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Försöl< till historisk öfverblick 
af striderna om Sveriges sjöförsvat·, dems upplwmst 

och utveclding under innevarande århundrade 
jemte cleral' föranledda betraldelser. 

(F'ort s fr. s. 115.) 

Regeringens närmaste åtgiird med anledning af Sjåf.-komite 

1° 71 o '] d b l t tt t' l] "tt . k 't' f" i !:il / - 72 · o ars n'" ags ·es n var a 1 sa. a en · 01111 .e or 
behan(lling af friigan om 01·grwisation af' sjö('örsvarcts 
militii11Jerson al, öj'n·ingamas onlnande m. m. Redan i 
lJörjan af 1872 inlernnade lwmiterade sitt betänkande, 
hvamti de i G2 pnnktcr ge rediga och fullständiga 
svar på de föl'elagr1a fl'iigorna, mecl bifogande af sär-
skilda motiv för de olika punkterna. Detta kornite
behinkamle, med dess förtjenster och brister, bestämde 
i så många afseemlen den riktning flottan kom att 
under dess närmaste utvecklingsperiod följa, att det 
måhända vore oursäktligt att alltför knapphändigt be-
r(ira detsamma. Med Msta vilja och förmåga lyckades 
det dock icke komiterade att skapa ett helgjutet, na-
turligt organisationsförslag, bygdt på solida och sanna 
gmndvalar, sannolikt emedan de, för att bana väg för 
förslagets realiserande, ansågo sig tvungna taga allt 
för mycket h~insyn till statsmakternas mer eller min-
dre bestämlit uttalade, för att ej säga sväfvande, åsig-
ter samt på samma gång till olika intressen inom vap· 
net. Det vore orätt att lfigga dessa konsiderationer 
komitetade blott till last, ty, om förslagen i ett och 
annat fall bf.i.ra allt för my<::ket pdigel af halfmesyret' 
och motivema af kompromis;;;, så torde verkliga skälet 
dertill vara, det komiterade visste sitt uppdrag inne· 

l G 
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bära ej så mycket uppgörandet af förslag t ill eu ny, 
tidsenlig sjöförsvarsbyg11ad som icke mera till en nöj
aktig r eparat ion af den gamla, och att statsmaktema 
sannolikt önskade r eparationen i för:::; ta rummet billig 
och i andra ändamålsenlig. 

I punkt 1 förordas de båda vapnens sammanslag· 
ning till ett under benfi mning Kongl. Flottan, utaf föl
jande skäl: att fö rutsättningarna för 1866 års ombild
ning "kunna numera icke sägas vara obest r idliga", 
att vår flottas hu fvudändamål enligt elen mest r ådande 
öfvertygelsen bör vara 11 egna kust ers försvar 11

, a t t en 
gränslinie fö r de olika certernas st ridsfartyg hvaraf 
vårt kustfö rsvar kan komma att bestå synes omöjlig t 
att uppdraga, att såväl befiiJ som manskap, fö r att er
hålla det sj<imanslw p som är nöcl vän digt för alla våra 
stridsfar tygs effektiva bemanning, måste en liingre t i el 
tjenstgöra på sj ögående fartyg, att dy lika fartyg -
ehuru oundgängliga för såväl detta ~indamål som för 
att på afl.ägsnare farvatten upprätthålla svenska flag
gans anseende och at t hos fr~imrnande folk bevaka våra 
handelsintressen, och ehtuu de derj emte framdeles böra 
förses mecl öfverl [igsen hastighet och kraftigt artilleri , 
för att äfven i krigstid bli fva an viindbam till oroandet 
af en fiem1es transporter och uppbringandet af hans han
delsfartyg - hvarken kunna blifva erforderliga t ill så 
st ort antal eller hos sin be manning föruts~itta så skilj 
akti ga egenskaper från dem hos stridsfal'tygens perso 
nal, att de kunna betraktas såso m ett siirsliildt vapen, 
samt slutligen att sjövapnet ;; hela personal fö lj aktligen 
måste bibringas båtle sjömanskap och kännedom om 
våra kuster, inloppen t ill dess ha mnar och skärgårdar
nas vigtigast e positioner. 

Komiterade hafva, som man häraf finner, nog gif
vit full <Yoda sldil fö r de båda kå rernas sa rnm anslagningi o ,, 

\ 
l 

l 
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dessa shäl skulle ha fva framst~tt ännu kraftigare, ifall 
komiV3 n, hvilken det st od fri t t att med af::;eenc!e på 
den blifvande materielen göra hvilka förutsättningar 
som syntes den sannolikast, kunnat ena sig om ett 
förslag till fa r tygsmateri el för vårt kustförsva r sa mt 
utvecklat en generel pl an för denna materiels använ
dande. B etänkandet uppta r i shillet , såsom blott grun
der för beräkning a f per .;;o nalbehofvet, ej mindre än 4 
alternativa fö rslag, nämligen I den då befin tliga ma
t erielen, II en af sjöminist er år 1871 antagen pansrad 
materiel för S tocl:;:holms sk ~iL·gård med 2-3 andra vig
tiga platser på vår kust , III och IV blandad pansrad 
och opansrad materiel med eller u ta n för rörlig mi u
strid afse elda fartyg. Vi förest~illa oss att en hvar 
som nitälskade för vå r· flott a och li fl igt önskade bi
draga till dess ordnande med spänd väntan motsåg 
1872 års komitebetänkande, i förhoppning att derstäd es 
finna en full ständig utredning af det länge omtvistade 
begreppet kustförsvar. Men clerom yttras, så viclt vi 
kunnat finn a, ingenting annat än ett antagande, "att 
all den sjökrigsmateriel vi kunna mäkta anskaffa och 
under;iålla kommer att vid ett inträffande krig sam
mandragas och an vändas under ett ge mensamt öfver
befäl '', en åsigt som, sålunda isolerad och omotiverad 
framkastad, lätt kunde väcka misst anka r att korniten 
umgicks med planer till ett slags sjögående flotta för 
samlade operati oner i Östersj ön. 1\ferl det begrepp vi 
fästa vid kustförsvar öfve rensstämmer detta antagande 
åtminstone icke, ty om dermed för.;;t ås bevakning a f 
de vigtigare kustområdena genom särskilda eskadrar 
eller afdelningar, hvilka vid behof kunna koncentreras 
för kraftfull samverkan, så t orde deraf följa, att åt
minstone vid krigets början dessa afdelningar måste 
operera sj elf:> tändigt och stå di rekte under· krigssty~ 
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relsens ledning me<lelst t elegraff(irbindelser mell land. 

Endast på detta sätt. föl'esUilla Yi oqs att en sky neJsam 

koncentrering kan åstadkom mas, ty en embarket·ad 

högste befiilhafvare han svår l igen om bord i sitt fartyg, 

så vid t ej detta alltid ligger stilla, stå i s<'L o medel bar 

förbindelse med alla afdelningarna på h:usten . Först 

när fienden markerat sin anfallspunkt och koncentre

rino· egt rum kan det bli fråga om att ställa <1e sam-
o L ' L..l • 

lade afdelningarna und er gemensamt befiil af en högste 

chef. 
I samrmmhang me1l den föreslagna föreningen af 

de båda vapnen togs j e mv~il i öfvervägande, huruvida 

officers- och un<lerofficerskårerna bonlc pla ceras på en 

station, i ställ et för på tvenn e, nm1er en gemensam chef. 

Viigamle fönlelar och oliigonheter af en sådan organ i

Sf1tion, stannade komiten vid att Yi"i lj a en medell'iig, 

niimligen att dc för tjenstgörin g vid Carlskrona station 

erforderlige officerare skulle placeras der 'under sta

tionsbefälhafvaren som chef men alla (ifrige officerare 

tillhöra Stockholms station och stå under dess befäl

hafvares chefskap. U m1erofficerarne skulle deremot 

fördelas pi\ l1e båda stationema, lydande nnuee de re

spektive stationsbcfiilhafvame, med egen tur och befor

dringsriitt för h vardera stationen me u med full makt att 

t illhöra samma kår. Fördelame af att en kåe y tterst 

lyder under en och samma chef, vare sig denne, mec1 

afseende på officersper.sonalen, ~ir J.epartementschefen 

ell er en särskild personalchef, tyckas ej hafva vägt nog 

tungt i komiterad es vågslcål för att best~imma dem att 

taga ut steget i rätta riktningen, utan de liito hejda 

sig af dels verkliga, dels imagin~ira betänkligheter, så

som fruktan att stationerna skulle konuna "att för

vandlas till något um1erordnadtu och "beteakh1s mera 

uteslutande såsom varfsanHiggningar ", samt att öfver-
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kommendanten i Carlskrona möjligen ej skulle ega till

gflng p[t ett fnllt tillräckligt antal officerare, bvarfcir

utom han ej skulle kunna hållas ansvarig för sin post, 

hvilket antal, enligt komiterades mening, en annan di

rekt chef än stationsbef'älhafvaren ej kunde fu llständigt 

bedöma. Dessutom framhölls , att ansvaret för perso

nalens duglighet borde hvila hos stationsbef'älbafvarne 

och att de::lsa i och för disciplinens upprätthållande 

borde vara chefer för ofHcerspersonalen. Vi bekänna, 

att vi ej fatta styrkan uti dessa argument. En sta

tion kan väl ej gerna förvandlas till något nnderord

naclt ell er betraktas såsom en uteslutande varfsanliigg

ning, sålänge der finnes undervisningsanstalter och an

dra institutioner, som tillhöra hvac1 man numera be

nämner militänlepöt, och så länge befäl fin nes till att 

sköta dessa poster, vare sig detta iir kommenderad t för 

längre eller kortare tid. Befinnes en eller annan sådan 

institution , på goda sLil, kunna reduceras eller sam

mansHis med den andra stationens, så bör den v~il ej 

bibehållas blott för att sysselsätta benil, som till gagn 

för tj ensten bör kunna anviindas annorstädes. Vidare 

torde man med skäl spörja, hvarföre ej öfverkommen

danten i CarlsJuona sknlle garanteras tillr~leldigt antal 

officerare för tjenstgöring clerstiides, ifa ll K. M:t, fö r 

liingre eller kortare t id, dit kommendera-r officerare 

likaviLl som om de för samma ~indamål der placeras; 

i ena såviil som andra fallet komme jn alltid öfver

komm endantens förs lag att er fordras och fästas afse

ende vid. Beträffande slutligen ansvaret för o:fficerar· 

nes duglighet och disciplin, så ~ir det svårt att inse, 

hvarföre ej en stationsbefiilhafvare, i likhet med en far

tygsch ef eller annan tilltLllig chef, kan göras en högre 

myndighet ansvarig för und er1ydam1e personal och lem

na sådan myndighet alla erforderliga uppgifter för be-
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dömande af personalens duglighet i och för dess för 
tjensten ändamålsenligaste användning. 

Huru osäkra komiterade i sjelfva verket voro, om 
den kurs de i denna fråga borde styra, och huru rädda 
de voro att komma den ena eller andra stationens in
tressen och traditioner, för att ej säga fördomar, för 
nära, framgår bäst deraf, att den vid förslag till un
derofficerspersonalens organisation ändrade system och 
förordade i sjelfva verket en delning på tvenne J,årer, 
ty, så liinge ej tur och befordringsrätt är gemensam, så 
existera faktiskt tvenne kårer, i trots af att fullmakten 
talar om blott en . . Förpligtelsen att vara tjenstskyldig 
å hvilkendera af sjövapnets stationer som helst gjorde 
ej denna sammanslagning på papperet mindre skenbar; 
ju mera dylika kommenderingar till annan station blefve 
vraxis, desto tydligare skulle, ur tjenstens synpunkt, 
behofvet och, ur rättvisans mot individerna, fördelen 
af en underofficerskår framstå. 

Vi veta väl, att inom en marin, hvars personal 
mera sysselsättes med tjenst i land än på sjön, såsom 
förhållandet är hos oss, frågan om placeringen på sta
tionerna på för tjensten fördelaktigaste sätt är af en 
så ömtålig natur, att man med all varsamhet måste 
vidröra densamma. I ett föregående häfte hafva vi 
med anledning af k. brefvet den 2 November 1824 f~Llt 
ett yttrande som vi anse här vara rätta platsen att 
något närmare förklara, och hoppas vi af förklaringen 
skall framgå att, om vi än anse tjenstens fordringar 
böra i första rum tillgodoses, vi ej glömt fästa skyldigt 
afseende vid berättigade individuella intressen. 

Vore flottans hn(vudstation och officerskårens huf
vudstation identiska begrepp, så skulle vi ej ett ögon
blick tveka i valet mellan Carlskrona och Stockholm, 
väl inseende den förstnämde stationens ojemförligt större 
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vigt för Sveriges flotta, så framt denna, såsom vi hop
pas, skall blifva annat än ett, förn~imligast till hufvud
stadens försvar afsedt, skärgårclsvapen. Enligt vårt 
förmenande utgöra emellertid de båda begreppen tvenne 
helt och hållet oberoende frågor, hvilka följaktligen 
böra lösas livar för sig utan att den ena får kompro
mettera den andra. Då vi uttalat såsom vår åsigt, att 
det vore fördelaktigast att alla officerare placerades 
på en station under en gemensam chef och att tjenst
göringen på den andra bestreds af för längre eller 
kortare tid kommenderade officerare, så är anledningen 
härtill, ej blott att tjensten skulle vinna derigenom att 
flottans chef hade officerskåren bättre till sitt förfo
gamle och vid valet af lämpligaste individer för olika 
poster, särdeles uti öfverstyrelsen, ej behöfde finna sig 
bunden af hvilken station de tillhörde, utan äfven att 
officerarne, i allmänhet, skulle finna sig bättre belåtna 
med den likst[tllighet mellan imlividerna inom samma 
grad som i så fall kunde iakttagas vid kommenderin
gar, i det att samma grunder måste blifva g~illande för 
alla, nlimligen i första rummet lämplighet och tur samt 
i andra fritt val. Att vi vidare ansett denna office
rames station böra vara Stockholm i stället för Carls
krona, har sina skäl deruti, att flottans öfverstyrels~, 
som erbjuder ett rikt fält för många officerares verk
samhet, der har sitt säte, att hufvudstaden erbjuder så 
ojemfcrligt större fördelar såsom vistelseort för office
rare ej använda till sjö- eller stationstjenst, dels på 
grund af att tillfälle beredes dem till förkofran i ve
tande vid der befintliga bildningsanstalter, dels ock 
derföre att, om en sjökrigshögskola framdeles kommer 
att inrättas, denna näppeligen kan förläggas annat än 
i Stockholm, samt slutligen att sjöofficerare i landets 
hufvudstad, hvarest det nationella lifvet pulserar kraf-



- 230-

tigare och lifligare än annorstädes, lättare sättas i till
fälle att sprida hännedom om vapnet, motverka de 
missuppfattningar som så lätt göra sig gällande samt 
väcka intresse för detsamma. Erkänner man att en 
sådan förändring skulle lända va p n et till fördel och 
främja kårens fackbildning, så borde egentligen alla 
enskilda betänkligheter få vika . För vår del kunna vi 
dock icke inse, h varföre s ål und a ordnade förhållanden 
skulle, mera än de nuvarande ingripa i sjöofficerens 
privatlif, snarare tvärtom. Förflyttning från ena sta
tionen till den andra och utom stationerna både till 
land och sjös, för obestiimd tid, ~in med ~in utan egent
lig förberedelsetid, ~ir han ju i allmänhet nu underka
stad. Dessa med sjökrigsyrket alltid till en viss grad 
fönmade obehag kunna väl ej genom något system helt 
och hållet förebyggas, men tillämpades det här ofvan 
förordade med all den följdriktighet och opartiskhet 
som tjenstens fordringat· medgåfve, så skulle utan tvif
vel officerskåren helt snart finna sig belåten med att 
vara placerad på Stockholms station och utan spår till 
missnöje mottaga kommend ering till Carlskrona på viss 
tid; de individer, för hvilka en systemförändring nu 
vore ofördelaktig, behöfdl:l ej heller blifva lidande, ifa ll 
man vid öfvergången ginge till viiga med nöjaktig ur
skiljning och, liksom en klok tr~idgårdsmästare, före
trädesvis flyttade de unga träden, lemnande de gamla, 
hvilka slagit djupare rötter, så mycket :oom möjligt i 
fred och ro. 

Att flottans underofficerare och fasta stam borde 
förläggas på en och samma station synes oss, af lik· 
nande skäl som de ofvan anförda , naturligt och i alla 
afseenelen ändamålsenligt, liksom att denna station borde 
vara Carlskrona, flottans största och vigtigaste station , 
h varest större delen af materielen är och Mr vara för-

' .• 
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lagd och hvarest det ur både militärisk och ekonomisk 
synpunkt vore önskligt att alla und ervisningsan stalterna 
fnnnos sa mlade, med undantag af sjökrigs- och krigs
högskulorna samt möjligen en r ekrytskol a för båtsmiLn 
eller motsvarande personal för norra s,·erige. I\Iecl iakt
tagande af att till en börj an bibehålla de äldre stock
holmsunderofficerarne vid sina poster, skulle då tjensten 
vid denna station, utom nppbördsmansposterna, hvilka 
ej torue böra ombytas oftare än h vart 3:e år, läm pligen 
hunna bes trillas af för ett år i sender från Carlskrona 
kommenderaLlt underbefäl och manskap, hvilka utan 
tvifvel skull e i mer ~in ett afseende vinua på att blott 
under kort tid vara stationerade i hufvudstadeu. 

