långt afbrott, anknytes till 

elevens förberedande skolundervisning. .Men äfven efter 

pluralitetens förslag, kommer dock 21
,/ 2 år att förflyta, 

emellan afgången från medelskolan och intagandet i sjö

krigsskolan. Denna långa mellantid, tillbragt i en ställ

ning, i hvilken antagligen liten tid lemnas vederbörande, 

att, under tillbörlig vägledning, söka bibehlilla hvad i 

medelskolan blifvit inhemtadt, måste i allmänhot hafva 

till följd, att olevon sättes bciydligt till baka i kunskaper. 



Han är dos~ utom vid l V års ålder, efter det långa af

brottet, ovan vi1! en ordnad skolundervisning, och, såsom 

är antyclt, efter al l sannolikhet intagen i sjökrigsskulan 

mod en svag underbyggnad. Man kan sfdunda befara, 

att, i synnerhet om frågau icke gliller ovanligt bcgåfya

de och kraftfulb Plevf!r, s5xlil allmänbildningen, sorn 

fack-utbildning(·n konunor att blifva klen, genom den före

slngna anordni ngen. 

Enligt 1871 års plan, fordras on ålder af, från lG 

till 18 år, för att kunna intagas i sjöofficersskolan. Den

na sistnämnda ålde r, h vilken är uppställd · såsom maxi

mum, torde redan vara hög nog. .Men härvid bör an

märkas, att vid denna ålder det blott fordras 3 mtinaders 

sjöfart, och dervid tillika är bestämdt, att kunskapsfonhin

game vid inträdes-examen i skolan äro ställda i öfver

ensstämmelse mod dem, i den högre skolans real-afeldningars 

respektive klasser, deri eleverne, efter yanligbeten äro i 

åldern fr(w ll) till 18 år. Eleven skall sålunda, enligt 

detta förslag , vara i besittning af hligre fiirbildning vid 

inträdet i sjökrigsskolan, iin efter 1873 års komites plu

ralitets förslag, och det tikall således äfvon blifva för 

honom lättare att inhemta den militära fack-bildningen 

i denna skola, likasom det är an tagligt, att han, vid af

gången från skolan och anställningen som officer, innehar 

en större allmän bildning - ett förhållande - hvilket 

äger icke liten vigt för män, lH'ilka längre fram skola 

intaga platser såsom högre befälhafvart'. 

Departementschefen tillägger, att han väl icke un

derkänner vigten för den blifvanlle sjöofficeren af den 

sjörnansutbildning, som erhålles genom 21 månaders han

delssjöfart, äfven om den inhemtas i en ur.derordnad 

ställning, men att hvad derigenom vinnes, torde dock icke 

uppväga de betänkliga olägenheter som deraf följa, med 

afseende på sjöofficerarnes utuildning. Naturligtvis må

ste någon slike r het finnas dcrfiir1 att eleven äger lust och 

an lag för sjön , innan han intages i sjökrigsskobn, men 

dertill erfordras icke så li\ng p!·öfvotid , som den af plura

liteten föreslagna. 

I iifrigt instämmer departementschefen med kom

mandon, i afseende på osannolikheten doraf, att unga 

sjömän skulle vid 18 eller l U års ~ldL•r vilja uppofft·a 

!) år fiir en militär-uppfostran, då utsigten att blifva fust 

officer lir si\ liten, som den pluralitetens förslag erbjuder, 

och då do derföre 1 allmlinhet Llott kunna påräkna att 

blifva reservlöjtnanter. 

I afsl'ende å frågan om minskning med ' i3 af nu

varande löjtnantsgraden i fasta kåren , för att derigenom 

uereda tillfälle för de föreslagna sekundlöjtnantorne att 

göra 2 års tjenst, instämmer jemväl departementschefen 

hufvudsakligen i hvad kommandon och sjömilitär-kåren 

anfört, och tillägger: att man dervid måste taga i betrak

tande, att den sednare tidens sjökrigsmateriel ställer höga 

fordringar på sjiioffi.cerarnes militär-yetenslmpliga utbild

ning, och att förh~llandena sannolikt gör det till en nöd

vändighet, att, i elen mån landets ekonomiska ställning 

gör det miijligt, gifva sjöförsvars-materiolen en ytterligare 

utveckling. Men för ett verksamt anYändande af mate

rden vid krigstillfällo, är det af största vigt, att icke en 

alltfö1· stor brist på fasta officerare Yi~ar sig vid dess 

handterande. Blott sådane officerare, som mottagit en 

fullständig vetenskaplig uppfostran, kunna med tillräcklig 

sakkunskap fylla de högl'e posterna inom flottan, och 

,-id de talrika vakanser som i krigstid måste förutsättas 

uppstå, är det de lägre officennne fr&n fasta kåren som 

avancera upp till de ansvarsfullare befattllingarne. 

Inskränker man de fasta offict'rarnes antal icke obe

tvdli•~t och använder i deras ställe reservofficerare med 
J b ' 

en väsendtligcn mindre utbildning, kan lätt i krig inträ-

da en betänklig brist på fullt utbildade officerare, hvar

igenom stora vanskligheter beredas för ett kraftigt för-



svar. I krigstillfällen finnes der dock naturligtvis alltid, 

vid sidan af de fasta offieerarne, plats för användandet 

af ett betydligt antal dugliga reserv-officerare, i befatt

ningar hvilka passa föt: deras utbildning. 

Emot det af pluraliteten anförda skäl för minsimin

gen af fasta kåren, att derigenom skulle åstadkommas 

bättre anmcements-förhållanden, anför departements

chefen, att åldersförhållandena, synnerligen för löjtnants

och kaptens-graderna, visserligen genom en sådan rcduc

tion komme att visa sig fördelaktigare, än hvad nu är 

fallet, deremot kan ban icke finna , att den föreslagna 

nlinskningen kan medföra någon märk bar förbättring i 

de högre gradernas åldersförhållanden. 