Den nu existera nde permanenta 1·ese1·ustatt:n iLt' en 
institution för h vilken flottan torde stå i tacksam hets
skuld till 1872 års lwmite. Ämlamålet med denna stat 
nppgifves vara att, enär något obligatoriskt afskecls
tagande vid vi:os åhler ej fanns i lag stadgadt, bereda 
en ntviig att hålla aktiva kåren tjenstbar och att spara 
öfningsauslageu till förmån för de till sjötjenst lämp
ligaste imlivid l' t'. Om denna slags delning i lan d- och 
sjötjenstgöramle sjöofficerare ~ir ej annat att s~iga, ~in 
att den i teorien ~i r riktig och i praktiken visat sig 
v~i ] görancle. l\L'tb~inda hade ma u likväl knnuat komrna 
målet iiunu n~irmare genom att tillämpa principen så
lumla, att utgallringen skett företrädesvis inom kaptens
graden, ty derigenom hade man ej så titt förled ts af 
den för öfrigt fullt riktiga, normen att tnr bör g~illa 
mera inom lägre iin inom högre g rader att, till förfång 
för de aktiva sjöofficerarnes tjensteclnglighet, sjökom
mendera en del [ildre kaptener, ansedda mindre l~imp
liga för fartygschefsbefattningar, nml er det att många 
yngre, ännu ej utdömda fö r sjötjenst, fhtt under långa 
tider bestrida just sådan 1and~j e n st som f<iretr1idesvis 
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borde t illhöra r eservstatsofficerare och so m mest dra

ger den aktiva sjöofficern från hans egentl iga makt

påliggande verksamhet. För att spara exercisanslaget 

var det ej nödviiudigt a tt från aktiv stat förflytta r e

gementsofficerare, då det stod K. M:t fritt, utan att 

begå någon verklig mannamån, att ej kommendera dem 

till sjös, och numera, sedan obligatorisk afgåug-är lag

ligen fö r eskrifven , är det ej heller af så stor betydelse 

fö r en li tiigare omsättning inom aktiva kåren att öfver 

flytta niira pensionsåldern stående officerare, hvilka utan 

synnerlig skada kunna der a fvakta denna :mart före

stående ålder. Genom att bereda plats på permanenta 

r esen il taten fö r ett stöne antal l\aptener vunnes de 

a fsedela ända målen full ständigare, ökad oms~ittning och 

sjötjenst i de lägre gradem a, hvilket just är grund

valen för officerskårens effektivitet, samt tillgång på 

reservb ef~il för tj ensten i land, h vilken förnämligast 

h vilar på kaptensgraden. 

Uppgörandet af förslag på antalet aktiva officerare 

och underofficerar e vid sjövapnet har synbarligen för· 

orsakat kom iterade ej så litet hufvndbry. Hvilkemlera 

af a e antagna förntsiittningarna rörande en blifvancle 

sjökrigsmateriel de än lade till grund för sina ber~ik

ningar , bl e f r esultatet a lltid att n i\ go n minskning af de 

172 officeram e och 227 Underofficerarne ej kunde för

ordas. Icke destomindre äro på komiterades förslag 

29 officers- och 7 under officersbeställningar up ptagna 

såsom t ill s vida re vakanta, h vilket, då verkliga krigs

behofvet ber~ik na s högst till 329 officerare och 518 un

de rofficerare, utom maskini:;;ter , samt lägst till 210 offi

ce rare och 271 underofficerar e, svådigen kan förklaras 

på annat s~itt ~in att komitera'de ansåga sig hafva fun

nit på en särdeles lä mplig utväg att erhålla en god 

krigsbefäl sreserv. Af tab. 2 fram går, att officersbristen 
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skulle fyllas l:o med 40 permanenta reservstatsoffice

rare, 2: o med kadetter h vi lka genomgått sjökrigsskolan 

men ingått vid handelsflottan samt 3:o med vämpligtige 

s jökaptene r. Underbefälsbri sten sk ulle ersiitt as i första 

hand från flottans matroskår och för öfrigt från värn· 

pligtige styrmän. 

Metl an ledning af detta förslag och af sena re vid

tagna åtgärder att skaffa r eservbefäl för flottan sa k-
' 

uar det ej vigt och intresse att något granska de prin-

ciper so m hiil'Vid följts och huruvida de blifvit upp

stäida med sky ldig hänsyn till sjövapnets år från år 

stegrade anspråk på störr e yrkesduglighet hos dem so m 

skola handhafva nut idens stridsfartyg. När man be

tänker hvilken vigt ligger deruppå, icke blott at t en 

örlogschef är fullko mligt fö r trogen med det fartyg han 

kan k omma att föra e m o t fienden , utan att äfven hva1:je 

annan officer om bord i ett stridsfa rtyg grundligt k än

ner alla detaljer och åligganden inom den s fer der han 

eger befalla och utöfva tillsyn, så förefall er det nära 

nog otänkbart, att någon styrelse skulle våga sätta 

vapnets och landets intressen på spel genom att anför

tro s jökrigsmaterielen åt andra - de må nu vara al

drig så goda sjömän - än sådana personer so m haft 

till sitt s peciella y rke att studera och förv i~rfva prak

t isk erfarenhet i bruket af sjökrigsvapnen. H varje 

tanke på att i krig använda reservstatsofficerare t ill 

annan tjenst än i land samt kofferdikaptener och styr

män såsom befäl på andra än t ransport- , bogser- och i 

någon mån r ekognoseringsfartyg torde således böra helt 

och hållet förkastas, hvaraf såsom ett korollarium föl

jer, att flottan måste anlita sina egna aktiva kårer ('ör 

att betäcka be('älsbristen på de egentliga striclsf'artygen . 

Då denna princip vunnit erkännande i fråga om va

kanta underofficersbeställningars besättande från ma-
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troskåren, så synes det nästan oförklarligt, att ej nå
got förslag på senare t ider frarn sttilts om utst räckning 
a f sa mrna princip , så att befäl s brist en i krigstid kan 
fy llas fr ån nn deroffi cershåren. Tillämpningen skulle 
vi sst icke möta några oöfve rvinn erliga svårigheter och 
den hos en och ann an möjligen befintliga farhågan, att 
officersUteens effektivitet sk n l J e nedsättas genom inför
lif'vande af personer med mindre a llmän såväl som sjö
mannabil(1ning, synes oss ingalunda af någon afgörancle 
betydelse, i betraktande af a tt det inom de läg re offi
cersgradema förn~imligast ~ir den praktiska y rkesskick
lighe ten som n m1er verklig tj enst tages i anspråk. 
D erföre tveka vi ej att till hvarje aktiv sjöofficer , som 
vet , a tt han i h~indel se af krig sannolikt f<\r sig anför
t rodt l.J efiilet öfver ett stridsfartyg eller en rninstation, 
sblla spörsmålet hvilketclcra hrm skulle föredraga , att 
t. ex. h~ilften af hans underly dande betil utgjordes af 
sjökaptener och f. d. sjökadetter eller af utvalda, clug-
1 iga underofficerare. 

SkaH vår flotta med anl edning af hotande krig 
mobili seras, si't tonlc en af de fö rilta åtg~in1erna bli en 
s ucceo;siv befun1ran iaom officerskår en i ~indamå l att 
erhålla tillriiekligt an ta l fa rtygschefer. Atmin stone 
hela higsta snlnltcrnsgraden komme 11å. så s~itt att 
genast bli vakant. Att hast igt kunna fylla dessa va
kanser med personer som h ttast förmå sätta sig in i 
snbalternofficer.s tj en st en bildar enl igt vårt förmenande 
s.ielfva kämpnnHen i fråga n om krigsbefälsreserven. 
Och vi kunna ej t~lnka oss någon naturligare utv~lg 
~in att till flaggwz dcYof(t cerare be('o rtlra de skicklig as te 
inom unde roffice·rs hårcn samt konstituem dem till 1tn

derlöjtnanter med r·ättighet att efter· higets slut qvarstå 
i den först nämnde graden . D enna princip, hvilken 
nu ~ir siirshilrlt giillande inom såvä1 offi cers- som under -
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officerskåren, slmll e, ifall den blefve antagen såsom 
allmiin bdorclringsgrnncl i krigsticl , bilda en fast grund 
Yal för organisation af flott ans r eserv och för beräk
ning af erford erligt antal befi-il och underbefäl på ak
tiv stat och på r eservstat. Vid en elylik bertikning 
torde man föt·st böra bestämma huru sto r personal som 
erforc1ras a) H.\ r stridsmr1terielen, b) för öft-ig flytand e 
materiel, såsom ayiso-, tran sport- och bogse rfartyg samt 
c) fö r tj ensten i land , hvan·id hi1t· afses för Lehof\·et 
a uteslutande de akti\'a l;å rel'lla, för b hufn1dsah:liga st. 
Y.1rnpligtige sj ökaptener och st.y rmi-in samt för c per 
manenta reser vsta t er , sil. långt dcs;;;a 6i.cka. För öfrigt 
1i r nRt nrl ig t\·is personalens nnmerkir ber oende af mate
ri elens stod ek och heskaffen het och b< i r derefter dit tas. 
S:l.tbna omorgnni.~ationsförsbg l;et6i ffande personalen , 
so m vi i dlmna uppsats haft n.n leclning omnämn a, hafva 
visst inte alltid betingats af materi elE•n s s tyrlw orh 
skulle kanske framdeles h:unnfl. förcl.Jyggas, i fa ll det 
bl efve; om ej lag, åtminstone kifd vunnen praxis att t i el 
efter annan, t . ex. hvart 5:e ell er lO: e å. r, företaga en 
gnmc1lig undersökning om hvilka förändringar i kårer
nas storlek och sammansättning som kunde påkallas, 
för att göra personalen Läst passande för det sji5för
svar, som till sina allmänna grundet· blifvit deflnieradt 
oeh af statsmakterna för elen närmaste framtiden an 
taget. F ör en j enm utveckling af sji\vapnet äro fi'lr
ålllrade för hållamlen ej mindre binderliga iin oti,J iga 
rnbl.Jningar och, sålLinge uti svenska nationally nnet fin
nes stor bentigenhet för båda dessa ytterlighete r, vo re 
det måhända ej Mverflödigt eller oldokt a t t sö lm ga
ran t ier deremot uti såviil för regeringen so m för repre
sentationen bindande best~immelse r. 

Rörande sjömanskåren föreslog kom iten kanonie
rernas ombildning till matroser men motsatte sig, efter 
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mogen pröfning, hvarje ''definitiv förminslming 11 uti 

båtsmännens nnmerär, vare sig till förmån för arm en 

eller för rust- och rotehållare; dock tillstyrktes 10 års 

vakanser på indelningskompanierna umler förutsättning 

att vakansafgifterna finge användas till matroskårens 

ökande. Äfvenledes fö reslogs någon minskning af all

männa sjöbeväringen nämligen till 15000 man. 

Att vidare uppehålla oss vid komi terad es försök 

till utredning af behof och tillgång på bemanning för 

luigs- och fredstid synes oss obehöRigt, alldenst und de 

alternativa förslagen i dessa afseenden, ehuru inne

hållande åtskilligt af intresse för dem som önska när

mare studera personalorganisationsfrågo r, e.i voro ut

tryck af någon samst~irnmig, fas t och klar :isigt beträf

fande flottans erforderliga styrka eller beskaffr.nhet. 

Om komiterades principer röranlle vissa detalj organisa

tioner hafva vi redan yttrat oss. 

Det återstår blott att tillägga några orJ om ko

miterades förslag till personalens unelervisning och öf

ning, förslag hvilka sedermera i viss mån blifvit rea

liserade, med föl'bättringar och förBämringar. Då vi, 

såso m läsaren torde erinra sig, hysa den uppfattningen, 

att den långt drifna yrkesindelningen af manskapet, re~ 

dan från ett stadium då karlen nätt och jemt kan för

svara benämningen sjöman, verkat att sänka sjömanna

dugligheten hos flottans kiientrupp, matroskåren och 

förqväfva den sanna sjömannaandan, på hvilken en 

örlogsmarins effektivitet bero r minst lika mycket som 

på specialkunskaper, samt att följaktligen den enda 

rätta vägen att dana örlogssjömän ät· att ej börja den 

egentliga specialutbildningen förrän karlen hunnit för

värfva en befaren matros erfarenhet och färdigheter 

bland hvilka senare ju alltid ingår ett visst mått af 

förmåga att handtera de olika vapnen - så är det 
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klart att vi ej kunna erkänna allmängiltigheten af det 

resonnemang som komiterade lagt till grund för sina 

utb ildningsförBiag, närnl.: "då det i allmänh et torde 

vara omöjligt att sil. urlllervisa manskapet, att hvarje 

man blir lika duglig nti alla erforderliga färdigheter, 

bör det vara fördelaktigt att icke allenast förd ela man

skapet emellan t.i ensten till sjös och stationstjensten, 

utan äfven att, hvad den förra betriiffar, fördela for

dringarna med afseende på elen olika specialöfning so m 

till ett fartygs handhafva!1lle ~i r behöfi ig. " Vi erbinna 

det välb etänkta uti den förstnämcla förde lni nO'en och 
ö ' 

till och med det nödtvungna uti den sena re, såvid t 

den håll er s ig till båtsm~inn en uteslutande, men sådana 

slutsatser: - då det torde vara omöjligt ge hva rje inan 

lika duglighet i alla färdigheter, bör man ge hva 1:je 

man blott en af de sex fänl igheter som ett fartygs 

hanclhafvande kriifver - synes oss ej nog Idar och 

sann att tj ena till g rundsten för ett alldeles ny tt sy

stem. På våra små, fåtal igt bemannade, stridsfartyg 

skulle visserligen urverket arbeta rtitt bra, så länge 

hvarje hjul, hvarj e kugg iir hel och oskadad, men må 

st e råka ohjelpligen i olag, sedan fiendens kulor lyc

kats decimera besättningen, enär bristande mångsidig

het gör det ytterst svå r t om ej omöjligt att besätta 

vakanta poster. Vill man dana ej blott billiga {1·cds

besättninga?· för våra stridsfartyg utan örlogsbesättnin

gar, istånd att hi'tlla ut st riden äfven sellan de blifvit 

betydligt r educera Lle, så l< an ett sådant system som 

lw miterade föronla ej gema, utan väsentliga rnodifika

tion et·, bes tå profvet. Mecl nöj e erhänna vi emellertid, 

att sådan siinderdel11ing af fordringarna på flottans sjö

gående bemanning som t. ex . leclt till bestämmelsen att 

af minörer ej fordras någon tjenstetid till sjös, ej ut

gått från 1872 åt's komiterade. Komma förändringarna 
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att fortgå i samma riktning, så är att befara att i en 
framtill flottans ''specialister'' komma att sakna all s jö
mansbildning och dess "sjcnnän" all örlogsmannabildning 
och då äro vi mogna för en ny "delning '' i en k:'l r metl 
och en utan sj limansbi ldnin g . 

Ofvannämda syste ms t illämpning på unrlerbefälet 
synes oss ~innu betänkligare i betraktande af att tj en
stens gilla g!'wg i v~isentlig grad är beroem1e på und er
officerarnes duglighet. Redan nu intriiffa alltso m oftast 
misstag o m bord på våra mindre fa rtyg, der blott en 
underofficer af lw::trdera staten finnes kommemlerarl, 
derigeno m att dessa specialis ter ej besitta erforderlig 
erfarenh et. och hiinneclom om örlogstj nnst och allmiinna 
tjenst eål igganllen. Man behöfver ej stäl la några lifver
chifna anspn'\k p;l, itlllivi derna eller ifri!g::tsii.tta summ.a 
grad af fiinl igheter hos tl em alla fö;. att tro på mtij
Jigheten af en ntbil llni ngsmetod som, bättre än den hos 
oss g1illam1e, i alla afseenuen tillgodoser tj enstens kraf 
på umlerbef'iiJ. Ett sätt so m vi tro skulle visa sig en
helt och ändamålsenligt vore: att blirja den egentliga 
specialbildningen först sedan matrosen blifvit appro
berad l:a kl. sjöman samt reducera vrkesafllelninrrarne 

.J b 

flir matroscn~a till tvenne, en för dem so m skola sär-
skilJt egna sig åt vapnens hanuterancle och en flir dem 
som förniimligast skola vinl~igga sig om utbildning i 
sjömanskap; att sammanslå knrserna för artillerister 
och mintirer till en och uti navigation och sjömanskap 
t ill en samt på samma gång sänlra de teoretiska for
deingarna för uppflyttn ing till underofficerskorporal ; 
att sammanslå minör- och artilleristaterna till en hon· 
stapelsstat samt styrmans- och skepparestaterna till 
en styn nansstat ; att ge hvarje unclerofficerskorporal 
tillfälle aflägga en högre underofficersexamen, stipule
rad för befordran till konstapel eller styrmcm samt 
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slutligen att för kompetens till flaggunderofficer före 
skrifva båda dessa sistnärnJa examina. D en hufvud
sakliga och i ögonen fallande fördelen af detta system 
ligger deruti , att man erhölle friare händer att lämp
ligt fördela unelerofficerare och matroser vid kommen
deringar af fartyg sbesättningar samt att dessa blefvo 
genom sin likade mångsidighet användbarare för de 
olika befattningar till hvilh:a de böra kunna användas 

' 
än som för närvarande är förhållandet. Få sjöoffice-
rare torde vara okunnige om nu existerande svårig
heter såväl att af befintliga tillgånga r sammansätta 
besättningar till blott hälften af våra fartyg , ifall 
reglementerade besättningslistor skola följas, som att 
sedermera förd eln, en erhållen bes1ittning så, att både 
fartygets tjen st och reglementets bestämmelser blifva 
tillfredsstälda. Orsaken till dessa svårigheter ligger 
tydligen uti de många sjömans- och yrkesklasserna, 
som komiteracle förordade såsom bot flir det "öfver
klagarle tillstånd", att ej "h varje fartyg verkligen er
håller det antal korpralsämnen och förhandsmän, som 
fartygets cert erfordrar för att kunna anses väl be
mannadt", och genom hvilka ytterlighetsåtgärder vi 
råkat på Scylla under försöket att undvika Charybclis. 
Andra fördelar af systemet finnas äfven, såsom att ge
nom fördelning af underofficersexamina den teoretiska 
utbildningen komme att ske successivt och hanu i hanu 
med elen praktiska, h varigenom kunskaperna böra kunna 
hållas bättre vid lif samt att högsta graden underoffi
cerare erhölle verklig kompetens att i krigstid sköta 
subalternofficerstj enst. N ekas kan å andra sidan ej, 
att fordringarna på Underofficerarne i allmänhet kom· 
me att något hlijas, men erfarenheten ger vid handen , 
att våra underofficerare ej äro öfveransträngda vare 
s1g af t eoreti sk utbildning eller praktisl• tjensteutöfning; 

17 
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om man nndantagel' en och an nan eftersciht ''special ist '', 
sR hrtfva <le i.ifl'ige kan;.;].: e allWir my c], en ti<l att s,iel fve 
c1i ~> ponera . .B'a sthiUler mR n en<hst kon seqvent <l en grund 
tanken, att umlerofflcerarne skola erh ålla nö,iaktiga kan
skaper och erfarenhet för att g('mt dom sl,icldige att 
bestri Lla just sådan tjenst so m man i Yerldigheten af 
dem begär, på de smil JikclY}il som på de större örlogs
fartygen, och in genti11g annat, så b(ir man ej få svår t 
at t fi nn a ett Ry stem, so m silkrare och lättare leder till 
m :'\ let lin r1Pt sellan sammanslagnin gen l1 os oss gäll and e. 

1872 års lwmitebetiinbmLJ e åtf(i ljdPs blott af tvenn e 
r eservationer. Till el en ena hörrle ett slags sa mman
jemkningsförslrrg i delningsvlinlig and a, nämligen: att 
kongl. flottan skull e fortfaran<l e Ynra r1r~lac1 i b·rnne 
ldrer, med oberoen<le befonlran, el en ena tillhciran.<1e 
Blockholms csharlc1· af konpl. flottnn, clrn anc1r~ CC/1-ls
krona esl:adcr af l<ongl. (lottan. Den flil'l'a sknlle 
"öfvervi:igancle" "vinlilgga sig om inomskiirsluiget och 
striden å insjöarne", den senare "lmfvudsaldigast om 
striden i det yttre hafsbandet af sklirgän1arna och å 
öppnare vatten". lVIotivema till rletta nya uppslag 
a f sjöförsvarsfrågans lösning synas oss likväl sakna 
erfonlerlig klarh et och skärpa. D en ena af flirsla
gets grund valar, "att vurt sjöförsvar, i anseemle till 
vårt lanels förhållanden, bör utgi)ra ett kustförsvar 
allenast", kan nog förefalla rimlig, men den andra, 
att ett kustförsvar, ''nlir man tar i betraktande att 
större delen af Sveriges kuster kantas af skirg:'ml , 
,in vill sliga detsamma som : huf'nulsakligast ett .'<I.·OI'
y it'J'd:;j'i) rs1HI1' " tonle t ill och merl reservanten sjelf 
Ht svårt att föddara och försvara . Såvida ej u11der 
hans begrep p sklirgår<1sförsvar döljer sig något annat 
än h vad dermed allmännast förstås, n1i.mligen inomskärs
furs varet, 1wilket man j n pliig•u· framstiilla sthom nGgot 

r 
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för oss egendomligt, erfordrande både materiel och per
sonal l,e]t olik.a anclra marin ers, och under förutsättning 
att det verkligen förhåller sig så, att större delen af 
S\·erig·e,:; kuster kantas af skärgiln1, så torde det likväl 
vara tillåtet att spöi"ja, lnunvida försvaret af dessa sbir
gårdars hafsban d, som reserv. Yill öfverlenma åt fartyg 
och besättningar i besittning af mera sjögående egen
skaper ~in som skulle behöfvas för inomskärskriget, 
verkligen af honom anses så ovigtigt, att det bör totalt 
unelansky mma s af det inre eller skärgårdsförsvat"et. 
Trod ,\e r eserv. på möjligheten att medelst hufvuclsak
ligast ett skiirgi\rdsförsvar skydtla större delen af Sve
riges knster, så hade Llet viil ej varit öfverflödigt att 
med en motiverad utredning l ernna stlid för en dylik 
uppfattning. IIIen kanske inbegriper reservanten i or
det skiirgårrlsförsvar e.i allenast flirsmret i den inre 
t erriingen utan äfven i det yttre hafsbandet och å det 
öppnare vattnet utanför; i så fall skulle, såsom en na
turlig följd af hans förslag, det kuriösa förhållande in
tr[iffa, att t. ex. Stockholmseskadem ej kunde försvara 
en enda punkt af skärgården som skyddar lmfvudsta
den utan hj elp af Carlskronaeskadern, ty hvar<1era 
eskadern hade ju fått sin besldirda del i försvaret af 
hvarje skiirgårdsområde. Dessutom torde ej många 
sjöofficerare, som närmare studerat ett kort öfver Sve
riges kuster, obetingaclt gå in 11å, att större delen deraf 
kantas af sådan skärgård som lämpar sig för inre för
svar, så framt man ej åtnöjer sig med isoleradt posi
tionsfiirsvar utan samband och förmåga att understödja 
eller understödjas, eller tro på möjligheten att åstad· 
komma något sådant. På minst % af kuststräckan 
från R aparanda till Svinesund skulle det aldrig falla 
oss åtminstone in att stationera en enda pansarbåt eller 
annan sbirgårdsmateriel som ej egde förmåga att jem· 

< 
\ . 
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väl operera i och utanför det yttre hafsbandet. Men 
vi för vår del anse, att kustförsvar har en mera om
fattande bemärkelse än hufvudsaldigast ett skärgårds
försvar. 

1873 års k. I den k. propositionen till 1873 års riksdag åter
proposition.finner man en stor del at 1872 års komitebetänkande, 

korrigeradt och reduceradt likvisst i kgl. sjöförsvars

departementet för att e.i röna alltför stort motstånd i 
riksdagshuset. Departementschefen tyckte visserligen 
icke, att frågan om organisation af flottans personal 
var "af den utomordentliga betydelse" som man velat 
tillägga den, utan fann svåt·igheterna snarare ligga uti 
att materielen var förlagd på tvenne stationer, men 
han gaf dock vika för den allmrinnaste opinionen inom 
sjövapnet och riksdagen samt framlade förslag om de 
båda aktiva kårernas sammanslagning. Denna för
bättrade organisation måste dock flottan nu, liksom 
1866, köpa med en ej obetydlig reduktion af dess per
fJOnal. Hela personalbehofvet är berälmadt, lägre än 
komiterades lägsta alternativ, till 200 officerare -
deraf 140 på ordinarie aktiv stat - och '277 uncler

officerare - de ra f 190 på ordinarie aktiv stat- samt 
2800 gemenskap. Att dessa låga siffror ej betydde 
någon utvidgning af sjöförsvaret torde vara i (jgonen 
fallande och, skulle någon bekräftelse derpå vara be
böflig, finner man elen i tab. l, hvaraf synes att hela 
s venska flottan skulle bestå af blott 28 fartyg, deraf 

mer iin % sh:iirgår<lsfartyg, jemte någon på framticlen 
s tälld tillväxt. Att det ej heller ingick i regeringens 
planer att göra denna lilla flotta fullt effektiv, fram
går af tab. 4, som visar huru personalbehofvet skulle 

fyllas. Man finner deri bland annat att uti krigs
behofvet, 200 officerare, ingå 30 reservstatsofficerare af 

olika grader samt från ha111lel:oAot.tan 11 kaptener or,h 

l 
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19 subalternofficerare. För h vilka a f de uppgif'na tjen
stebefattningama - på stridsfartygen, på minafclelnin
garne, i öfverstyrelsen eller på stationerna - dessa 
senare icke-militära sjömän voro afsedda, framgåt· ej af 
förslaget. Oss förefaller det som elen k. propositionen 
hiirvilllag ej förmått fylla en väsentlig bri:::t annat iin 
på papperet. Men det är nu en gång så att, när helst 
man finner sig föranlåten att reducera de aktiva kå
rerna, drager man utan betänkande betydliga vexlar på 

reserven; hittills har man likvisst ej lyckats skapa en 
reserv i stånd att honorera dessa förbindelser. Ehmn 
rel:'ervofficerarnes antal f. n. uppgår till öfver hälften 
af officerarnes på aktiv stat, så torde en blick i flot
tans rulla lätt kunna öfvertyga en hvar 0111 omöjlig
heten att från k. flottans reserv utgallra 60 (200-140) 
tjenstecluglige, särdeles som bland den yngsta katego
rien, skapad 1879, ej få individer finnas som med sjö
officerens yrke hafva bra litet gemensamt, men som 
likväl tillåtas bära titel och uniform såsom sådan, ja 
till och med avancera till högre grad, hvilket ej bi
drager till att höja andan inom vapnet eller den akt
ning som en sjöofficer bör hysa för sitt yrke. 

"Till ersättande af lidna förluster samt till beman
ning af förhyrda fartyg eller skötande af möjligen i 

hast anskaffad ny materiel" hade det k. förslaget af
sedt uteslutande sjökaptener, styrmiin och kofferdi
matroser jemte sjöbeväring - således ett stort öfver
flöcl på personal utan don ringaste krigsbilclning. 

Ehnru sjöministern i öfverensstämmelse med kornite
betänkandet föreslog upprättandet af en permanent re
servstat för officerare - hvartill ock riksdagen lem
nade bifall - uttalade han likväl såsom sin öfverty

gelse, att en elylik reservstat först då kan uppfylla sitt 
ändamål, när obligatoriskt arskedstagande blifvit in-
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förd , ty om ocksä det ena syftemålet - en ändamåls

enlig fördelning af t.i enstgöringen till sjös oeh tilllands 

- derigeno m vunnes, så blefve dock icke det andra
att hålla den aktiva kåren fullt tjenstbar - lika lätt 

ernådt. En permanent reservstat, der ingen sky ldighet 

funnes att vid viss ålder afgå, skull e snart blifva fylld 

och således v~il till en bö1jan befordra omsättning inom 

aktiva kåren men derefter snarare hindra den, ty san

nolikt sk nlle de flesta dit öfverflyttade officerare fi nna 

sig tillriickligt v~il uti den mindre anstrlingande tjenst

göringen för att ej, i r egel, åstunda öfvergå till pensions

stat. Helt annorlunda betraktades frågan af frih. L:s 

n ~irmaste efterträdare, som ansåg att en permanent re

servståt ej vore behöflig, ifall obligatoriskt afskeds

tagande funnes och dertill tillrtickligt stora pensioner 

att tillåta dess tillämpning, samt att staten i krigstid 

skulle hafva lika stor nytta af en pensions- som af en 

reservstat. Antagligen grundade frih. v. Otter sin upp

fattning på föruts~ittningen att aktiva kåren skulle er

hålla en betydlig tillökning, så att elen räckte till i 

fredstid både för tj ensten till sjös och till lands -

hvilket , som vi veta, ingahmda blef förhålland et. -

En missuppfattning synes det i alla fall vara att vilja 

sätta pensionerade office rare lika högt som r eservoffi

cer·are, ty dessa äro ju i fredstid för det mesta i tjenst 

och böra väl på den grund vara anv1indbarare ~in de 

förra som ej ~iro tjenstskyldige annat än i krigstid. 

För Underofficerarne föreslog ej K. 1\i:t någon per

man ent reservstat men väl en reduktion af den aktiva 

kåren från 220 till 190. Till dessa förslag med afse

ende på så väl officers- som underofficerskårerna lem

nade rikselagen sitt samtycke och således hvilar också 

ansvaret för elen brist på aktivt befäl och underbefäl, 

som under de senaste 10 åren förefunnits och som frih . 

- - ?~5 -

L:s båda efterträdare förgäfves söH få a fhj elpt, på båda 

statsmaUern a. Stora benil skårer medföra visserligen 

den olägenheten, i fall öfn ingsanslaget ii r otillräckligt, 

att hvarje im1ivid ej kan erhttlla samma g rad af all

män y rkesbihlning, så framt fo rdringarne ej i detta 

h ~tn se en d e st~Llla~ fö r li\ gt, men å andra si(1an vinnes 

derigenom den stora förd elen, att styrelsen sättes i 
stån1l att n tv~il ja Eimpliga personer fö r olika slags t:i en

ste r och i enlighet dermed ordna örningarna så att de 

blifva för vapnet frnktb~irand e. I Ll et vi r educerat Hot

t ans a hi l ' a Lire r efter det befintliga öfningsanslaget , 

hafva vi visserligen afhj elpt (åtminstone på papperet) 

en öfverld agad br ist, nämligen ot illräcklig medelöfnin gs

t id , men på sa mma gö.ng skapat nya, minst lika känn

bara. Ej nog med att vi sakna tillghng på krigselng

J igt be ni l för vt't ra ansprftkslösa str idsfartyg, för den 

rjiindel'se en mob ilisering skulle ifrågakom ma, utan till 

och med um1 er fr e1lsti<l gör sig denna brist gällande, 

isynn erhet so mmartiden, då de nöch~indiga skol- och 

eskarleröfningsfartygen ej kunna bemannas utan på be

kostnad af t.i ensten i land och ej heller mccl nödig nr

ski ljniJJg, hvarpå resultatet af en sjöexpedition dock i 
första band beror. 

A ngåen de kanonierkårcns ombildning och sa mm a u

smältning med måtroskåren blefvo regeringen och riks

dagen lätt ense, ej så i frågan om det af sjöministem 

viickta förslaget att konsolidera båtsmansinstitntionen 

och göra den a liten men nagga nde god", alldeles som 

den flotta han var bettinh:t på att skapa. Den kongl. 

propositionen innehåller en klar och omfa ttande utred

ning af stiil lningar och förhåll anden inom b:'ltsmans

hållet j emte åtskilliga omsorgsfullt utarbetade oc h väl 

genomtänkta förslag att, så vidt möjligt , göra den kom

plicerade och fö r flottan onaturliga bemanningsinstitn-
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tionen tidsenlig. Detta kunde ej åstadkommas utan en 
högst betydlig rertuktion. Ej mindre än 2322 nummer 
skulle öfverföras till armen och lägger man dertill de 
ti llåtna vakanserna i Blekinge och Södra :Möre, 1141 
nummer, så skulle endast 2213 båtsmän återstå för flot
tans behof. Som emellertid af dessa blott 1

/ 3 eller 738 
vore disponible till fredstjenst, så framt ej extra upp
fordringar skulle anlitas, och vidare, enligt förslaget, 
% af detta antal eller 492 vore afseelda för sjökom
menderingar - resten, de till åren äldste, borde näm
ligen "bestrida s tationstjenst och utgöra reserv 11 

---:- så 
blefve tillgången på fartygsbesättningar i fredstid, äfven 
om alla 600 matroserna inberäknades, ej fullt 1100 man. 
Jemför man denna siffra meu bil. 5 a, der 1403 man 
gemenskap ~iro upptagna såsom erforderliga för de år
liga öfningsexpeditionerna, deruti ej inberäknade rekry· 
ter, besättningar för minafdelnin g och tillfälliga expe
ditioner ej heller något afdrag för laga förfall, så må
ste, för så vidt vi kunna fatta, en rätt ansenlig brist 
uppstå i flottans bemanning, ifall båtsmanshållet skulle 
reduceras i enlighet med sjöministerns förslag och in
gen tillökning af matroskåren samtidigt ega rum. En 
sådan hade väl ej varit obillig såsom ersättning för 
uppoffrandet af 1h af den effektiva båtsmansstyrkan. 
Då man betänker, att man uneler nuvarande förhållan
den ej sällan måste taga sin tillflykt till extra uppfor
dringar för att kunna bemanna sommaröfningsfartygen, 
fastän ingen minskning af båtsmansnumerären kommit 
till stånd, så finnes ej något skäl till missbelåtenhet, 
derföre att rikselagen ej ville obetingadt lita på frih . 
Leijonhufvuds beräkningar, men väl öfver dess obenä· 
genhet att gå in på de i ögonen fallande förbättringar 
han föreslog. Hvad man än må tänka om båtsmans
hållets lämplighet, så borde väl ej representationen 
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hindra staten att, så länge det faktiskt existerar, ·draga 
ue största möjliga förclelarne af detsamma. :N:'\gon 
lifligare önsh:an att stiirlm sjöförsvaret kan man vis
serligen ej spåm hos 1873 års riksdag; dess tillmötes
gående mot regeringen sträckte sig ej liingre än till 
reduktionsförslagen med afseende på personalen, ty på 
de äskade extra anslagen till materielen afprntades ej 
minlire än 71 5000 kronor, hvarigenom 5:e hnfvuUtitelns 
budget för första året af flottans pånyttfödelse stadna lle 
vid den måttliga summan af 5.845300 rmt. 