Det måste naturligtvis betraktas såsom en fördel, i 

det af pluraliteten gjorda förslaget, att, under förutsätt

ning af tillräckligt antal sökande, det finnes ett stort 

antal (5 fiir bvarje nummer) att välja på vid antagnin

gen af elever i skolans öfre afdelning. 

Slutligen ligger förslagets egentliga styrka i den 

starka organisation, som det gifver reserv-officers-institu

tionen, men å andra sidan ligger också sannolikt häruti 

ett väsendtligt. skäl att antaga, det ansökningarne till 

skolan blifva fä. Såsom kommandon anmärkt, synes 

för öfrigt reserv löjtnants-institutionen hafva erhållit sin 

stura styrka på don fasta officerskårens bekostnad. 

Beträffande minoritetens plan, anmärker departements

chefen: 

Denna plan förutsätter 12 månaders (halfbefaren

hets grad) såsom viikor för inträdet i skolan. Minorite

ten synes således, i ännu högre grad än majoriteten, bafva 

tagit i betraktande vanskligheten af ett långt afbrott i 
skolundervisningen. Ehuru departementschefen icke kan 

lägga så liten vigt vid de 12 månadernas förutgående 

sjöfart, som minoriteten sjelf synes hafva gjort, och som 

kommandon föreslog att nedsätta till 3 a 4 månader, 

tror dock departementschefen, att fördelon af d0n längre 

sjiifartstidcn, icke uppväger olägon h etcrna af det 18.nga 

afbrottot i skolunden·isningon. 

I likhet mrd hvad ofvan för pluralitetens plan iit' 

anmärkt, anses minoriteten s förslag medföra fördelen af 

ett stort antal att välja pft, vid antagandet af elever i 

skolans högre afdeln ing, äfvensorn, att flottans befäls

personal derigenom erhölle ett antal väl utbildade resetY

officerare - allt under förutsättning att skolan blefvc 

besökt. 
Vid båda furslagen göres för öfrigt den anmärkningL'n, 

att utgifterna derför blifva icke obetydligt större, än för 

tidigare förslag; men departementschefen anser likasom 

komiten, att vid denna omständighet icke bör läggas nå

gon särdeles vigt, om man kan erhålla fördelen af att 

få on duglig reserv-löjtnants-klass. 

På grund af hvad sålunda blifvit anfört, anser de

partementschefen, att ingen af de af komiten framlagda 

förslagen, i don form i bvilken de nu föreligga, har så

dana fördelar vid jemförelse med den 1871 fastställda 

planen, att de böra föredragas framför denna. 



Någm tanlmr i Sjöförsvarsfrågan. *) 

Det är icke längest•dan, som, inom detta sällskap, 

ramfartygens egenskaper utvecklades, och flera exemprl 

ådagalades på dessa fartygs kraftfulla egenskaper; äfven

som återgafs i\tskilliga, i andra länder, offentligen utta

hide i\sigter om "rammars" stora användbarhet och nytta 

under krig, likasom erfame fackmans förutsägning: att 

det kan finnas ringa tvifvel om, den framstående role 

som "rammar" skola spela i nästa sjöstrid 

Och som frågan om denna sorts fartyg är för vårt 

lands sjöförsvar, af så maktpåliggande natur och af den 

högsta vigt, så var det föga uppmuntrande erfara, att då 

det i vårt land fljordes förslag om medel till byggande 

af ett ramfartyg, denna proposition snarare tycktes upp

skriimma, än tilh·inna sig sympati. 

Visserligen hiirde man .icke "rammens" goda egen

skaper förnekas, men man sysselsatte sig obetydligare 

med sjelfva prineip- och hufvudfrågan, än med en del 

till saken hörande detalj·fiirhållauden. Icke eller kan 

man sHga, att det var t i Il följd n f bristande intresse för 

sjövapnet; ty det intresse bvarmed svenska folket följer 

sjövapnets utveckling, m?tste man med glädje erkänna 

vara år från år stigande, men det är dock icke ännu 

fotadt på någon så stadgad iifvertygelse, att det fritt kan 

verka i ock för hufvudmålet, utan splittras och upplö

ses, emot de många menings-ideer och strider om delar 

*) Anflirande i Kong!. örlogsmanna-sUIIsknpet på hugtidsdagen 

den 15 No,·ember 1875, af ordningsmannen, Kommendören och 

Ridu:\l'(m m. 111 . Gre fve A. R.. Cronstedt. 

af det hela och detalj-brstlimmelser, ~om så ngL'flHl lem

nas till fackmännens afgörande. 

Ordet "ram" var knnppflst uttalat, förr än likasom 

en panisk skrämsel uppstod, att i och mld detsamma 

vi erhöllo ett sådant fartyg, återupplifvandet af "stora 

flottan" skulle bijrja. 

Det förefaller snm denna strof "stora flottan" uti 

tal och skrift verkar såsom ett hemskt spöke pil. flerta

let, och få hafva törhända icke gjort sig reda för, liVar

uti det fruktansvärda egentligen består. 

Dessa ord: "stora flottan'' äro ingenting annat, än en 

hos oss qvarstående, från prrsserade tider, ofta använd 

fras, alldehs utan dess premitiva betydelse, under nu

varande förhållanden, och kan svårligen vinna någon 

tillämpning under vårt strtif\'a.nde efter att erhålla ett efter 

landets förmåga starkt kustförsvar ; grunden och princi

pen för dessa bernödanden är och har länge varit erkänd 

och under utöfvande, men ändil. synes man icke vilja 

· upphöra med att nyttja denna fras "stora flotta n" såsom 

en hiigrande bild, som verkar till begreppens oredande 

och intressets hämmande. 

Förslaget att öka vftr obetydliga flotta med ett kraft

fullt fartyg, innebär väl icke något, hvaröfver man skulle 

behöfva vara rädd fiir ; och utan tvifvel äro "rammar" 

för Härvarande, de verksammaste och ändamil.lsenligaste 

fartyg vi kunna lägga oss till, i och för vftra kusters 

Yärnande, fiendtliga transporters och convoijers skadande 

och oroande, samt skyddat:det af egna sådana. 