Icleen om allmiin värnpligt, h vilken från Preussen , ·;;;;/.-komite'n 

ll'k "'l l' . 11 o f t l t t . " f l t' 1874
· en va c tg sva vag, or p an a stg o ver .;on men-

ten och efter hand omgestaltat <le flesta länders krigs• 
författningar, humle ej länge lemna den skandinavisha 
halfön oberörd. Först 1873, mellan sinnena rinnn be-
funno sig under intryck utaf utgången af clet fransk-
tyska kriget, antog emellertid ideen praHisk form, 
dels af en riksdagens skrifvelse, dels af ett inom ge
neralstaben ntarbetadt härordningsförslag, i samman-
hang hvarmed den 19 December förordnades en komite 
för uppgörande af ett på allmän värnpligt grumlalit 
förslag till sjöförsvarets ordnande. I princip gillade 
v~il de komiteracle den allmä.nna viirnpligtens innersta 
grm1dtanke, men genom sitt betänkande lade de i da-
gen, att de hade ögonen öppna för de allvarsamma 
faror som hotade de borgerliga yrkena , deriblanc1 ej 
minst handel och sjöfart, ifall en v~irnpligtslag i en-
lighet med generalstabens förslag blefve antagen och 
strängt genomförd. 

I flottan s ej mindre än i handelsflottans välför
ståelda intresse inskränkte sig derföre komiteracle till 
att föreslå följande grunder till värnpligtslag för flottan: 
"Sveriges samtliga sjöfartsidkande manliga befolkning, 
maskinistpersonal och skeppshanc1tverkare skola vara 



skyldige till krigs tj enst vid fiottnn under 12 års till 
fr . o. m. det kalendcdtr nn1ler hv ill; et de fy ll a 2 1 år." 
Då å rskontingente n nppsl; atta<les ti ll 1500 ma n, sel 
slml le så letles, mecl 50 °/0 afclrag fö r Hteblifne, flottans 
12 <H il ersldas"cr lemna 8000 ma n 1li sponibla i higstid. 
V idare, enii r tl et vore ogörligt att qyarhi\lla 1l e v~im 
pligtige i så Ung oafbrnten t j enstgör ing so m el"fonha
des för bi l chl nde af en någo t så när duglig sta m, före
slog::; a t t l i k som förut hygga ::; tam men pit ::; kepp;;gusse
in ::;tittttiotwn men att nppLLmd <t Ll e ll med elite r nr de 
viirnpligtig;cs led till omkring 1

/ 0 af hela s tammen, 
hvil ka voro villiga att hing re ä n de öfrige qvar.s tadna. 
vie! flottan. 

Alldenstund de väm [fl igtige vi el fia ttan sftlecles 
-JmfvtHlsakligen blefv e att betrakta såso m rese r v, knn<l e 
man åtnöja sig med en j emförebevis mindre tryckande 
viimpligt, niimligen l års tj enstgöring, i rege l ; sknlle 
lik viil e j tillriickligt an tal eli tee (~c!O) frivilligt anm~ila 
sig, boede geno m lottning u ttagas ett motsvaraJHl e an
tal att utbildas mulet· iinnu ett år. D e vämpligtige 
sk ull e derj emte i h edstid vara befri a de frh a ll a r e
petitionsöfn in ga.r . 

'Till norm ±öe b 8 1·~Llming af mili tiirstammens s tor
l ek antogo komitet"all e att, en ~i r el en befintl iga mate
ridl' n vore allLieles otillr iicldig för llcn uppgift som 
enligt allm~innast r:'vhnde ås ig ten bla nd sakk nnuige 
peesonet· ål åge flottan, tlmma ma teri el kom me att t ill 
storl ek föeclubblas, i hvi lket frr ll <1eeti ll skulle erfo rdras 
en m il i tiirpeesonal a f 324 officera re , 371 nml e roilicera re, 
o71 underofficersko rp oraler , 1188 l:a och 187t} ~:a ld. 
sj ömän, af hvillm r espekti\·e 228, 270, 360, 720 och 
1020 föreslugas att utgöra el en fasta st a mmen. Dertill 
k om en föt·eslage n fast varf::lpersonal af 80 månads
l önare och 475 tlagl<'mare. 
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För denna miltä1·stam har komiten tippgjort pro
g ram till öfningar och ntbildning, hufvndsaklig nst i 
öfverensstä mm else med 1 87~ års komite, förs lag till 
aflön in g och und erhåll s amt slntligcn flironlat nligra 
~indr inga e nt i sty relsen och organisationen, förniimligast 
bestående dcrn ti att chefska pet öfver personal en slmll e 
utöfvas af cb efen för sjöförsvarsdepartementet, men 
öfverstyreb en i öfrigt af förvaltningen af s_j(iiirencl ena 
samt a f o Lyriia r , hv ilkas chefer skulle vara del s före 
drngandc i förvaltningen dels beredande umler K. M:t 
och llepa rtementschc fe n. E rk~innancl e vigten af en a m i· 
ralitetsstab , stadnar komiten likvisst vi tl en anty 1lnn 
om lmrn man småningom skulle h:unna erh{\lla en elyl ik 
stab, n~imligen att i s törre utsträckning ~in tillförene 
bereda officerare tillf~ille a t t turvis tjenstgöra i hyrå
am a. Kostnaderna för det föreslagna sjöförsvaret n p p
skattas till 7.360000 kr., deraf i runda tHl 4 mil!. för 
versonalen, 2 mill. för materiel och l mill . för öfningar. 

U t i en del organisa tiansfrågor afgafs siirskild r <O 
servation af frih. F. W. v. Otter, som ansåg, att ::;tör
sta delen af den för flottans bemanning erforderliga 
sta mmen Lör under fr edstid permitteras, att de medel 
::;om föroslogas till uppriittancle af en permanent reserv
sta t skulle b~ittre användas om de anvisades till pen
sionsväsendets npphjelpan<l e, att stationerna böra ord
nas mera såsom clepoter för· en utevaramle flotta [in 
so m vore fall et , att flottans hela personal bör ly da 
uneler en, inför ch efen för flottan ansvarig, chef, att, 
med h~insyn till fö rslaget att ordna öfverstyrelsen på 
by råar, livarigenom plenimålen borde kunna betydligt 
inskr~inlms, någon s~irsbld chef för förvaltningen ej 
vore belt öflig, att arbeten på kronans varf böra utföras 
mera med fr ia arbetare än med fast personal samt slut
ligen att ett system med fa st lön och dagaflöning borde 
införas. 
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Skälet Inrarföre v~irnpligtsideen inom flottan rönte 
ett t emligen l{ y l igt mottagande, torde v~il ytterst böra 
sökas ut i elen oms t~imligheten, att genom denna ides 
realiserande flottan, shild totalt i skuggan af lam1fi'r
svaret, hade intet att vinna men något t'Hminstone att 
förlora, n ~imligen hoppet att erhålla en dugligare sjö
manskår. Föga berörda af den allmänna hänförelsens 
strömhvirfvel , kände sig derföre sjöofficerarna i all
mänhet mera böjda att kritiskt under söka halten och 
det praktiska värdet hos de nya lärorna 'med de väl 
klingamle fraserna om ett folk i vapen, uppfostradt i 
militärskolor, om lika värnpligt och värnrätt, om lag
tvungna krigsmäns moraliska och militära företräden 
framför värfvade yrkesmilit~irer etc. etc. Liksom ideen 
om jemlikhet, om allm~in rösträtt, noninterventions
principen o. d. foster af ett sjudande, ur domning och 
betryck vaknande, social- och nationallif, omfattades 
dessa l~iror, utan besinning, af k~inslan såsom absoluta 
sanningar men af det reflekterande förnuftet blott så
som sanningar med modifikationer. lVIan behöfver ju 
ej fömeka, att den militära uppfostran kan utveckla 
många manliga dygder och höja nationalandan, för att 
erkänna det en tidse nlig borgerlig uppfostran, i för
ening med ili~irdigt arbete, förmår åstadkomma samma 
resultat, på samma gång som den lägger grund till 
materiel förkofran och till nationelt välstånd. Man 
kan ju mycket v~Ll hylla den satsen att hvarje med
borgare har pligter mot sitt fosterland och l'fitt att på 
dess altare nedlägga sina offer utan att behöfva drifva 
denna sats så Hingt, att alla individer hafva samma 
pligt och sr:tmma rätt; hvarje man kan ej göras till 
duglig sol da t, således länder det ej landet till gagn 
att å lägga dem att stå i ledet och sätta sitt lif på spel, 
som på en annan plats kan göra fåderneslandet vigti-

gare tjenster. Skulle t. ex. h\·arje svensk sjö man va1·a 
pligtig att i higsti d tj ena ombord på flottans fartyg 
och med denna pligt följde rätt att danas till örlogs
man, så blefve följden att, äfven om öfningsanslaget 
mångdubblades, vi i behofvets stund ej slmlle ega knap
past en enda stridsduglig fartygsbesättning. Vi före
ställa oss att staten, vid ntkräfvande af sina t'ordrin
gar på la ndets söner att bidraga till rikets för svar, 
såväl i sit-t eget som i der as intr·esse, måste inom lag
bestämcla gränser taga hänsyn till olika egenskaper, 
förmi\gor oeb lefnadsvilkor, ty å ena sidan är det gan~ 
ska viss t, att försvarsverket vore bättre betjent med 
att Yfirnpligten utgjordes under annan form än person
l i g krigst.ienst af dertill olämplige in di vi der, lwi l k a 
lmnlJiincla efter få dagars strapatser måst e lemna ledet 
och intaga plats pa militä rhospitalen, och å a ndra si
dan kan det viil knrrppast bestridas, att ynglingen, som 
afbrytes i sina studier ell er bortryckes från en lönande 
verksamhet föt· att nnder Hingre tid vap enöfvas, drab
bas af bårdare vämpligt än den unge dagsarbetaren 
eller lösllrifvaren. Om all män n a opinionen inom lanJet 
hade hnnnit r eflektera öfver värnpligtsideens påtagliga 
praktiska följdet· såviil som öfver dess tilltalande teo
retiska grunder, så hade måhända Adlersparre ej lyc
kats genomdrifva sin motiun 1872 om upphäfvancle af 
friköpningsrätten. 

Det nedsättande talet om yrkesmilitärer och v~lrf
varlt krigsfolk, ett vapen som till en Lör.ian begagnad es 
af vämpligtens \'~inner för· att h<i,ja till skyame deras 
" folk i vapen ", men som se el erm era \'ändes emot dem 
af inuelningsverltets anhängare, har bland sjövapnets • 
män vunnit föga genklang. Öfvertygelsen att kriget, 
framför allt sjökeiget, nu, mee än någonsin, kräfver 
verkliga y rkesmä n: som hiingifva sig åt detsamma oaflåt· 



l igt och a t t fl ottans Yiirf\·acle sta m st;idse u tgjor t vap
net s lJ!\ ,],. pry clnad or h b ima bar nll'it fli r tljup t r ota d 
fii r :cttt l; nnmt rubbas af <lylib, bevingatl e slag ortl, 
Emot en Yii rfvad 8tam b or t1e ma n vi-Ll icke, ur prin ci
piel synpnnh kunna gö ra någ ra befogade anm rirknin
gar, efter som den grnn<lar sig på f riv iLlig (ifvel'ens
komm else mellan staten och den ensJ,il tle; rl o ld agomfd , 
~om mecl sk i l fram stäl ts emot Yåra garnison r rarl e t rnp
per , sy nes oss derföre ej vara följder a f prin cipen utan 
a f det sätt hvarpå el en blih·it till ä mpad, I och med 
det c;a mm a t illräckliga merl el an~ l iis att r e krytf~ J· a ur 
bättre samh ~i l! sklasJe t' iin nu shr r oc h a t t iu r tit ta ga rui
sonslifvet så, att truppen hvark en b e h ö fn~r sakn a sy s
selsiiHning ell er f(irii t11 anlle fö rs t röelser , tro vi att kl a 
go m:Uen snart nog sk olit för,:;yinn a . Hnrnvilla la nrlets 
tillgå ngar till åta någ ra v~i se n tli ga f<irb iitt ringar i denna 
riktning inom armen, måste Yi lemn a derh ~in: in om sjö
försvaret , der personal lJe hofvet är j emföre l sevi ~ ringa, 
ed'ordras der emot ga nska obety dliga pekuniera uppoff
ringar för att g enom ytterligare utvidg ning af viirf
ningssy st emet skänha flotta n en hom og en, fullt effektiv 
bemanning . 

Den hos sjöförsva rets m;in allm änt r ådande farh å
gan, att v ä. rnpligtssys temet , ifall det blefve genomfö l'<lt 
till en sådan utsträckning att något för landet betryg 
gande försvar derigenom skulle vinnas, måste göra ett 
definitivt slut på Sveriges bemödanden att utveckla sig 
till sj Umakt och a tt på denn a, för vå rt land n atnrli
gast e, v·i.ig vinna vii is tånd och anseende, å t erfinn er ma n, 
både p:l och emellan r atlerna, i 1874 års komi tebetiin
kal1lle. Genom att i L1enna vigtiga fråg a , ej mindre 
än uti den a ngående den värfvade stammens utby te 
mot en vämpligtig , hafva intagit en fast, r eserverad 
hållning synes ock komiten väl hafva fullgjort sitt 
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.g l'a nnlRga y;irf och viil fc rs tått hiif<la bflt le la nd ets, 
flnttfl n s och !J::uHl elssjiifa rtens i n tressen. 

A ngåeml e k omiterade:-< f('q· ::d ag till iiEd ringar i or
ganisat ion af öf,·crstyrelscn, synes oss de senas te år ens 
erfa renhet, haf,·a g i fvi t stöd :'H dc•t pås t.lende, a t t <1 f t 
var it ii1uhm ål:>enligare stiilla personalen un tler sj öm in i
s tern s chef:-< k:ct p, nrlll er fö ru tsii ttning lik väl att kom
ma ml oexpell it io!Jen erlt ållit der t ill erforli edig utvidg
ning. ii n, enli g t r e::tervant r n" fö rslag , un de r en särskil<l 
un der 1l r p artP rn e n ts c~h e fen ej rli rek t ly rla nd e person al
clw f, men att tl ere mot fij r ;; (iJ.:: et m N1 en byråorg an isa 
tio n ej utfallit ly cklig t , .i lli;t derfiire att by råarna gj or 
tl es t ill fi ireningshn kar melhn h enne my ndig heter -
m i ni::> t ern or: Ii f'i'n·,·al t n i n g en. 8 kall flottans chef kunna 
s tyra IJ :oule tl <'-~S p e 1 ·.~ o n rtl och m:ct ter iel, så to rr] e d P t 
va r:1 alld eles niilh iiv t1igt att tl e militiim och tekni sk a 
my n1li glt et em n. (lJy r!i. r hef'erna) sti illas n ml er han s on1er 
och chefskap. 

Itleen att i s törre u ts t r tickning komm enelera office 
rare t i Il tj ens tgöri ng i öfve rstyrelsen lw1le h elt viss t 
va rit af stort gagn för va pn et, detta i dubbelt mi\tto, 
ty dels kr~ifve r ett centrali sationssyst em bety dlig t större 
arbetskra fter ä n som va r it an viinlla i vå t· flot tas öfver 
s tyrelse, dels ha<le, i fall så sket t , antagligen ej frågan 
om en amiralitetsst ab oeh om vi l koret lJ ~il'föt·, en sj ö
krigsh\'lgskola fått spårlöst försvinna i glömskans natt. 

'l'ill sist mftste man egna 1874 års komiterade ett 
trt l' l; samt erbillll <UH1e för den bcsttim dh et , h varm eL1 de 
y rka,1 e på måt t ligt ("d;:ade anslag så v~il t ill nybyggnad 
or h u ntl erh :'\ 11 som t ill en t illriteldiga re personrJ orh 
till dess öfvande. Der ut i låg en viil b0ltöAig prot est 
mot tl e moJe rna t eo rierna a tt bygga försvar et på myc
k et folk och litet pengar. Vi lemna åsitlo, huru lå ngt 
in a n på llen v ~igen k an ly ckas kom ma t ill lands, men 
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tillåta oss blott påstå att ett sjövapen ej kan åstad
komma s ntan pekuniära uppoffringar, men väl utan in
grepp u t i ft·edliga medborgares frihet och sjelfbestäm
melserätt. 