Svårligen skulle man väl med grundade skäl kunna 

sitga, att Sverige ägde on stor flotta , äf\·en om vi kunde 

rusta 3 a 4 "rammar" samt 40 a 50 tidsenliga svårare 

kanoner å mindre fartyg; men on sådan styrka, vore 

dock ganska aktningsbjudande, och skulle tvinga eu fien· 
2~ 
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de som ville anfalla oss, att vara försedd med ett så 

stort antal kanoner och fartyg, att försök i denna rigt· 

ning icke alltid och när som helst kunde hafva sig så 

lätt, emedan det måste föregås af ganska starka rust

nmgar. 

Vi äga redan vid flottan 20 st. r;;vårare kanoner å 

våra fartyg, och med detta supplement till 3 a 4 ram

mar, samt ytterligare 20 å 30 grofva kanoner, i likar

tade fartyg som vi hafva eller ändamålsenliga andra, 

skulle vårt land för en lång tid vara väl rustad t till sjös. 

Och hela denna materiel torde med sannolikhet kunna 

åstadkomma$ för 25 a 30 millioner kronor. I sanning 

obetydliga summor för vår nation, emot de fördelar som 

dermed skulle vinnas, och hvilka medförde en starkare 

sjelftillit, ett politiskt böjande, samt större trygghet och 

tillfärsigt bland kustbefolkningen. 

Ty det kan tagas för alldeles säkert, att när den 

olyckan vederfares oss att få krig, så komma genast 

inorr: våra landam:1.ren att höras, ropen: hvar finnas 

våra krigsfartyg! till skyddande af våra egodelar, oss 

sjelfva, våra transporter och convoijer! och då, kun

na vi icke uti ett nu, skapa fartyg och kanoner, ej 

heller dem som skola sköta desamma, äfven om fler· 

dubbla antalet millioner med nöje crbjödos och stodo till 

tjenst. 

:Men den goda viljan och det vexande intresset får 

icke luft, och bar svårt, när nöden icke står för dörren, 

att forcera sig fram, kastande alla omständigheter af 

mindre vigt öfver bord, under tiden d!i frihetssinnet äf

ven uppenbarar sig uti ett obilligt, ett kortsynt klander 

öfver nästan alla styrelsens åtgärder, äfven de välmen

taste och äfven de helsosamrnaste. Det är ett åsk

;-adcr, samladt under den djupa fredens qvalm, rntl det 
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hnf,·a en Ufvergång, oeh upplösa sig i ett välgörande 

regn; och heldrc än liknöjdhet och försoffning, h vilket 

leder till förderf, är att föredraga om äfven regnet 

vore af blod; ty med blod har beseglats ära och foster

landskärlek, och blod har ofta omdöpt mensldigheten 

till nyare och skönare tider, förbättringar och föräd

lingar. 
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81-tons lmnonen. *) 

(Ur engelsk:1 tidskrift<:'H "Engincering >> .) 

Ett vigtigt arbete afslutades tillfredsställande sistlidne 

Fredag i det att, en 81-tons kanon bestod en lycklig pröf

ning i W oolwich. 
Det är nu omkring lG månader sedan konstruktio

nen af detta sista tillägg uti vårt svåra artilleri börjades 

vid de Kongl. kanonverkstäderna, och det länder departe
mentet till mycket beröm, att kanonen så tillvida har i 
lnarje afseende uppfyllt icke blott konstruktörornes för 

hoppningar utan äfven förutsägelser. 
:Man började tillverkningen af detta slags kanon icke 

utan mycken öfverläggning, och dess konstruktion har 

steg för steg med oro blifvit afvaktad. Det är sannt, att 

kanonen blifvit tillverkad efter samma princip som 35-tons 
kanonen och dess klass, nemligL'n: Fraser- eller W oolwich
systemet, mon öfverlägsenhetcn af dennes storlek och 
vigt, jornförd med dess föregångare, nödvändiggjorde, vid 
hvarje stadium, bPtydliga tillägg och för~indringar uti dEt

varande materiel och maskineri, hvarvid särskildta rit

ningar härför måste uppgöras. Likväl öf\'ervunnos lyck

ligt alla svårigheter, och det är tillfredsställande att ge
nom resultaterna känna, att vi äro i besittning af ett 

vapen af ovanlig beskaffenhet. . 
Då emot slutet af furlidet &r en genomskärmngs-

ritning jemte detaljbeshifning öfver denna kanon blifvit 

*') Utdrag :1f ett anförande i artilleri, på Kougl. Urlogsmauna

sällskapets högtidsdag den 15 November 187 5 af komlllendcirknpt eucn 

m. m. C. J . F. Kafle. 
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framställd, bchöfm vi icke numera än omnämna de huf
vadsakligasto dimensionerna för våra läsare. 

Kanonens hela längd utanpå godset är 26 fot 9 tum;*) 

dess största diameter 6 fot utanpå tapptuben och dess 
minsta vid mynningen 26 tum. 

LoJ,pet är 24 fot långt och har för närvarande en 
kaliber af 141

/ 2 tum, denna skall slutligen ökas till lG 
tum, sedan on S':)rie af försök blifvit utförda med den 
nuvarande diametern. 

Kanonen har Il reffior enligt det vanliga \Voolwich
mönstret, d. v. s. med en stigning från 0-1 på 35 Im

liber. De~ inre tuben är gjurd af Firths-stål och om
slutes af 5 smidda jerntuber, samt har ett kammarstyc
ke af ;tål, skrufvadt uti dLm inre jorntuben tätt intill 
ståitu ben. 

För närvarandP väger kanonen nära 82 tons, men 

sedan den slutliga uppborrningen blifvit verkställd, kom
mer dess nominela vigt att utgöra 81 tons. 