Af nästan större vigt än sjelfva komitebetänkam1et 
blef den medföljande reservationen, en[ir reservanten 
inom kort fick tillfälle genomdrifva sina egna ideer. 
Huru dessa bestått profvet torde vara inom vapnet 
tillräckligt kändt och vi skola derföre blott i korthet 
yttra oss om en och annan af de principer hvilka, så
som förut är nämdt, omfattades af frih . F. W. v. Otter. 
För att bedöma huruvida infömnclet af ett slags half
soldsystem inom vår flottas personal var en nyttig 
eller af behofvet påkallad åtgärd, måste man tänka sig 
hvilka förutsiittningar som betinga ett dylikt system. 
Klart synes oss vara, att det ej ur tjenstens synpunkt 
kan vara fördelaktigt att permittera stcirsta delen af 
den för flottans bemanning afsedela stammen, med min
dre än denna är så stor att den under frerlstid lemnar 
ett v[isentligt örverskott. Detta är emellertid ej för
hållandet med flottans stam af officerare, unrleroffice
rare och förhandsmän, hvilka, tvärtom, knappast äro 
tillräckliga för tjenstens behöriga upprätthållande i 
freustid. För en marin innebär Jetta begrepp något 
vida mer än materielens nödtorftiga vård, löpande göro
målens skötr,mle inom expeditionerna samt utbildanclet 
af befälsämnen ooh reluyter. En örlogsmarin är ett 
kostligt men komplicerad t maskineri, hvars tjenstbarhet 
beror af att hvarje del Yånlas meJ oaflåtlig omsorg 
och förnyas i rätt tid ; en skenbart obetydlig urakt
låtenhet häruti kan l~itt förorsaka en haltande gång 
och leda till ett allvarsamt haveri, just då dess fulla 
kraft behöfdes tagas i anspråk. Öl'logstjensten är ej 
ett yrke för dilettanter att sysselsätta sig med på le-
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diga stunder, utan för verkliga fackmän som genom 
studier och utöfvande af tjtmsten till sjös och tilllands 
under freden haft tillfälle förvärfva sig teoreti ska in
sigter och praktisk duglighet. Att permittera största 
delen af den stam, pit hvilkens kompetens sjövapnets 
upptr~idande i första hand beror, skulle sannolikt ha 
till följd ej blott ett stillastående i vapnets utveckling 
under fred ens dagar, förorsakadt af otillräckliga arbets
krafter, utan derjemte en olycksbringande brist på clug
ligt befäl och fC'lrhandsfolk dA. flottan måste rustas till 
aktiv tjenst. 

Vore ock stammen så stor, att största delen deraf 
kunde permitteras utan att tjensten i fredstid derpå 
blefve liJ.ande, så synes oss dock ett system med kom
pulsoriskt försättande ur tjenstgöring och ty åtföljande 
reducerade löneinkomster förutsätta vissa åtgärder till 
skydd för individernas intressen, som ej torde böra 
alldeles lenmas utan hänsyn, såsom att inkallelst;) till 
tjenst egde rum i enlighet med reglementerad kommen· 
deringsrulla, af samma skäl som gäller för båtsmännens 
uppfordring i tur, äfvensom att permissionstiden be
stämdes så lång, att de permitterade kunde slmffa sig 
annan verksamhet och derigenom ersättning för afkor
tade löneförmåner. 

Fastän den fåtaliga fasta stammen hittills omöjlig
gjort en fullständig pröfning af systemet - ty långt 
ifrån a t t permissionstvånget behöft an l i tas, har rätten 
till semester för officerarne upphört att existera annat 
än på papperet - framträdde dock inom kort brist
fälligheten deruti så skarpt, att man nödgades öfver
skyla dem med s. k beredskapstillägg. Fördelarne af 
det nya systemet med fast lön, half och hel dagaflöning 
framför det äldre med lön, tjenstgöringspenningar och 
arvoden för mera m'l.ktpåliggancle tjenstebefattningar 

18 
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synas oss derföre minst sagdt problematiska. D~t äldre 
lemnalle styrelsen vidsträcktare dispositionsrätt öfver 
den fasta personalen , på samma gång som det skänkte 
inuivillen full garanti för åtnjutande af med hans grad 
förenade löneförmåner och arvodena eggade dessutom 
till ansträngningar och täflan , hvilka ingalunda upp
muntras af det allt nivellerande dagaf:löningssystemet. 

Att införandet af obligatOl'iskt afskedstagancle, h vil
ket frih. v. Otter satte på sitt program och äfven lyc
kades genomurifva, verkat godt genom den lif:ligare om
sättning som uppstått inom befälskårerna, derom torde 
knappast mer än en mening föl'efinnas bland fackmän
nen, isynnerhet som reformen ej kräfue uppoffrandet af 
den permanenta reservstaten. 

Samma erkännande rönte cleremot icke hans åsig
t er om organisation ar" öfverstyrelsen och stationerna. 
Här framträder omisskänneligt begiiret att centralisera; 
för denna ide måste stationernas ganska vidsträckta 
sj elfstyrelse uppoffras eller åtminstone försvagas genom 
maktens fördelning emellan tvenne likstäida myndig
heter, militär- och varfschefen. Konsekvensen här·af 
borde väl ha varit en betydligt starkare öfverstyrelse, 
men uti den föreslagna förändringen af denne är ej 
lätt att upptäcka några frön till ökad styrka men väl 
till svaghet. Ett s1uant låg uppenbarligen uti den nya 
personalchefsinstitutionen, på grund af <len ställning 
denne chef komme att intaga till departementschefen, 
och ett ann at uti den cheflösa marinförvaltningen, hvil
ken genom den föreslagna ombildningen for visso ej 
komme att förlora något af sin häfd vunna byråkratiska 
oafhängighet af flottans ansvarige chef. Hade reserv. 
tillräckligt beaktat den omstiincligheten att, ifall sta
tionerna skulle blifva hufvudsakligast "depoter för en 
utevarande flotta " - d. ~i. upplagsplatser och vål·d-
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anstalter för flottans materiel och bemanning - desto 
större drifkraft måste samlas i öfverstyrelsen och att 
denna måste utveckla den lifaktiga, skapande och ord
nande verksamhet utan hvilken ett sjövapen blir blott 
en vegeterande organism men ej en lefvande sådan med 
hufvud, armar och hjerta, så borde han varit betänkt 
på att icke blott ge öfverstyrelsen en fastare organi
tian utan ock att der samla större arbetskrafter, hvar
förutan den ej rimligtvis kunde uppfylla de ökade ålig
ganden som måste blifva fåljd er af den nya r egimen. 

Genom irrgångarna i vår flottas organisations
historia löper, liksom en röd, vilseledande tråd, en 
missuppfattning af begreppet chefskap. Vi fordra af 
en chef mindre ledande, än i detalJ. arbetanue förmåO'a 

o ' 
mindre initiativ än konservatism, mindre känsla af per-
sonligt moraliskt ansvar för h vad han gör eller under
låter än af juridiskt sådant. En rationel, harmonisk 
fördelning af makt, ansvar och arbete, grundad på 
subordination under en högsta makt, ett högsta ansvar 
och initiativ existemr följaktligen icke. Och likväl 
ligger förebilden oss så nära och dertill på vårt eget 
element. Någon till sina grunddrag fullkomligare och 
ändam/ilsenligare organisation än den af en utrustad 
flotta och af ett enkelt örlogsfartyg torde man få leta 
efter, åtminstone i vårt goda land, der man så lätt för 
trädens skull förlorar skogen ur sigte. 

(Forts.) 
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Några ord om inrättandet af en amil·aiitets
stab och om en sådan anstalts 

lmfvudsaldiga uppgifter. 
Då man tager i betraktande huru mycken utred

ning, allt studium af egna förhrtllamlen och andea Hin
ders erfarenheter och allt annat förarbete, som erfor
dras, för att på riktiga och hållbara grunder bestämma 
om vårt sjöförsvars uppgift, sjövapnets deraf beroende 
allmänna beskaffenhet, fartygens militära egem;kaper 
och användningssätt, taktiska föreskrifter, den el'fonler
liga bemanningen med sina särskilda element oeh des
sas iindamålsenliga utbildning m. m., så torde man klart 
inse att sjöministern till allt detta förarbete har behof 
af rätt betydliga, stlimliga och ordnade arbetskrafter. 

Om sjöministern till biträde vid ärenden af nu an
tydd beskaffenhet under sig hade en fortvarande lämp
ligt sammansatt stabsinrättuing, föreställa vi oss att 
han uti denna skulle ega den största säkerheten för 
att erhålla grundlig, sakrik och sammanhängande ut
redning i hiirtill hörande frågor. 

Dessas utredande, då sådant icke kunnat utföras 
ensamt af departementschefen med kommandoexpedi
tionen, har i allmänhet öfverlemnats åt tillfälliga ko
miteer eller h~r en del detaljarbete uppdragits åt en 
eller annan enastående officer. 

Huruvida ett sådant arbetssätt är fördelaktigt tonle 
erfarenbeten hafva lärt. 

Otaliga äro de ord som spillts på lösningen af sjö· 
försvaret berörande frågor, oräkneliga de papper.sark, 
som fullskrifvits i sådana, såväl i de vigtigaste och 
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konstituerande som i detaljfrågor. Dock synes detta 
talande och skrifvande, allt både mödosamt, ärligt me
nadt och i och för sig förtjenstfnllt arbete, icke hafva 
tillfört flottan några synnerligen rika eller hållbara 
frukter. Orsakerna härtill äro nog flera , men en tro 
vi för visso kunna sökas deri, att arbetet saknat kon
tinuitet, hvarigenom de s[irskilda frågorna icke blifvit 
behandlade i det absoluta sammanhang med det hela, 
som [ir nödvändigt, för att de deruti skola kunna rätt 
inpassas oeh ömsesidigt stödja hvarandra. 

Goda krafter inom sjövapnet, som i här berörda 
afseenden nu komma till ringa användning eller som 
af brist på sammanhållning och ledning användas till 
ringa eller tvifvelalrtig nytta, skulle, om ordnade och 
lämpligt ledda inom en fortvarande anstalt, sannolikt 
få en rikare utveckling och blifva långt gagneligare 
för flottan. 

Vi tro derföre att det skulle vara lyckligt för sjö
vapnet om en sådan anstalt, i hufvudsak motsvarande 
hvad generalstaben är tör armen, inrättades vid flottan. 

Icke utan allt skäl har man anmärkt brist på kraft
full samverkan af flottans egne officerare för lösningen 
af sjöförsvarsfrågor och man har - kanske icke heller 
alldeles oberättigadt - gifvit denna brist delvis skul
den till att sjövapnet hos landets representation och i 
allmänhet inom Sveriges befolkning icke rönt det er· 
kännande och väckt det intresse, hvartill dess stora 
betydelse vid landets försvar och utveckling berättigar 
det. 

Ett sådant intresse väckes endast derigenom att 
nationen blir öfvertygad om att vårt land måste kraf
tigt försvaras vid och ~danför dess kuster och fattar 
förtroende till sjövapnet. Och hvem synes väl i främ· 
sta rummet böra kunna väcka och stärka sådan öfver· 
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tygelse och detta förtroende, om icke just vapnets egne 

officerare. Dock skola alla deras ansträngningar i detta 

syfte, om än så ifriga, förblifva maktlösa om de icke 
ske samfäldt och om de icke kännetecknas af egen fast 

öfvertygelse - fast, icke i den mening att den icke 

böjer sig för förändrade förhållandens kraf, utan i så

dant afseencle att den hvilar på verkliga, väl genom

tänkta, fördomsfria och från hvarje enskildt eller bi

intresse befriade grunder. 
Det är inom en anstalt sådan vi här förordat, som 

denna öfvertygelse lättast bör kunna skapas för att 

derefter få fåste inom officerskåren, och vi tro att åt 

hela denna kårs sträfvanden genom densamma skulle 

gifvas större lif och kraft. 
Af vigtigare uppgifter för denna - vi kunna ju 

kalla den - Amiralitetsstab torde blifva uppgörandet 

och kompletterandet af en strategisk organisationsplan 

för flottan, hvarunder vi inbegripa sjökrigsstyrkans för

delning och användningssätt, anordningar för dess ha

stiga mobilisering, att utstaka minlinier, att anordna 

telegrafförbindelser och utkiksstationer, att utse och 

föreslå lämpliga punkter på kusten och i skärgården 

till stödjepunkter och fät• förrådens fyllande under 

krigstillfällen m. m. Allt detta hör till de nödvändiga 

förberedelserna för försvaret, hvilka måste under freden 

väl genomtänkas, af ministern bestämmas och delvis 

anordnas; tydligt är äfven att i vissa delar fordras 

dervid ett samarbete med armeens generalstab. 
Vidare torde öfningarnes och undervisningens än

damålsenliga anordnande, förslag till erforderliga nya 

reglementen eller till förut gällandes fullständigande 

m. m. böra blifva föremål för en amiralitetsstabs om

sorger. 
Deremot torde denna anstalt icke böra hafva någon-
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ting att skaffa med tekniska eller ekonomiska angelä
genbeter i egentlig mening, för hvilka 11 marinförvalt

ningen " bär omsorgern:=t och ans\'aret och icke beller 
med frågor rörande personalens antagande, kommen

derande, befordringar, afsked o. d., hvartill departe

mentschefen ju har sin kommandoexpedition. 
I de flesta mariner finnas numera under något 

skiljaktiga former institutioner med hufvndsakligen så

dana åligganden, som vi nu i hastiga drag antydt för 

en amiralitetsstab vid vår flotta. Ju mindre förmågan 

är att hålla någon större del af sjövapnet ständigt 

krigsrustad och ju mindre ]l:rigsvanan är, desto större 

är behofvet af att förbereclelserna under freden äro med 

omsorg genomtänkta och, der så kan ske, anordnade, 

på det att vi må kunna rätt tillgodogöra landet vap

ne~s förmåga och på det att icke i ofredens stund vil

lervalla och olycka må uppstå. 
En särskild uneler sjöministern stäld inrättning, på 

hvilken omsorgerna härutinnan ständigt hvilar, är der

före hos oss kanske mera betingad än i många andra 

mariner. 
De ord vi nu nämnt om inrättandet af en amira

litetsstab och de korta antydningar vi gjort om hvad_ 

som enligt vår uppfattning borde utgöra hnfVtldsakliga 

uppgiften för en sådan inrättning, göra ju ingalunda 

anspråk på att vara något förslag. Afsigten med upp

satsen är ingen annan än att genom ett uttryck af våra 

tankar i frågan derpå återväcka andras, som, om de gå 

i samma riktning, kunna främja densamma. 
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(Insänd t.) 

"The new navigation." 
I franska och engelska nautiska tidskrifter har på 

sednare tider skrifvits mycket om den s. k. "nya na
vigationeu " samt, såsom skäl för densammas använ
dande, anförts den korta räkning h varigenom ett fartygs 
observerade ställe t emligen noga best~immes. Denna 
räkning går hufvudsakligast derpå ut att, efter mätta 
höjder af himmelskroppar beräkna ortlin i er; observa
tionsställets latitud och longitud utmärhes genom den 
punkt i kortet, hvarest ortlinierna skära hvarandra. 

I England har man, såsom iinnu vanligen der är 
förhållandet, från att vid beräkningen använda form
lerna för densamma, öfvergått till endast angifvande 
af de minnespröfvande minnesreglerna för räkningens 
utförande. 

Det af oss begagnade ypperliga och användbara 
nautiska tabell verket af Klint kan ä f ven i detta afse
ende användas, hvarvid man genom en ändå kortare 
räkning vinner samma ändamål. 

Såsom exempel härpå tages det i Nautical 1\Iaga
zine för år 1882, September månadshäfte, siclan 671 
anförda. Vid riikningens utförande användas tabell 
XVIII (a) och (b) i af Klints tabellsamling 4:de upp
lagan. 

Exemplet lyder: 1885 December den 6 kl. omkring 
6t. 56m. f.m. på Lat. N. 49° 40' och Long. V. 13° 30' 
mättes en höjd af Regulus, som rättad = 46° 30' och 
samtidigt dermed var Arettuns rättade höjd= 49° 19'. 
Den förra stjernans azimuth = S 42° 32' V. och elen 
sednares = S 53° 35' O. 
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För :finnandet af den förra stjernans ortlinie an
tages tvenne latitudsvärden , nemligen 49° och 50° och 
de dem motsvarande longitudsvärden sökas. 

I tabell XVIII (a) erhå lles, efter proportionering, 
emot latitud = 49° och azimuth = 42° faktorn 1',i, 

. h varefter räkningen tillgår sålunda, att man med denna 
faktor multiplicerar skillnaden mellan den rälmade och 
antagna latituden, hvarefter produkterna fogas, enligt 
anvisningen under n~imnde tabell , till räknad longitud 
för erhållande af de sökta longituderna; således : 
räknadlatitud = 49° 40' 
antagen n 

skillnad 
Long. V. 

= 49° 
40' x 1,7= -1° 8' 

13° 30' 
Sökt Long. V. = 12° 22' 

riiknad latitud = 49° 40' 
antagen , "-'--' 50° 

skillnad ~20' X 1,7 = + 34' 
Long. V. 13° 30' 

Sökt Long. V. 14° 4' 
1\Ied tillhjelp af tabell XVIII (b) beräknas den 

emot Arettuns azimuth = 53° och latitud49° svarande 
ortlinie, med de tvenne antagna vänlena 13° och 14° å 
longituden. Faldorn blifver, efter proportionering = 
0',87; således : 
riiknad longitud = 13° 30' 
antagen , = 13° 

sl,illnad = - 30' X 0,87 = + 26' ,l 
Lat. N. = 49° 40' 

Sökt Lat. N. 50° 6' ,1 
räknad longitud = 13° 30' 
antagen , = 14° 

skillnad = + 30' X 0,87 = - 26',1 
Lat. N. . 49° 40' 

Sökt Lat. N. 49° 13 ,9. 

Utläggas dessa tvenne ortlinier skära de h varandra 
på Lat. N. 49° 40' ,2 och Long. V. 13° 30'. 
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Då likväl Regnlus mätta höjd är antagen 39 1 för 
liten , så bör den första ortlinien fly ttas lika många 
minuter tillbaka i vinkelr~it riktning eller i stj ernans 
azimuth motsatt riktning och emedan Arcturus höjd 
blifvit antagen 47' för stor, så bör den sednare ort
linien flyttas lika många minuter i riktningen af sist
nä:mde stjernas azimuth, framåt i vinkelrät riktning 
emot ortlinien. Verkställes detta så skära de genom 
dessa punkter dragna, med de första ortlinierna para
lella, linierna hvarandra på Lat. N. 49° 40',8 och Long. 
V. 15° 1',1, hvilken punkt är fartygets ställe. 

I Nautical Magazine hafva stj ernornas azimuther 
blifvit uträknade, h vilket är säkrast , men tillräcklig 
noggranbet för desamma kan ernås genom en tillför
litlig pejling samt tillämpande af missvisningen. 

De antagna värdena å latitud och longitud böra 
helst vara lika många minuter på hvarje sida om be
stickets latitud och longitud, samt skillnaden emellan 
de yttersta värdena å desamma ej gerna större än en 
grad. 

I nämnde tabeller synes, att faktorn för rättelsen 
till longituden blir större och ej proportionelt tillta
gamle ju större latituden är, bvilket antyder, dels att 
longituden blifver, enligt denna method, säkrare be· 
stämd på låga än höga latituder, dels ock, att större 
noggranhet vid proportioneringen af faktorn är nöd
vändig för finnande af rättelsen å höga än låga lati
tuder. Vid finnande af faktorn för rättelsen till lati
tuden är en noggrannare proportionering af nöden vid 
faktorns finnande på låga än höga latituder likasom 
också räkningen gifver ett mindre noggrant resultat 
på de förra än på de senare latituderna, dock alltid 
lika säkert som de utländska korta, bittills angifna 
methoderna. 
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Till faktorns uträknande kan användas formeln 
dt = - d rp . cot. a . sek. g>, der dt är differensen i 
longitud och d rp differensen i "latitnd, båda antagna till 
en minut. 

Faktorerna erhållas lättast och säkrast om, vid 
formelns uträknande, logaritmer användas, då äfven 
latitudens och azimuthens minutantal kunna ingå i räk
ningen. 

n. n. n. 
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Hvarjehanda. 
Fransyska pansarfartyget "I,e ~Iarceau 1'. 1'Le 

Marceau 11 är byggd af 1' la Societe des forges et chan
tiers de la :Mediterranee '1 vid La Seyne efter ritningar 
af mariningeniören Huin och sattes i sjön den 16 sistl. 

Janua >· i. 
Fartygets hufvudclimen sioner äro: 

Längd emellan perpendiklarne i vattenlinien . . 98,60 m. 
Hela längelen i vattenlinien utom pansarn .. . 100,60 , 
Skrofvets hela längel .... . ..... ...... ... ... 103,60 ,, 
Bredelen vid nollspantet i vattenlinien ... . ... 20,12 n 

Rummets djup vid nollspantet........... . .. 7 ,80 n 

:Medelcljupgåenc1e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 
'' En metallgördel, 0,35 m. i unelerkant och 0,45 m. 

i öfverkant skall skydela fartyget i vattenlinien och 
ett däck med pansarklädsel af 0 ,08 m. skall utgöra 
skydd mot stupskott. För- och akterut i torn skall 
1'Le Marceau'1 föra 2 st. 34 cm. kanoner; två andra 
torn i fartygets miclt skola bestyckas med 27 cm. pje
ser; 2 st. 14 cm. kanoner på back och skans, 18 pjeser 
af samma kaliber i batteriet och 20 Hotchkisskanoner 
komplettera bestyckningen. Tornen beklädas med pan
sar af 0 ,40 m. och förses med hvälfdt skyddstak af stål
plåt 0,02 m. tjockt. Fartyget skall hafva 4 torpedo
skjutningsapparater1 2 midskepps och 2 akterut. Två 
bred vid h varandra stälda maskiner beräknas gifva far
tyget en fart af 16 knop. Vanliga kolförrådet skall 
vara 600 tons men skall kunna ökas till 800 tons, 
hvarmed 11 Le :Marceau 11 skall kunna tillryggalägga 
1500 mil med högsta fart och 3500 mil med farten 
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reducerad till 11 knop. Fartygets deplacement skall 
blifva 10581 tonneanx. 

Sjelfva fartygsskrofvet utan bepansringen ska ll 
icke deplacera mera lin 3740 ton, d. v. s. omkring 35 
procent af hela deplacementet. Om man j emför detta 
resultat med de goda engelska fartygstyperna, finner 
man att em1ast "Devastation 11 ger unge fär· sa rmua pro
porti on, nnder det skeppskropparnepå ''H ercules 11

, ''lVIo
narch, "Dreadnought 11 m. fl. äro mycket tyngre o c. h re
presentent icke mindre än 43 procent af hela deplace
mentet. 

Belastningen ntom sjelfva skeppskroppen skall på 
1'Le lVIarceau 11 p[t följande sätt förd elas: 
Maskin ... . . . ........ . .. . ....... . . ... 1300 tonneaux. 
I{ol ..... . . . ................ . ... .. ... 600 

" Artilleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 
" 

Pansar . .. ....... ... ... ...... . ....... 3190 
" Diverse . .... .. . . .... . ................ 900 
" Tillsammans 6840 tonneaux. 

skeppsrummet är konstrueradt efter cellsystemet 
och med dubbel botten. Yttersidan af botten är af 
jernplåt ända upp till pansarfästet. Den öfre delen 
ända till pansardäcket är af stålplåt. Ytterklädseln är 

· enkel. Det inre skrofvet är dubbelt, af stålplåt. J ern 
har föredragits framför stål på yttersida,n, tillföljd af 
det hastigt förstärande inflytande, som saltvatten har 
på sistnämnde metall. Deremot har stål användts äf
verallt annorstädes, i afsigt att minska tyngden. 

Från fören till aktem äro 17 hufvudcompartiment, 
sjelfva mera eller mindre sönderdelade med diametrala 
eller horizontela skott. Bättre än skyddsnät, hvars 
användande icke heller ännu är allmänt aclopteradt, är 
skeppskroppens sönderdelande i vattentäta afdelningar 
i närvarande stund det erkändt kraftigaste skyddsmedel 
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mot torpeder. Explosionen af en dessa krigsmaskiner 
skall, äfven under de gynsammaste förhållande för den 
anfallande, icke kunna insläppa mera än 200 till 250 
tons vatten; i första hand skall fartygets dubbla bot
ten och vidare tvärskeppsskotten nästan fullständigt 
försäkra fartygets flytförmåga. 

Pansarbädden går från förstäf till akterstäf och 
utgöres af 2 lag stålplåt af 12 mm. Häepå skall pan
sarn vertikalt h vila med sin undra kant; för öfrigt 
skall pansarn stödjas mot en teak-klädsel. 

Pansardäcket afskär det egentliga rummet och upp
bär en öfverbyggnad helt och hållet af stål, i hvilken 
de fyra pansartornen finnas. Hvarje torn skall hvila 
på en platform, uppburen af en slags tub som direkt 
öfverflyttar trycket på hufvuddäcket. Denna tub är af 
stålplåt och med dubbla väggar samt fästad till pan
sardäcket. Den skall på samma gång tjena såsom pi
vot till kanonlavetten. Tornets pansar är fästadt till 
en teakbäddning. Krutdurkarne och projektilrummen 
äro rätt inunder de torn som från desamma skola 
förses. 

Framdrifningsapparaten skall bestå af två alldeles 
lika och af hvarandra oberoende compoundmaskiner 
med hvar sin skruf. Hvarje maskins ofantliga kraft 
fordrar tre bredvid hvarandra stälda cylindrar. Ångan 
inkommer i den mellersta eller lilla cylindern som en
dast har en diameter af 1,58 m. och går derifrån till 
de båda andra. Dessa expansionscylindrar hafva 2,02 

m. diameter, hvilken dimension är den största som i 
praktiken förekommer. Pistonslaget är endast l meter. 
Detta är ringa med hänsyn till den, synnerligen i Eng
land, omfattade åsigten att använda långa slag. Men 
i ett krigsfartyg erbjuder det kortare slaget, äfven om 
det fordrar stora diametrar, dock obestridligen fördelen 
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af att minska maskinbygnaden i höjd och sålunda min
dre utsätta den för fiendens eld. 

Ytkondensorn är sammansatt af knippor af cylin
driska messingstnber. Fym anxiliärmaskiner besörja 
vattencirculationen i kondensorn. Dessa maskiner skola 
utveckla 17 hästkrafter med vanligt tryck men 44 häst
krafter med forcering. 

En särskild maskin skall anbringas för att röra 
fartygets maskin, om ouppeldad. Denna skall blifva 
högtrycksmaskin och skall kunna åstadkomma en full 
omgång meJ stora maskinen på några minuter. 

För ångbildningen skall användas åtta pannor, 
h vardera med tre eldstäder. H varje panna är 5,so m. 
lång med en medeldiameter af 3 ,51) m. Pannorna äro 
1:1,nordnade två och två tillsammans i oberoende com
partiment, men hafva en gemensam skorsten. 

Tio ventilatorer skola besörja lnftvexlingen i ma· 
skinen. Af dessa placeras två i hvarj e pannrum och 
en i hvarje maskinrum. Dessa ventilatorer drifvas af 
maskiner om 12 hästkrafter som med forcering kunna 
ökas till 28, och förse med 40000 å 45000 kub.-meter 
luft i timmen. 

Pannrummen äro på sidorna och till hela sin längd 
gränsande till kolboxar. Genom dessa och andra tvär· 
skeppsboxar belägna för- och akterom eldrummen äro 
dessa fullständigt skyddade mot fiendens projektiler. 

Nominela kraften af maskinerna på :'Le Marceau" 
skall med vanligt tryck vara 5548 hästkrafter; den 
skall med forcering kunna nppdrifvas till 12000 häst
hafter. Antalet slag skall i förra fallet blifva 72 och 
i senare fallet 90. Den beräknade stora hastigheten 
är 16 knop eller mera än 29,;. kilom. i timmen. 

Fartyget skall levereras aderton månader efter det 
entreprenörerna af styrelsen emottagit pansarplåtarne. 
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För fransyska flottan konstrueras tre andra lika
dana pansarfartyg, neml.: ''Hor;he'' i Lorient, "Neptune" 
i Brest och "Magenta" i Toulon. 

Allt hvad till fulländandet och inredningen af "L e 
lYiarceau '' hörer, med undantag af pansarn och bestyck
ningen skall utföras af det entreprenerande bolaget. 
Pansam skall jemväl fastsättas af bolaget. Maskinerna 
äro bestälda vid Menpenti, nära Marseille; däckspansa
ret skall lemnas från Saint Etienne; pansarn till sidor 
och torn skall antagligen tillverkas vid Creusot. 

(Revue Maritim e Pt Coloniale.) 

Nya kryssare under byggnad föt· Föt·enta statel'nas 
flotta. 

Dubbelsknt{hyssaren "Chicago". 
Längil. mellan perpendiklarna ... . .. . ...... . 96,01 m. 

i vattenlinien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99,nu , 

" 
Clfver stäf ......... . .. .. ............ 101 ,90 n 

Djup från köl till öfverkant af däcksbalken .. 10,59 n 

Batteriportens underkants höjd ofver vattnet . 3,05 , 
Däcksportens , , , , 5,64 , 
Största bredd . . . . . . . . . . . . . .. ......... .. .. 14,70 , 
Djupgående . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5;79 , 
Deplacement ....... . ..................... 4573 tons. 
Segelarea .............................. 1382,4 0-m. 
Besättning . . . . . ..... . ...... . . .. . . .... .. . 300 man. 
Bestyckning: 4 st. 8 tums bakl. i barbettorn, 8 st. 6 

tums och 2 st. 5 tums bakl. på batteriet. 
In d. hästkrafter ..... . ... . ..................... 5000. 
Fart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . •..... 14 knop. 
Kolförråd ............................. ... . 940 tons. 

Kontraktspriset för skeppskroppen med inredning 
och maskiner, men utan takling och segel etc., utgjorde 
889000 dollars. 
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"Chicago" är af mjukt stål utan triibeklädnad; vid 
dess byggande skall man tillgodose sig alla skepps
byggeriets och artillerivetenskapens nyaste uppfinnin
gar. På öfra däck placeras i utom skeppssidan ut
skjutande barbettorn 4 st. 8 tums bakladdare, af h vilka 
h var och en väger 12 tons; dessa kanoners höjd öfver 
vattnet är 6,17 m. Tornen äro icke bepansrade; kan o
n e rna sk j u ta genom stora vida portar, h vilka icke kunna 
stängas. Det enda skyddet för servisen utgöres af en 
vid karmen anbragt skcld. De förligaste kanonerna 
bestryka en vinkel från 3° på andra sidan om farty
gets medellinie till 60° akter om tvärs. De aktra ka
nonerna hafva en lika stor bestrykning akterifrån och 
föröfver räknadt. Sex st. 6 tums bakL-kanoner om 
1 tons äro uppstäida i batteriet så att de kunna skjuta 
ända till 60° såväl akter som för om tvärs. Batteriet 
kan inrymma ytterligare 2 kanoner, en för hvardera 
sidan, hvilka i händelse af behof kunna tagas ombord. 
De förligaste kanonerna stå i något tillbakadragna 
portar, hvilka medgifva rigtning från 3° på andra si
dan medellinien till 52° akter om tvärs. 2 st. 5 tums 
kanoner, skjutande akteröfver, stå akter om kajutan. 
8 tums kanonens projektiler väga 113,40 kg.; 6 tums 
kanonens 45,36 kg. och 5 tums kanonens 27,22 kg. 
Vidare finnas 4 st. 47 mm. och 2 st. 37 mm. Hotch
kisskanoner. 

skeppskroppen är delad i 10 olika afdelningar ge
nom 9 st. vattentäta skott, hvilka räcka ända upp till 
batteridäcket. De 4 mellersta afclelningarne, hvilka 
tillsammans hafva en längd af 41,45 m. innesluta ma
skiner och pannor. Under dessa rum finnes dubbel bot· 
ten, hvilken genom det 1,07 m. höga kölsvinet och de 
vattentäta bottenstocksplåtarne, delas i 14 vattentäta 
celler. 

l \l 



- 272 -

Maskiner och pannor ~iro shyddade af ett 38 mm. 
tjockt stålcl äck Detta d~ick, hvars medellinie ligger 
circa 305 mm. öfver vattenlinien, ät· blott horizontelt 
mwefär hälften af fartvo·ets bredd,· 3,GG m. från sidan o .J b 

stupar det nedåt och fö renas med denna 1 ,13 m. under 
vattenytan. Långskeppsskott finnas i maskin- och 
pannrumm en. Mellanrummet mellan dessa och skepps
sidan fyll es med kol, hvarigenom man erhåller ett nöj
aktigt skydd, ln·ilket sträcker sig 2 ,74 m. öfver Yatten
ytan. De bord var ts liggande kolboxarn e innehålla till
sammans med de mell an pannorna liggande 34 vatten
täta afdelningar, när dörrarne äro stängda. Man tror 
ej att ståldäcket skall kunna motstå en sextumspro
jektil , till och med ej vid en anslagsvinkel af 6 å 8°; 
det skall blott motstå kulsprutor samt möjligen hindra 
splinter· från en i kolboxarne keeverande geanat att 
skada maskin eller pannor. , 

Krut- och granatdurkarue ligga midskepps, för 
och akter om maskin- och eldrummen. Däcket har 
öfver dessa ställen en tjocklek af 19 mm. men för öf
rigt blott 6 mm. Alla nedgKngar genom detta däck 
hafva vattentätt slutanue luckor. De för rummets 
underafdelningar nödvändiga skotten äro äfven af stål 
och deras antal uppgå till 85. 

Ett fullständigt rörsystem möjliggör med tillhjelp 
af ängpumpar att från hvilken af hufvudafdelningarne 
som helst utpumpa 2000 tons vatten pr timme. 