Seclan kanonens lopp blifvit förstorat, är det antag

ligt att laddningen kommer att utgöra 300 n och pro
jektilen att väga l ,650 'ii; men detta äro saker, som, en
dast genom försök, framdeles komma att bestiimmas, ehuru 

man tror, att vigtema oj mycket skola variera ifrån de 

här uppgifna. 
Lavetten, som särskildt blifvit konstruerad för denna 

kanon, är af jern och väger 40 tons. Den bestil.r af en 
slags släda ställd på ett par G- h j ulade "Bogies'' (eller 
s. k. björnar). Axlarna till dessa sednare sitta uti s. k. 

jen'tblock, framför och bakom bvilka äro fjädrar, sam
mansatta af en mängd kautschucks-skifvor omvexlande 

med tunna stålplåtar ställda vertikalt. 

Ändamålet med dessa ±]tldrar eller dynor är att 

-:;:) Mått och vigler tiro cugeblw. 



3()0 

minska don första svåra stöten eller ryckningen på lavetten 

vid rekylen. 
Likartade fjiidrar äro placerade framför och bak

om kanonens tappar, så väl som i en horizontal ställ

ning under dem, och göra samma tjeust som "Bogies" 

axelfjädra r. 
The "Bogies" li.ro försedda med !war sin kraftiga 

broms-inrättning, som ansättas på !war sin sida om la

vetten. 
Kanonen liggande uti denna lavett, placerades på 

ett par jernvägs·skenor midt framför sitt pröfvomål på 

200 fots afstånd. Jernvägsskenorna resa, fritu den punkt 

der kanonen affyras, till 35 yards rätt bakom, med en 

stigning af 1'-40', slutande derefter med en hastigare 

eller större stigning, för att fullkomligt hämma rekylen, 

i den händelse kanonen skulle rekylera utöfver, eller 

bortom den mindre stigningen. 

Målet bestod af en sandvall omkring GO fot tjock, 

med en 75 fots jordvall som stöd bakom, genom hvilket 

mål det ej är troligt, att en cylindrisk jernkula någonsin 

skall kunna genomtränga, äf\·en om affyrad från en 81-tons 

kanon. 
Kanonen laadades från en flyttbar vagn, på hvilken 

en mindre kran Yar anbragt. Krutladdningen upphissa

des liggande i en kopparform (cradle) och projektilerna 

uti stroppar. 
Hastighet~:rna uttogos förmedelst 2:ne metall-tråd

skärmar, som genom elektricitet stodo i förening med en 

chronograf, hvilken sköttes af major Noble, hvars namn 

är väl käudt genom de experimenter, som han utfört i 

denna riktning. 
'rrycken togos vid stötbotten och vid projektilens 

bas med tryck-mätare; den vid stötbotten insattes sam

tidigt med krutladdningen, och den vid kulan fasthuf

vades i centrum af dess bas. Vid basen af hvarjc pro-
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jektil var fästad en skifva af kanon-metall, med tjockare 

kanter och af samma diameter som kulan. Denna skifva 

är gasens hämmare, som vid skottlossningen utvidgar sig 

i kanonens lopp och reffior, och som, genom att hålla 

gasen tillbaka, förekommer frätning i reffiorna Dessa 

ga:s-hämmare verkade förträffligt när de passade väl in 

uti reffiorna. 

Första skottet uffyrados med en laddning af 170 'fl 

"pebble"-krut, d. v. s. krut, hvars korn, hvart och ett, 

vägde nära 1 f • 'fl. 

Detta är helt enkelt krutkakor skurna uti kuber af 
3
/, tnm. Att detta krut slutligen skall antagas för dessa 

kanoner ar icke gifvct, emedan lwarje olika skjutvapen 

må tiil sist erfordra ett särskildt slags krut. 

Sex skott afskötos inalles, hvarvid hvarje laddning 

förökades med 20 'fl för de 3:ne första skotten, och med 

10 'il för hvar och en af de 3:ue sista. 

Resultaten af skjutningen synes af bifogade tabell, 

h vilken upptager, vigterna på krutladdningen och projek

tilen för hvarje skott, initialhastigheten, kraftutveckling 

eller genomträngningsförmåga, krutgasens tryck, rekylens 

storlek och medelrörelsen hos fjädrarna. . 

Denna rörelse uttogs genom att fästa ett märkstift 

vid hva1je föreningspunkt med fjäderblocken , lwarvid 

spetsen, pressad emot lavetten, framstäide en figur något

sånär liknande ett indikators-diagram, och som öfverrnå

lades efter hvarje skott. 

Initialhastigheten för 170 ft' :s laddning hade förut 

blifvit beräknad till 1,390 fot, hvilken ockå kom ganska 

nära den verkliga, nernligen: 1,393, som tabellen utvisar. 

Krutgasens tryck synes hafva varierat betydligt, som den 

vanligtvis gör. I sjelfva verket är krutgasens tryck ett 

problem, som ännu ej blifvit på ett tillfredsställande sätt 

löst, ehuru "tryckmätaren" har uträttat mycket för att 

utveckla lagen för tryck i detta afseeude. 
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Det för:;ta skottet plöjde en frtra i sandndlcn och 

stannade, efter att der hah·a intriingt 46 fvt. En vacker 

ring af krutruk uppsteg hiigt i luften och for hvidlando 

hast(qt lJOrt under loppet af en minut , åstadkommande 

ett ljnd , mycket lik nande det som höres di en 9 n; 
granat ii.r uti sin fart. Vid :::l:dra skottet inträngde pro

j ekti len i sandvallen 40 fot, på ett afst.ånd af G fot från 

valh'us i'•fverkant. Vill ::i:dje skottet stoppadl'S kulan upp 

emlJt dL'll sist afskjutnn , som ej hlifvit burttagen ifrfm 

vallen dCt 3:dje skottet afskjöts. Vid 4:dc skottet gick kulan 

3() fot in i vallen, på ett djup af f> fot från öfra ytan, 

och Yiu 5:te skottet var genomträngningen 43 fot, på 5 

fots afstånd från öfre kanten af vallen. Vid 5:te skottet 

bld det tydligt, att maximum af nyttig eller behöflig 

krutladdning så småningom blifvit uppnådd i det föregå

ende skottet, emeUU!l i det femte , antända, "långsamt 

brinnande", krutstycken utkastades i mängd från kanonen. 