, Spantdistansen [ir i den del der clubbel botten fin
nes 1 ,22 m. och för öfrigt 1 ,07 m. Spanten utgöras af 
plåtar. 

Pansaruäckets hingd är 41 ,45 m.: den mellersta 
del~n består af 2 lag 19 mm. plåtar. 

Ror och styrinrättning ligga helt och hållet under 
vattnet. Rorhufvad och rorpinne äro sky ddade af en 
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38 mm. stålsköld. stridsratt och sty rinrättning stlt 
bakom denna sköld ; förbindelsen mecl kommandobryg
gan sker medelst telegraf. Akterut pä mellanuäck 
finnes en ratt och i styrhuset på den främre kommando
bryggan fins en ångratt. Det fins 2 kommandobryggor; 
den ena för om skorstenen sträcker sig öfver bägge de 
förliga tornen under det a t t den andra lemnar skydel 
åt de aktra kanonerna. P å den främre har man en 
rymlig navigeringshytt samt ett pansradt kommando
torn. 

"Chicago'' skall t aklas so m bark; segel skola dock 
blott i nödfall användas, då kolförrådet är tillräckligt 
stort för att stora sträckor skola kunna tillryggaläggas 
under ånga. Det vanliga kolförrådet utgör 800 tons; 
kolboxarne hafva dock rnm föe 940 tons, hvartill kan 
läggas 300 tons som kunna stufvas på mellandäck. 
Hela kolförråJet uppgår således till 1240 tons, 11Var
med 3000 mil med 15 knops fart och 6000 med 10-11 
knop kunna tillryggaläggas. 

Fartygets bog är synnerligen starkt byggd för att 
kunna användas till ramning. För att åstadkomma 
god ventilation finnas på mellandäcket 2 stora ftäcktar. 

"Chicago'' erhåller tvenne propellrar hvilka drif
vas af 2 st. compound-balansmaskiner. Hvarje maskin 
med sina tillhörande hjelpmaskiner står i en vattentät 
afdelning af 6,7 m. längd och 4,77 m. höjd. Cylindrarne 
ha f va resp. l, 14 och 1 ,98 m. genomskärning; slagets 
längel är 1 ,32 m. Kondensorerna ligga emellan cylin
drarne och sidan. 

Propelleraxeln ät• af stål. De af stål till verkade 
propellrarne hafva en diameter af 4,72 m. sr.mt 4 rör· 
liga blad med en medelstigning af 6,85 m. Balanserna 
äro sammansatta af tvenne gjutstålplattor af parabo
lisk form, hvilka hafva en längd af 3,35 m. Balan• 
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sernas lagerbockar äro af gjutstål. Manöverratten be· 
finner sig mellan c y lindrarne och slido~lms~nin~en · . 

Balansmaskiner användes sedan lang hu tillbaka 
på b,iulångare men blott sällan på skruff~rtyg:. Ett 
exempel på de sistnämda är ''Louisiana", hv1lken ar J en 
snabbaste ångaren som går mellan New-York och New
Orleans. Användandet af detta maskinsystem för far
tyg med 2 shrufvar iir nl\got alldeles nytt; trots detta 
l~ an man ej hänföra det under benämningen 11 försö~" , 
utan man antog detta system efter mogen öfverlfigg.mng 
och efter jemförelser med såväl vertikala som honzon
tela maskintyper. Det hade varit omöjligt på detta 
fartyg och under de gifna förutsättningarn~ att placera 
maskiner af änghammartypen d. v. s. sa att dessa 
komme att ligga under vattenlinien. I jemförelse med 
de liggande hafva de stående fördelen af mindre slit
ning samt att friktionen är mindre. 

ld 0 t ''Ch' (( Pannor af det slag som man va e a 1eago 
har ännu aldrig begagnats ombord pi något örlogs
fartyg, fastän de flerfaldiga gånger med fördel använ~t~ 
på fartyg tillhörande handelsflottan. 14 pannor sta l 

två från hvarandra vattentätt skiljda afdelningar. De 
äro konstruerade för ett tryck af 7 kg. pr D-cm. Alla 
ugnarne äro vända emot fartygets långskeppslinie med 
undantag af de 2 främ sta so m äro vända något mera 
inåt. Hvarje grupp af pannor har sitt röJdång och 
sin fasta skorsten. Pannorna hafva särskilda ugnar 
och bestå således af Jen egentliga pannan och eldstads
underlaget. Pannan är cylindrisk af 2 ,74 m. yttre ge
nomskärning och 3 m. längd. Den hvilar med hela sin 
undre y ta , lutande något bakåt, på det eldstaden inne
slutande underlaget ; dettas innersidor är klädt med mur
tegel. H varje panna har en eldstad; dess rostyta är 
2,34 m. bred och 2,29 m. l&ng, med ytinnehåll pr panna 
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af 5,10 0-m. och för alla tillsammans af 71 ,43 0-m. 
Plåten i den cylindriska delen är 1o,9 mm. och i gaf
larne 19 mm. tjock Tuberna äro af jern. Öfverhett
ningsapparat finnes, men är ej ämnad att användas i 
vanliga fall. 

Ofvan beskrifna pannor skulle ega följande före
träden framför vanliga cylindriska ångpannor: l:o att 
upptaga minclr·e rum, då en af dessa pannoi· med 2,74 
m. diam eter, har en nära lika ::~ tor r ostyta so ;n en van
lig panna med 3 ,6G m. diam eter; 2:o ~iro de starkare 
och synnerligen passande att emotstå högt tryck, då 
man vet att vid lika tjocklek af plåten, styrkan för
håller sig omv~indt mot diametern ; 3:o är intet eldstad
tak behöRigt, hvilket utgör vanliga pannors svagaste 
punkt; 4:o äro de släta ytorna, hvilka hos pannor ut
göm en svaghet , reducerade till ett minimum; 5:o är 
vattencirkulationen inom en ::~ådau panna mycket bättre 
och man undviker helt och hållet den stora skillnad i 
temperatur so m hos vanliga pannor med inbyggda eld· 
städer är alldeles oundviklig; h~irtill kommer fördelen 
att skarfvar och bultar erhålla mindre frestning genom 
den jemna temperaturfördelningen; 6:o är en sådan 
panna lätt åtkomlig för rengöring och reparation ; bot
ten kan mycket lätt befria s från pannsten och dylikt, 
då här h varken finnas skarfvar eller bultar; 7:o äro 
dessa pannor verksamma ångbildare och mycket lämp· 
liga för forcerad t drag, di\ eldstaden [i r mycket bredare 
och högre ~in det är möjligt framställa på vanliga pan
nor; 8:o underbålles den höga temperaturen l ~ittare ge
nom beklädnaden med tegelsten, hvarigenom en full
ständigare förbränning och större direkt eldy ta ernås. 

Vigten af denna panna med underlag, eldstad, ar
matur och vatten är ungefär densamma som för van
liga pannor; vattenmassan är dock betydligt mindre 
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h vilket meclgifver att taga upp ånga mycket fortare än 

vanligt. Vidare äro dessa pannor mycket billigare att 

tillverka och underhålla emedan hvarje särskild del 

lätt kan utbytas. 
lVIan hoppas att om masl<inerna lyckas, "Chicago " 

skall göra 16 knops fart vid proftmen. I förväg kan 

man naturligtvis ej yttra sig clerom, emedan man ej 

har något föregående att stödja sitt omdöme på. Fram

tiden skall utvisa om det skall bli nöd väncligt att före

t aga några ändringar på fartyget ; emellertid måste 

maskinbyggarne noga afväga hvartenda stycke, då ma

skinens tyngd ej tår öfverstiga 937 tons. 

K1·yssarne "Boston" och "Atalanta". 

Längel mellan perpendiklarna ............. . 

" i vattenlinien .............. .. ...... . 

, öfver stä f ......................... . 

Djup från köl till öfverkant af däcksbalken till 

öfverbyggnaden .. ... .... ..... ... ..... . 

Däcksportames höjd öfver vattenlinien .. . .. . 

Största bredd . . • . . . . . . . . . . .............. . 

82,29 m. 

84,12 " 
86,24 " 

10,86 " 
3,35 " 

12,so , 
Djupgående. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,13 , 

Deplacement ....... . ..... . ............... 3048 tons. 

Besättning . . . . . . . .. ..... . ...... . ......... 230 man. 

Segelarea ..... ... ................. . .... 966,16 0-m. 

Bestyckning: 4 st. 8 tums och 6 st. 6 tums bakladcl-

ningskanoner. 

J\'laskinkraft ..... . .. .. . ........ . ...... 3500 incl. hkr. 

Fart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............. 13 knop. 

Kolförråd ... ........ . ..................... 580 tons. 

Pris för fartyg, maskiner och inredning med un

dantag af rundhult, segel, båtar etc., utgjorde 618000 

dollars. 
Bestyckningens placering lemnar intet öfrigt att 

önska, då kanonerna förmå att behanska nästan hela 
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harizonten ; i följ e häraf kan till och med ej ett så 

starkt fartyg som en fregatt af "C hicago"-klassen un

derskatta en dylik motståndare. 

Fartyg af "B oston"·klassen hafva vanligen ett breel

sidebatteri samt Lack och hytta; i den nu ifrågasatt a 

konstruktionen har man förlagt back och hytta mid

skepps s~t att de Liltla en central öfverbyggnad, nntler 

det att fartygets båda ändar hafva lenmats fria. 

Utanpå öfverbyggnaclens förligast e babords- och 

akterligaste styrbordshörn fi nnas cirka l m. höga bar

bettom af 50 mm. stålplåt, hvartclera bestyckadt med 

en 8 tums bakladdare. Den främre kanonen har en 

bestrykningsvinkel från 40° akter om tvärs ut om b.b. 

till 80° akter om tv~irs ut om st.b. Detsamma g~iller 

för aktra kanon med den skillnad att denna har sin 

största bestrykning om styrbord. Inom öfverbyggna

den stå sex st. 6 tums bakladdare afhvilka 2 på hvarje 

sida bestryka en vinkel från 60° för om till 60° akter 

om tvärs ; vidare står i öfverbyggnaclens främre st. b.

afskärning en kanon som bestryker en vinkel från 20° 

på andra sidan medellinien till 60° akter om tvärs; 

samma förhållande eger rum med den akterut om b.b. 

stående kanon. 
J emför man ett bretlsid ebatteri med detta sätt att 

uppställa kanoner, så finn er man att med denna an

ordning en 8 tums kanon mera kommer till godo och 

att de i öfverhyggnadens afsklirning uppställda 6 tums 

kanonernas bestrykningsvinkel är betydligt mycket 

större; den lemnar vidare fördelarn e af att vid förföl

jelse eller fly k t en stor del af harizonten kan bestry

kas, att manskapet vid 6 tums kanonerna icke äro ut

sa t ta för eld af kulsprutor från fiendens märsar och 

att kanonema ej kunna skadas af nedfallande rund

hult eller t ågvirke. Då allt stående och löpande gods 
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skötes på öfre däcket så erhålles ökadt utrymme vid 
kanonernas betjenande; likaså \'erkställes transport af 
ammunition mycket säkrare. Den mellan hufvuddäcket 
och öfverbyggnaden befintliga sidan iit· mycket infal
lande; man vinner härigenom en ypperlig plats för bå
tarne, hvilkas placering på bredsidesfartyg alltid är 
kinkig. För att skydda 8 tums kanonerna för eld från 
kulsprutor skola stålsköldar uppsättas. 

Detta fartygs båda iindar torde vid dåligt väder 
ej vara så torra, som på ett fartyg med back och hytta. 
Men i stället för mellandäck har manskapet en rätt an
genäm uppehållsort inom öfverbyggnaden. Bakom den 
aktersta bredsideskanonen finnes ett skott, för om h vilket 
ät· plats för manskapet och akter derom för befälet. 

Inredningen på "Boston" och ''Atalantaa liknar 
mycket den på "Chicagoa. Ätta vattentäta skott delar 
fartyget i nio afdelningar. Maskiner och pannor äro 
skyddade af ett 37 mm. ståldäck. För att så mycket 
som möjligt öka flytkraften bemödade man sig om vid 
stommens konstruktion att göra detta däck så starkt 
som möjligt. "Bostons11 ringa djupgående (61 cm. min
dre än "Cbicagos"), pannornas större längel och genom
skärning samt fartygets starka afsmalning mot båda 
ändarne, har nödvändiggjort att däcksbalkarue nncler 
pansardäcket måste borttagas. Detta däck stöttas af 
ett tvärspant i elen mindre kolboxen, af stagplåten i 
den öfre boxen, af dessas långskeppsskott och af en 
långskeppsförbindning. På dessa stöd hvilar mellan
däcket, 1mder hvars plankor ligger 6 mm. stålplåt. 
Ett hät• befintligt mellanrum tjenar som en kanal för 
att skaffa luft från ventilatorerna till fartygets ändar. 
Under hela maskin- och eldrummen ligger en dubbel
botten hvilken är delad i 12 vattentäta afdelningar. 
Genom kolboxarue erhålles ett skydd, som öfver vatt-
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net är 2,44 m. och under dets<tmma [it· 1,G m. lVIaskin
och eldrummens inredning är densamma som på "Chi
cago"; dock finnas här inalles ej mer än 73 vattentäta 
afdelningar. Materialet::; styrka är densamma som på 
"Chicago ". Spantdistansen är inom dubbelbottnen 1,!!2 

m. och utom densamma 1,o7 m. 
"Boston a och "Atalanta" ~iro briggtaklade utan 

öfverbramsegel; för att ej förminska kanonernas skjut
fält och för att hvilket ögonblick som helst kunna 
bruka ramm en, finnes intet bogspröt. 

Kolboxame rymma 580 tons kol; man har dock 
anordnat så, att ytterligare :ZOO tons kunna medtagas, 
hvarigenom dessa fartyg iiro i sMncl att med full fart 
tillryggalägga en distans af 2500 mil och med 10 knop 
icke mindre än 5300 mil. 

lVIaskinerna ligga horizontelt och hafva 3 cylin
drar. Högtryckscylindern har en diameter af 1,37 m. 
och de båda l~ gtryckscylinclrarne 1,88 m. ; slagets längd 
är 1,07 m. 

Cylindrarne .ligga om babord och deras axlar hafva 
ett afstånd frän hvarandra af 2 ,90 m. Hvarje cyiinder 
har 2 ång- och 2 expansionsslider; de sistnämnda med
gifva en strypning under gång af 1/ A- 5 / 8 af cylinder
fyllningen. De båda ångsliderna hafva hvar sin stång 
men gemensamt tviirstycke. JVIanövern verkställes me
delst en Stephensens "coulisse" (slidlänluörelse). Ån
gan går från högtryckscylindern direkt in i lågtrycks
cylindems slidskåp; man har doch: vidtagit åtgärder att 
kunna leda den direkt till kondensorn; dessutom äro 
rörledningar så anordnade att ångan från lågtrycks
cylindern kan ledas direkt ut i fria luften. 

Propelleraxeln är af stål och har en diameter af 
40 cm. Två luft- och två cirlmlationspumpar stå midt 
emot lågtryckscylindern. Pumphusen bild.a, underlag 
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för hondensorerna. D e sistnämde hafva 743 0 -m. af
kylningsyta. Manöverplattfo rmen ligger mellan kon
densorem u och ofvanpå högtryckscy lindem s tvärstycke. 
Den fyrbladiga propollem har en <liarnetet' af 5 ,18 m. 
och dess medelstigning ~i l' G,10 m.; bladen iiro rörliga. 

Atta cylindriska stålpannor producera den erfo r
derliga ångan. De stå förom maskinen i 2 vattenhitt 
sk ilda af<lelningar. De fyra förligaste pannorna hafva 
en ge mensam skorsten, likaså de 4 aktersta. De kunna 
ej fi ras n e eL H var,ie panna ha l' en diameter af 3,56 m., 
är 2,n7 m. låug samt har tvenne cylinc1rislm elt!stiider 
med 1,on m. diameter. Stol'leken af alla pannornas ge
mensamma rostyta nppgå t· till 37,16 0-m. 

Avisaångaren "Dol];Jhin". 
Längd mellan perpendiklarne ...... . ......... 73,15 m. 

, öfver stäf ............... . .......... . 78, 18 ,, 
Bredd på ®-spantet .............. . ........ 9 ,71 , 

Största bredd .............. . .... . ......... 9 ,i 5 , 

Djnp från kölen till öfverhnt af däcksbalkarue 6 ,10 ,1 

Djupgående. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 ,34 , 

Deplacement . .. . .. . . . .. .. . : .. . .. ......... 1483 tons. 
Besättning ...... .. ..... .... .. ... .. . .. ..... 80 man. 
Bestyckning: eu 6 tums bakladdare och fyra st. revol-

verkanoner. 
Maskinkraft ............ . . .... . ....... 2300 in d. hkr. 
Fart . . . . . . . . . . . . . . . ... .. . . ............... 15 knop. 
Kolforråd ............. . .................. 310 tons. 

Pris för fartyg, maskiner och inredning med un
dantag af rundhult, segel och båtar etc. 315000 dollars. 

"Dolphin" skall användas till såväl avisaångare 
som r epetitör och flaggskepp ; den hnfvudsakliga for
dran man st~iller på detsamma ät· att göra stor fart 
samt att kunna bibehålla denna under flera dagar. 