.Oet blcf klart, att 220 iL krut, begagnade vid dessa för

sök, skulle yara ungcftlr hvad som kunde konsumeras i 

kanonens lopp, under dåvarande skjutningsförhållande . 

Detta var också påtagligt, ty vid G:te skottet uppstod 

samma fl·•rhållh n de. 

D t' t första skottet aflossades kl. 11 t. 20m. f. m. o c h 

det G:te kl 4t . öiJm. e. m. - hvilket, med 40 minutors 

uppehftll för luncheon, gjorde att ungefär ett skott lossa

des i timman; mt'n emellan hvarje skott undersöktes 

kanonen mycket noga, h varvid ej det minsta fel på den

samma kunde upptäckas. Fjädrames rörelser hade äfven 

blifvit antecknade och kanonen nerhalad till affyrings

stället genom ett kanon-lokomotiv. 

Den massa af motall som sattes i rörelse vid hvarjc 

:skott, var öfver 120 tons och flyttade sig bakåt, uppför 

dd lutande planet, med en jemn och stadig rörelse. 

l sjclfva verket \"ar detta försök fullkomligt tillfreds

ställande och fram kallade ett oblandad t bifall från de n lir-

varanlic departernrnts-chofL'l'I10 och artillcri-officerarne 

h vilka voro: General Campbell, öf,·orste Younghusband, 

major :Maitland, (som hade närrnasto tillsyn vill skjutflir

söket) l\I:r R Frasl'J', öfvorste Field, major N o b le, sokre

term·e, och många andra artilleri- och ingeniör-officerare. 

I följd af de Därvarande arraugementema kommor

kanonen att bibehållas som on försöks-pjes. En annan 

kanon af samma storlek har blifvit påbörjad, som skall 

blifva den första af do fyra, hvarmed man tänker bestj,cka 

"Inflexible": 

Tager man M:r 'Fraser's iisigter till grund, och tän

ker sig litet fram i tidt>n, så är det icke otroligt att vi 

snart kunna herlitt a om försök med en lGO-tons kanon, 

hvarifrån aft'yras en projektil vägande l tons, och detta 

till på en tid, då icke för si länge sedan, en G8-1T:dig 

kanon ansågs för ett utomordentligt fruktansvärdt vapen. 

Efter hvad jag har mig bekant, äro ritningar och 

förslager till en lGO-tons kanon redan under arbete i 

England. "Under året har i Frankrike pB.gått skjutför· 

sök mod en pjes pR 30,vcm:ts kaliber. -- I Italien med 

en bandad otuberad gjutjerns-kanon om 32cm kaliber. I 

Ryssland med en 35-tons kanon. 

Krupp förberl'cler sig till att gjuta en 140-tons stål

b.nou. Jag endast omnämner detta, då tiden ej tillåtit 

mig utarbeta och sammanföra alla dessa märkliga till

dragelser inom artilleriet. 
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J,itteratur. 

Svensk. 

K. KlUGSVETENSKAPS-AKADEMIENS HANDLINGA11, OCH 

TIDSKRIFT, 15 September 1875 De tyska ingeniörernes och tek

niska truppernas verksan;_het i fältkriget 1870-71. Militiirlitteratur. 

U ndeniitte l~er från främmande land. 

D:o, 30 September. Grunddragen af de europeiska stormakter

nas hiirordningar. Riksdagsförlmrdlingar rörande försvarsverket. 

D:o, 15 Oktober. Hvem Ur soldat? Redaktionens anmUkuingar 

vid ofvanstående uppsats. 

D:o, <!1 Oktober. Om engelska armen. ltiksdagsförhandlingar 

rcirande fursvarsverket. 

ARTILLEBl-TIDSKRIFT, 4:e hiiftet 1875. Några tankar röran

de svenska fiiltartilleriets ammunitions-utrustning. Om kulsprutor. 

»Die permanente Fortification». Blind insl:jutning mot rörligt mål. 

Iteseberllttelser af majoren vid Kong!. Svea artilleri-regemente Th. 

Borg. 

ENGELSKT-SVENSKT OCH SVENSKT-ENGELSKT SJÖ

OCH HANDELSLEXIKON, af Th. Uggla. Detta lexikon, hvaraf till 

och med bokstafven J hittills utkommit, lir utarbetadt från de bHsta 

engelska och amerikanska kUllor, och innehåller de allra flesta oeh 

vigtigaste tenner med hiinseende till Skeppsbyggeri, Artilleri, Nautisk 

astronomi, Ångmaskinliira, Tackling, Manöver, Handel och Lagfaren

het, Hfvensom mfmga i handeln furekommande varubenHmuingar. 

Genom dess ut.gifvande kommer en hitintills klin n bar brist i vår litte

ratur att afhjelpas. U1gifvaren synes vara fullt hemmastadd med det 

iimne han behandlar. 

Dansk. 

TIDSKitiFT FOR S0V JESEN. 10de Bind. 5e og Ge Hefte. 

Om Pandserskibe. so-Artilleriets Brug. Dampskibs-1\Iarincn, dens 

gradvise, Forandringer og nuvmrende Standpuuct. Nordpolsexpedi

lionen 1875. Orn de internatianale Itegler till Forebyggelse af sam

menstod på Soeu. Om den danske SL'maudsmission. Fra fi·emmcde 

Mariner. Blandninger. Eftcrrcttningcr for 8L1faraude. Officielle lrled

delcber . 
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Engclslc. 

NAUTICAL MAGAZINE, Augusti 1875. Sy~temet ~f hyres
förskotter i h rmdelsflottn.n. Bo~rd of trade's fijrlis-rcgi,:tcr 1873-74. 
V ft rfL Jwlonnier. Annekteringen af Ny:t Guinea. Expositionen i 
Greenwich af navala, modeller. lVIörsare och rnkeler för kommunice
ring med förolyckade fartyg. Den intern:ttioncll :t konferensen angft
cnde maritim meteorologi. Behofvct af sjlifolk. Fartygsbyggnad 

18u0-1873. Maritima. uppfinningar. 
D:o d:o, September. Kommersiela viirclct af mcnniskolif. En 

besynnerlig tilldragelse i engelska underhuset. Atlautislm ftngfiirjor. 
Inmanlinien. Maritima uppfinningar. Fartygsbyggnad 1875. V i'tr 

officiela loggbok. 
D:e d:o, O Ho ber. Frftgan om lastlinien. International- och munici-

pal-lag. M:r CaYendish, M. P., om lngstiftning f\ir hanclelsmariuen . 
Framstegen af Bri ttisk handelssjöfart. IrLtmls hafsfiskerier. Framtids
utsigter för Brittislm handelsmarinen. Maritima uppfinningar. Far-

tygsbyggnad 187 5. 

JOURNAL OF THE H .. U. S. INSTITUTION, Vol. Hl , N:o 80, 
187 5. l~esor fri\,r, Hera t till Khivft. Föreslagna föriindringar i de 
årliga infanteri-ufningarna, fur att bringa dem i öfverP-nssVin)mc\se 
med nutidens infanteri-taktik. De ouppmittta trakterna af jordklotet, 
1874. De nya befHstningama fiir för~varet af Paris. Om de relativ:• 

för tjenstema af enkla och sammansatta [mgmaskincr. 

ENGINEEI-tiNG, 2 Juli 1875. Pröfning af jern och stål. Broad

weil versus Krupp. Ångpanne-exploswner. Lastlinier. 
D:o, !l Juli. Om maskinisterna i örlogsflottan. Perkins maskineri 

för H. M. S. »Pelican». Perkins maskin och pannor. Blake's direkt 

verkande ångpump. Dock-utvidgning vid Alloa. 
D:o, 16 Jnli. Djnpsjölodningar med pi:mo-striingar. Meteoro-

logiska verksamheten i Förenta staterna. W alkcr's direkt verkande 

ftngpnmp . Metallurgi i Japan. Lastlinier. 
D:o. 23 Juli. Elektrisk registrering. Om bntket af stftl. Vatten 

för ångpannor. Amerikanskt artilleri. Dovers hamn. Litteratur. 
D:o, 30 ,Juli. Den nya handels-sjölagen Lastlinier Ångslup 

afsedel flir hafsfiskerier. FörUndrad l'l.odmans kanon. SjU-handels
Jagstiftning. Aneroiden: dess konstruktion, principer och bruk 
Klassificerade och oklassificerade fartyg. Hydraulisk iurUttning för 

vattentilta dörrar ombord i fartyg. 
D:o, 6 Augusti. Pröfning af rotemncle i\ngmasl<iner. 
D:o, 13 Augusti. Om Frankrikes sjögitencle hancleh; ftngflotta . 
D:o, 20 Augusti. Ett vördnadsviirdt krigsfartyg. Om den relativa 

fmmdrifvande fUrmilgan af propellrar. 

l 

E:\(lJNl·~EHI:\'0 , 27 Augusti. Umlopps-indikntorrr. Profimrr 
nndPr i'tnga nted <>ng(·lska 1\rlog~ffl rtyg Svenska bnoner. Litlerntur· 

D:o, 3 Srptrmhn. Om styr:1111lct af skruf.[tngfnrtyg. }(ompns· 
SPn O('h dimma 

NAVAL ARCHITEC'l'GHE, A 'l'REATISE ON LAYING OFF 
AND BUILDING WOOD, IRON, AND COMPOSITE SHIPS. By 
S J. P. Thearle, Felow of the Hoynl School of Naval Architcctnrr; 
etc. Gr eugebbL tidskriflen »Naval Science », hYrtri en nnmiihm nf 
det1a nyligen utkommna arbete tinnes intngen, anfiires följande om 
dUme otn detsamma. »SftYiil liirjungen i skeppshyggeriYe1enskapen, 

som fartygs-konstruktören och ritaren skola i första delen af dettn. 
m·bete, finna en samling af sHrdeles nyttiga detaljer o' h tydligt ti·am
sttillcla fö~·k\ar~ngar, öfver dc problem som iiro förbundna med uppgii· 
randet at nlnmg'n till far 1yg af nyaste modell. M:r Thearle nilmner 
i för:ta:et, att alltsedan Finehum 's arbete iifvcr uppgörandet af far
tygsntnwgar och deras utslående, för något mer lin ett fjerdede ls 
sekel sedan utkom, lmfvtt audra arbeten öfver detta Hmne blifvit 
utlofvade, men hvi\kas utgifvan<le hindra•~ af omsHiucligheterna. Detl<l 
Hr ocks11 förhftllandet, och man måste derfiire lyckönska M:r Theade 
att hafvn på ett framgångsfullt sUtt afhjelpt ett kiinnbart hchof iek; 
blott fö r dem so • ~> skola bemiistra skeppbyggnadskonst ens sv11:·iahe-
t.er, utan iifven flir mfmgen fartygskonstruklör. "' 
. Den Eednare delen af boken afhaudlar fiLrtygs -konstruk-

tJO.n, och här finna vi ånyo en mängd af nyttiga nnderriittelser, i för
emng med byggandet af såväl tri\- som jernfartyg jcmte nuvisuin"ar 
för sjelfva arbetarens praktiska förr;ittningar dm·vid». "' 

A TH.~ATISE ON S'l'EAM BOILEB.S. By Robert Wilson, late 
Inspector for the Manchester Steam-Users' Association (London: 
Lockwood and Co.) Second Edition. Äfl·en dennn aflmndlin" fur
ordas i »N<wa\ Science» sftsom: »en af de fnllstiindiaast0 handb:cker 
som hitintills utkommit öfver detta Hmne». "' ' 

P.rans/;. 

. REVUE MAH.ITUIE ET COLONIALE, September 1875. Ma-
nnen och obse.rvemndet af Venns·passagen· furLi solen. Den ny11 

engel~~'a kolonmen på Guldknstcn. Berlikning af observeradt ställe. 
»Le l1gre»,. franskt pausarfartyg för kustförsvaret. Euglauds och fi·Um
mande manoers sjöartilleri. Chnllengcrs expedition. Krönika. Mari
tim och Kolonnial bibliografi . 

.ANNALE8 HYDBOGHAPHIQDES, 3:o Trimestre 1874. Nauti
s;a .mst~·uktioner. Reseberiittelser. Uppsatser rörande Hydrografi och 
Navwatwn. V etens·k·lp\·,..,., " t J· · 1 b · o • ,~ .,n ec ,umgar oc 1 o servatwner. Strödda 
nnc\erriittelsPr. Biblioo-rafi J<·u·toarafi u· d . ••t t l f" ... f d o · ' o . · . n eirH . . e ~er ur SJo aran e. 



LI•;S BOfS INDIGl~Nf~S ET ETHANGEHS : PHYSIOLOGIE, 

ClJLTuRE, PlWDCCTTON, QlJALITitS, COl\11\IElWE. Pur l\I.l\I. 

A. E. Dupont et Bouquet de la Grye. Paris: .J. Hotbschild. Ehuru 

ofullsUindigt i mi'tnga hlinsecnrlcn, iir detta dock ett på en gitng in

tressant och viird erikt arbete. J> Engincering >>. 
l\IITTHEILuNGEN AUS DEM GEBmTE DES SEEWESENS. 

Vol. III. K:o !). l\Ieteorologiska iakttagelser och granskning af far

tygskun;erna under Wcyprecht's och Payer's polar-expedition 18i2-
1874. Om fartygs ventilering. Förenta staternas flotta. Manövrer

na i Florida-golfven. Skyddsmedel mot pannstens biluniug. Köd
och lotssigna ler. I vatten hullLart lim. Cement för att sammunbinda 

trli och sten. Hydrogmfiska Ul·beten i Ryssland. Om barometer

oscillationer. Isberg i Atb\lltiska oceanen. Ångpu.nne-explosioner 

England. 
D:o d:o d:o, Vol. III. N:o 10. Om sjötaktik, en resnmc\ öfver 

den nuder denna titel ntgifna Attlmayrska afhandlingen. Challengers 

expeuition för ujupEjö-\tndersökning. Det nya Österrikiska fiilt-artilleri

systemct. Nytt system för drifkmfts-muskiner. Pausadintyget In flexible: 
Pieri-geviiret. Chinesiska flottan. Meteorologisim ve1·ksamheten l 

Förenta staterna. Spriingningsförsök meu minor i Turkiet. Proftur 

meu italienska pansarfregatten Palestro. Ny natt;-ignalerings·apparat. 

]tysska 40-tons k:lllonen. Italienska marinens budget. Om bestUm
ningen af syrehalten i fethaltiga oljor. Ytterligare om ventileringen 

i Devastation. Kong!. arsenalen i Woolwich. Japanesiska kanon

ho\ten Sei-Ki. Suez-kanalen. Tyska krigsfartygens beniimningar. 

Engelska pansarfartyget Vanguard 's förolyckande. Tyslm pausarfre
gatten Deutschland's proftur. Bilagor: Belmntgörelser för sjöf:n·ande. 

Segelbesknfningar och hyurografiska underriittelser. 
l\II'l'THEILUNGFN ÖBElt GEGENS'l'AKDE DES AHTILLER.I

llND GENIE-WESENS. 4:e hliftet, 18i5. Försök till förbättrande! 

af Österrikiska fUlt-artilleri-materielen. Öfverblick af de fornlimsta 

förs<iken inom artilleriviisend ets område under åren 1873 och 1874; 

sammanfattadt efter officiela handlingar. Iugeniörviisendet i de 

europeiska hiirama. Italienska arilleriets nya 32nn kanon för knst

beflistningar. 
D:o d:o d:o, 5:e hiiftet. lngeniör-vHseudet i de europeiska bU

rarna. Försök med Sbrapuel-granater. Om skjutning från kustbe

flistnincrs-artilleri. Historisk framstiillning af elektriska antiindnings
medel "inom K. K. Österrikiska hären. RysFka artilleriet i flilttåget 

mot Chiwa Mouifi.kation af Boulengeska fålt -distausmiitaren. 
D:o d:o d:o, ö:e hiiftet. Historisk framstiillning af elektriska 

antiindningsmedel i K . K. Österrikiska hiiren Om anvitndanuet af 

kavalleri-batterier. Försök med Shrapnel-grauater i Italien, afskjntna 

från 7rm f>iltkanonen. Franska geviiret af 1874 års modell. Pieri's 

J 
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nytl gevlirs-system. 64-p. Palliser-kanonen. Signalerings-försök på 
stora afsto'mu . En ny belysnings-apparat. 

D:o d:o d:o, 7:e häftet. Försök med artilleriets antiinunings
uwdcl. Kruppska gjutstålet contra engelskt pansar-stål. Bidrag till 

frågan rörande luft ens motstånd mot afskjutna eller kastade kroppars 
rörelse. 

D:o d:o d:o, 8:e hiiftet. Nekrolog öfver faltmarskalk-löjtnant 

Julius von Vurmb. Försvaret af Portugalete. Bidrag till flilt-artille

riets och hand-eltl-vapnens ballistik. Stål silsom kanon-metall. Skjut
tabeller för marinens refflade bakladdnings-kanoner af jern. Grafiska 

reduktions-tabeller. 
ANLAG E BETRIEB UND BEAUFSICHTIGUNG VON DAMPF

KESSELN. Nach der Gesetzgebuug ues Deutscheu Beiches und 

der Einzelnstaaten fiir den praktischeu Gebranch bearbeitet. Dritte 
auflage. Berlin 1875. Fr. Kort Kampf. 



Tillkännagifvande. 
I sammanhang med scdnnst beviljade förhöjning i 

det örlogsmnnna-sällska}Jct tilldelade statsanslag, har, så

som viikor för detsammas åtnjutaude, fiircskrifvit s, bland 

annat, att i silliskapets tidskrift eller särskild bilaga till 

densamma borde ml'ddelas sammandrag öf\·er alla Kong!. 

1\Iaj:ts beslut och generalurdres, angående flottan, samt 

öfver e m bctsskrifvclser från chefen för sjöförsvarsdL'par

tementet och flirvaltningcn afsjiiärcndena, då dessa hand

lingar för sildant äudam[tl till tidskriftens redaktion öfver

lcmnades. 
Öfver de unJer innevarande års trenne första måna

der Januari, Februari och Mars utgifna Kong!. bre f, 

generalordres och e m betsskrifvelser, h vilka ansetts böra 

genom tidskriften komma till dess läsares kännedom, är 

nu sammandrag upprättad t och meddelas i ett detta häfte 

af tidskriften åtföljande bihang. Red. Hlr härvid foga 

den upplysning, att Red. har anledning förmoda, att 

fortsättning af det sålunda påbegynta författningssamman

draget, omfattande årets 2:dra och 3:dje qvartal, skall 

inom kort blifva färdigt, så att detsamma må kunna ut

gifvas samtidigt med tidskriftens första häfte nästa år, 

hvarefter Red. torde blifva satt i ti ll fitl!e att ordna ut

gifningen af detta författningssammaudrag, så att särskil

da delar för hvarje qvartal kunna någorlunda regelbun

det följa den ena efter den andra; och har enskild leda

mot i örlogsmanna-sällskapet åtagit sig att, i den mån 

hans ticl medgifvor, för tidskriftens räkning, öfver alla 

sådane Kong!. bref, gt>ueralordres och embetsskrifvelser, 

hvilka innefatta allmänna föreskrifter eller vägledande 

beslut till framtida efterrätte lse i likartade ärenden, års

vis upprätta alfabetiskt register med hänvisning till de 

tryckta sammandragen, hvarigenom desamma torde vinna 

ökad användbarhet. 
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Tabell för förvandling af Fransyskt, Norskt, Danskt, Preussiskt, Engelskt och Ryskt 

längdmått till Svenskt längdmått. 

Fransysk 
Danska Danska Ryska Ryska l 

Svenska Norska Svenska och Svenska och Svenska och Svenska och Svenska 

metre. fot. fot fot . Preussi- fot Preussi- tum. Engelska fot. Engelska tnm. 

ska fot. ska tum. fot. tum. l 

l 
l 

3,3681 l l ,0567 l l 
1,0571 l 

l' 
0,8809 l 

l 
1,0266 l 

l 
0,8555 

2 5' 7362 2 2, 113·1 2 2,1142 2 l ,762 2 2,0532 2 1,711 

3 10,1044 3 3,1702 3 3, 1712 3 2,643 !'l 3,0798 3 2,o67 

4 13,4725 4 4,2269 4 4,2283 4 3,524 4 4,1064 4 3 ,422 

5 16,8406 5 5,2836 5 5,2854 5 4,.t05 5 5,1329 5 4,278 

() 20,2087 6 6 . 3-~03 () 6,3425 6 5,285 () 6,1595 6 5,133 

7 23,5768 7 7,3970 7 7,3996 7 6,166 7 7,1861 7 5,989 

8 26,9H9 8 8,4538 8 8,4566 8 7,047 8 8,2127 8 6,SH 

9 30,3131 9 9,5105 9 9,5137 9 7,928 \) 9,2393 9 7,700 

10 33,6812 lO 10,5672 10 10,5708 lO 8,809 lO 10,2659 lO 8,.;55 

11 9,690 11 9,111 

l l 12 10,571 1. l 12 10,266 

Tabell för förvandling af Fransysk, Norsk, Dansk, Preussisk, Engelsk och Rysk vigt 

till Svensk vigt. 

Svenska Norsim 
Danska Engelska 

Svenska Ryska Svenska 
Svenska och Svenska Fransysk l 

liilogram. Skålpund. Skålpund. Skålpnnd. Pnwssiskn 
Skålpund 

Skålpund . Avoir du Skålpund. SkHipund Skålpnucl. 

l Skålpuncl poid. 

1 2,3527 l l ,1719 l l) 1763 l 1,0672 l 0,9635 

2 4 ,7053 2 2,J438 2 2 ,3526 2 2,13-~3 2 1,9269 

3 7,0580 3 3,-,157 3 3,o290 3 3,2015 3 2,8904 

4 9,1106 4 4 ,6876 4 4,7053 4 4,2686 4 3,9538 

5 11,7633 5 5 ,'>595 5 5,SS17 ' 5 5,3358 5 4 ,9173 

6 14,1160 6 7,0314 6 7,0580 6 6,1029 6 5 , 7808 

7 16,1686 7 8 ,2 032 7 8,2313 7 7,4701 7 6,7H2 

8 18,S213 

8 '·"" h' 9,1106 8 8,5372 l 8 7,7071 

i- J _ ___ 2J~L739 --9~ - ~0,5nO- . 9 10,5870 9 9,6044 

l 
9 ~6711 

10 23,5266 10 11,7189 10 11 ,7633 lO 10,6715 lO 9,6346 l 
Eniir i tidskriften, alltsomoftast förekommer uppgifter, innefattande främmande Hinders liingdmått och vigter, 

så lord e ofvanstllende 2:ne, ur »Artilleri-Tidskrift• hemtade, reduktions-tabeller, för dylika mått och vigters förvand

ling i svenska, vid åtskilliga tillfållen kunna vara af nytta . 
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-· 



'l'illiigg och riittelse 

till ilt:ll .i ±:de ueh o: te hiiftemL d. ;L. af 'l'id:ohift i Sjij

v~i::;endet intagna ·"l'ahellariflk uppgift på lle i E11glaml 

nu brnklig<t reffiade kanoner". 

Tillägg: 

Ötl tuus kauuneu af en emla kla:o::; - au vi~nde::; till 

sjö::; och till lands. - _Kaliber mellan bommame: i en

gelska tum 1~; i centimete1· 30,479. - Reffeh;yst em: 
··vVnuhvich··. 

lliittclsc: 

1 kultunl!ell med r n b rik alllniirkniugar, ~Ö:e raden 
uppifl'<ln stch - - - ll Ol: lt l::l inehe;,; kanonerna 7 : 

I::Ls: 11 ut.:h l ::l indw::; lmnuue.ma 8. 