För att kunna erhålla största möjliga effekt af 
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maskinen, måste man afstå från hvarje skydd för den
sa mma. "Dolphins" konstruktion liknar mycket ett 
vanligt handels farty gs. 

"Dolphin" kir taklad såsom slättoppad skonert, men 
har intet bogspröt; stMven är synnerligen stark för att 
i nödfall lmnna tj enstgöra som r amm. På båda ~in:

darne af de två kommandobryggorna står ett Hitt pans
rad t torn, ämnad t att imymma re vol verkanoner. 

skeppskroppen är iudelad i sex vattentäta afdel
.ningar. Synnerlig omsorg har egnats åt l ångskepps
förbindnin gen. Spantdistans ät· 5o cm. 

"Dolphin" erhåller ångstyrimättning, fläck tar, elek
trisk belysning, projektorer etc. 

Framdrifningsmedlet bestå r af en direkt vei'kande 
stående maskin om 2300 in d. hkr. Högtryckscy lindem 
har 1,o7 m. och lågtryckscylindern 1,98 m. diameter. 
Slaget s Hingel är 1 ,22 m. Hvarje cylinder har dubbla 
väggar; rumm et mellan dessa bildar i högtryckscylin
dern r eceivern och i lågtryckscylindern på ena sidan, 
ångkanal till slidskåpet och på den andra, afloppskanal. 
Receiverns totala rymd utgör två och en half gånger 
bögtryckscy linderns. Slidskåpet är på högtryckscy lin
dern anbragt på främre, men på lågtryckscylindern på 
den bakre sidan. 

P rope1lern har fyra rörliga blad med en diameter 
af 4, 34 m. och en stigning af 6,50 m. 

Pannorna äro cylindriska och konstruerade föt• ett 
tryck af 7 ,04 kg. pr 0-cm. Tuberna ligga ofvanför 
eldstäderna. Rostytan utgör 25,08 0-m. och eldytan 
632 D-m. "Dolphin" har 2 pannor med ugnar på. ena 
gafveln samt två dnbbelpannor. D e förstnämde hafva 
en längd af 2 ,82 m. och diameter af 3 ,35 m.; de senare 
hafva respektive 5 ,56 och 3 ,35 m. Pannoma stå i far
tygets hingdrigtning. Inuti rökfånget vid skorstenens 



-282-

nedre del finnes en ånglåcla af 2 ,29 m. diameter och 
2 ,60 m. längd; genom denna gå sex st. rökupptag af 
457 mm. genom::;),~irning. 

Om Nordenfetts maskinkanonct· läses i "Times((: 
Alla nya fartyg hafva blifvit tilldelade Nordenfelts 
maskinkanoner och äfven alla ~ildre, deriblaml äfven 
inbegripna knstbevakningsfartygen, skola med detta 
vapen förses i den mån de blifva för tjenstgöring ånyo 
rustade. För icke längeseelan föreslogs att till anv~ind
nino· i flottan i.ifven infora en Nonlenfelts gmnatkanon 
och

0 

en lång serie af försök för bedön1ande af detta 
vapens värde och slir::;kildt dess användbarhet silsom 
båtbestyckning har nyss afslutats i Portsmonth. 

Enär· dessa försök ~iro de första i sitt slag, äro re
sultaten af desamma af stort inteesse. Med 1'/2 inch. 
kanonen och granat af omkring 2 r/t. (eng.) vigt, åt 
lwilken gafs en initialhastighet af 1770 f., genom~köts 
på ett afstånd af 300 yards en solid stålplåt af 2 mch. 
tjocklek. Vid skjutning emot tunnare pUH spr~ingdes 
~ranaten vid genomtr~ingningen och kringkastade mera 
än 30 splinter öfver en bakom plåten stäld skärm. 
Kanonens träffsäkerhet var synnerligen god. En af 
Nordenfelts nya 6 pip. kanon er, hvaraf 100 st. äro be
sUimda att för flottan anskaffas undee innevarande år, 
apterades i en af de minsta ångbarkasser, som äro i 
bruk vid flottan. Afsigten härmed var att förvissa sig 
om att pjesen med sin stora initialhastigbet (~870 f.) 
lmntle affyras från båten utan att denna farhgt fre
stades. 

Till detta ändamål skedde först ett antal affyr
ningar med förminskad laddning och sedan man funnit 
att båten var tillräckligt stark för att uthärda skak
ningen nyttjades full laddning. Kanonen apterades i 
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båten på en af Nordenfelt s~trskildt för sR små farko· 
s ter konstruerad la vett, h varefter båten utgick till 
Spithearl. Hät· gjordes först flera affyrningar, ln'arvid 
emellan hvarje skott båten undersöktes inom- och utom
bords. Derefter gjordes flera serier hastig eld af G skott. 
Då riktning och affyrning utfördes af samma man åt
gick till en sådan serie 21 sekunder; då en man rik
tade och en annan affyrade pjesen afskötos de 6 skot
ten på 22 sekunder, men då en man utan afbrott af
fvrade och den andre riktade så goJt han hann med, 
å'tgick för serien endast 14 sekunder. Ingen frestning 
eller skada på båten kunde upptäckas efter slutad skjut
ning, och icke heller förekom någon oordning eller skada 
å kanon, ammunition eller lavett. 

Slutligen utgick man en dag då det gick sjö, så 
att båten rörde sig ganska våldsamt; skjutningen för
siggick iifven under dessa ornst1indigheter obehindradt. 

1\ mtförsök för 100 tons li:anoner. Försök med 
olika slags prismatiskt krut till en för pansarfartyget 
"Italia(( afseeld 100 tons kanon hafva utförts i Spezia. 

Resultaten af försöken hafva varit tillfredsställan
de dock icke bättre än dem som förlidet år erhöllos ' 
vid experimenter mecl Fossanoluntet. 

Kompetente personer äro emellertid af den åsigten 
att med de nya 100 tons kanonerna, af h vilka tre v oro 
a t t snart förvänta till Spezia, fördelame af Jet pris
matiska krutet bättre skola tillgodogöras. 

Dessa nya kanoner äro helt och hållet af stål meJ 
en något förstorad krutkammare och äfven något läng
re, så att man i dem skall kur.na använda iin större 
laddningar. 

Den största laddning som vid försöken med elen 
första 100 tons kanonen blifvit använd var 560 kg. 
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och den autagmt tjenstelacldningen [ir 350 kg. , sålum1a 
120 kg. större än den för ''Duilios" kanoner. 

Med "Duilios" 100 tons kanoner har man uppnått 
1.0.500000 kilogrammeter; med "Italias" första kanon 
har man hunnit till 14.400000 kilogrammeter och man 
hoppas att erhålla än större kraftutveckling med "Le
pantos" kanoner. Beträffande de ännu kraftigare pje
serna till "Lauria", ".Morosini" och "Doria" g1ir man 
sig förhoppning om mera än 17.000000 kilogramm eter. 

Hvarje skott med "Duilios" kanoner kostar om
kring 1200 francs ; hvarje skott från Lepanto minst 
1400 francs. 

Vid användande af stålprojektiler ökas dessa kost
nader till respektive 2200 och 2400 francs , tydligtvis 
utan att räkna pjesens slitning eller amortering af dess 
anskaffningskostnad. 
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Handelsmaritima underrättelse!·. 
(Ut(lrag ur konsulsrapporter m. m.) 

Venedig. Här anses ej omöjligt att svenskt stång
och tackjern skulle kunna lwnlmrrera med det engel
ska, men derför torde behöfvas billiga och regelmes
siga ångbåtskommunikationer till de adriatiska ham
narna. 

B arcelona. Förbrukningen af ordinärt trävirke har 
betydligt tilltagit under de senare åren, men som det 
finska virket föredrages för dess lägre pris öfverstiger 
importen af finskt virke betydligt det svenska. Likale
cles införes från Kanada betydliga q vantiteter "spruce" 
och från Georgien "pitch pine", h vilket menligt inver
kar på försäljningen af virke från de Förenade rikena. 

Emellertid har under senare tid mera omsorg iakt
tagits med 1)lanklasterna från Sverige så att numera 

- icke höres klagan öfver att virket inlastats nysågadt 
eller vått. 

Importen af svenskt stångjern har förnämligast 
skett från Hamburg, Antwerpen och London. Förbruk
ningen af det svenska jernet börjar nu blifva mera all
män i Catalonien och i den mån dess utmärkta qvalitet 
pröfvas är att förvänta att den kommer att tilltaga. 

Frakterna för vin, olja och fmkter till Sverige, 
Norge, Danmark och östersjöhamnarne h af va i medel
tal varit 37 :tih, 6 d. pr ton jemte 1.0 %. 

Frakterna för salt fr ån Torrevieja och Almeria 
till svenska östersjöhamnar hafva varit 25 öre pr kub.
fot, och till Norge l kr. 20 öre pr tunna. 
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Som ångarne vid transporten af niistan alla Yaror, 

till och med malmer, utträngt segelfartygen oc;l Sve· 

r ige-N orges handelsflotta iinnu består fömämligast af 

segelfartyg, hafva dessa ej kunnat vid fraktfarten täfla 

med de förstnämda annat än vid transport af träYaror, 

salt, gräs, petroleum och dylika varor. Deremot hafva 

dessa nationers ångare genom det anseende de åtnjuta 

företriidesvis funnit sysselsättning. 
Alge1·. Då tillökningen i de förenade rikenas sjö

fart 11å distriktet under de senaste åren är att anse 

som en naturlig följd af koloniens ökade handelsom· 

sättning, torde vara allt skiil antaga, att den framgent 

skall behålla sig i ständigt stigande. De fören aJ e r i· 

kenas fartygsbefälharvare åtnjuta här ett rättvist an

seende för det utmärkta sätt på hvilket de behandla 

gods vid in- och utlossning. 

I afseende på trälaster påpekar konsulatet att blå 

yta, långsgående sprickor och vankant å virket anses 

som svåra fel och betydligt nedsätter priset. 

Erfarenheten har visat att bästa sättet att införa 

de förenade rikenas varor till Alger är att samtidigt 

med priskurant insända prof. Endast på så sätt är 

det utsigt till att få afnämare och i lyckligaste fall 

en konsignatär för mindre partier. Emellertid bör af

sändaren icke assurera sig mot risk genom att onödigt 

högt notera sin vara. De större Algerköpmännen äro 

för öfrigt vunktliga i uppfyllandet af åtagna förbin

delser. 
Ofta nog misslyckas införandet af en artikel J er· 

för att man icke 1\ii.nner de modifikationer som betin

gas af klimat och andra förh ållanden. Man bör der

för icke sky den ringa uppoffringen af inköp härifrån 

af vrof och derefter söka så mycket som möjligt rätta 

sig efter köparens smak vid tillverkningen. Konsulatet 
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erinrar att det i Alger icke :finnes monopol ln·arken 

på tändstickor eller tobak, ehuru detta är händelsen 1 
moderlandet. 

... Uotan direh:t ångbåtslägenhet är det icke möjligt 

hanfran taga Je billiga och oförfalskade råvarorna. · 

Bästa lägenheten är för närvarand·e öfver Havre 

eller London men hitti lls hafva frakterna och omlast

ningskostnaderna varit all tför höga. Konsulatet har 

derföre sökt afhjelpa detta missförhållande genom att 

utverka nedsättning i frakttaxan sålunda : 
F rån Alger till Chri- Från Alger dir. till 

stiania och Stockholm Stockholm 

V a r o r :'\ngf.-boL C:ni H itvra ise ångf.-boL Lloyd i 

P eui nsulaire Yia Havre Göteborg 

pr 1 000 kg. pr 1000 kg. 

Crin vegetal, tobak 65 francs + 5% 60 francs +5 o,:o 

OIJ'a och v111 60 50 
" " " " 

Kork 100 , , 100 , in full. 

Ull 90 , , 80 , + 5 % 
F ikon, torra 50 4b-

" " " " Spanmål 45 40 
" " " " C:nie Havraise-Peninsnlaire-båtarne afgå regnliert 

en gång i veckan. Lloyds i Göteborg båtar anlöpa 

Algerihamn endast när tillsammans minst 100 ton3 gods 
erhålles. 

Det vore högligen önskligt att man ville mera all

mänt begagna sig af de hvarje år i något af Algeri

departementen åte rkommande expositioner för att göra 

~ända de af våra produkter som mest lämpa sig för 

~nförsel hit, såsom åkerbruksredskap, sni ckeriprodnkter, 

.]ernmannfakturvaror , tändstickor, öl, m. m. 

Hittills har trälast från de förenade rikena införts · 

endast till Goulette men finnes snart utsigt till afsätt- 

ning i . andra tunesiska städer. Mest efterfrågad är 
3'' ><: 9'' furu. 

20 
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Batavia (N ederländska Ostindien), Största delen 
af införseln af stål är tysk eller engelsk vara, Inför
sel af is lönar sig icke, enär f. n. i B a ta via finnas tre 
fabriker för istillverkning och deras fabrikat blir billi
gare än den införda norska isen. Svenska tändstickor 
föredragas ännu, men täflan med de belgiska och tyska 
torde nog i längden blifva svår om ej Je svenska fa
brikanterna betydligt nedsätta sitt pris. 

Sedan början af 1883 har ett nytt fransyskt ång
fartygsbolag varit i gång. Ångfartygen komma allt 
mer att uttränga segelfartygen; Je frakter dessa senartil 
hafva gått för, hafva varit ruinerande för rederierna. 

Regeringen har ökat tonnageafgiften för alla far
tyg som lossa eller lasta i J a va till 16% cent pr kub.
meter i stället för som förut 25 cent pr ton af farty
gets registrerade drägtighet. 

Honolultt (Hawaii). Hawaiiska öarnes hanJel och 
skeppsfart torde utan tvifvel komma att utvecklas allt 
mera i samma mån som immigrationen fortgår och nya 
plantager anläggas. 

Singapore. Vår utförsel till London går i allmän
het med ångfartyg, men till Amerika och de flesta, 
euro,peiska hamnar användas ruerändels ännl1 segel
fartyg. 

Liflig omsättning eger fortfarande rum i tändstic
kor aJ alla slag; flera af dem äro utan allt tvifvel imi
tation af de sv~:mska stickorna. 

Yo.kohcona. De stora vexlingarna i kursen på det 
jap.anska pappersmyntet utöfva skadliga verkningar på 
införselaffärerna; dessa ständiga vexlingar omöjliggöra 
a,fslutandet af för framtiden bindande kontrakt, då in
gen kan veta, om det är honom möjligt att fullgöra sin 
ingångna förbindelse. 

Exportens omfång är till stor del beroende af mark· 
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nadens ställning i Europa och Amerika. De nyligen 
grundade japanska exportbolagen börja få en allt stör
re betydelse för exportaffärerna, om också dessa bolag 
ännu ej hafva någon affärsvana samt dessutom sakna 
·den för affärsförbindelsen med utlandet nödvändiga red
barheten. De förnämsta exportartiklarne från Yokö
hama ~iro råsilke, silkesaffall, te, porslin och lackerade 
varor. 

Osaka synes blifva af allt större betydelse för han
deln med utlandet. De förnämsta utförselartiklarile 
äro te, koppar, tobak, vax, kamfert, ris, bambu, pors
Jin, solfjädrar och lackerade varor. 

Nagasaki förlorar allt mer sin betydelse för im
porten. 

Handeln med utländskt jern är stadd i tilltagande, 
särskildt gäller detta stångjern öch spikjern. Det sven
-ska stålet är mest omtyckt, dernäst det engelska och 
tyska. Qvartstål i tjockleken %"-%" är begärligast. 
Konsumtionen af norskt och tyskt öl är i stigande. 

För segelfartyg blifva fraktema år för år allt 
·mindre lönande; kustfarten är nästan uteslutande in
skränl\t till trafiken mellan Formosa och Yokohama. 

Brisbane (Queensland). Exportvaror ärö ull, talg, 
skinn, hudar och mineralier. Fartyg, som anlända till 
Queensland, måste för det mesta söka retourfrakter 
utanför kolonien. Träfartyg hafva mindre utsigt att 
erhålla frakter från Nya Zeeland än jernfartyg. 

Rustfarten i Australien är ej alldeles att förbise 
·för svenska skeppsredare. 400 tons fartyg äro dock 
för stora, men 200, 150 och 100 tons äro säkra om 
rätt stadiga inkomster. 

I Queensland äro segelfartygsrederierna obetydliga 
i förhållande till den stora kuststräckan, men detta 
lieror mest deraf att landets resurser nu först börja 
blifva utvecklade. 
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Förutom en m~ingd privata ångbåtar finnas här 
Hera rika ångbåtsbolag på kusten. 1\Ied Kina, via 
Batavia och Singapore, underhålles förbindelsen med 
tvenne större ångbåtslinier och med Europa besörjes 
person- och godstrafik af British India Steam Naviga
tion C:o en gång i månaden reguliert, med extra fjor
tondedagf.' ångare deremellan. 

Queenslands hamnar äro behäftade mecl mycket 
lindriga utgifter för fartyg: 

a) Fartyg i barlast eller lastade med stenkol er
lägga blott halfva lotspenningar. 

b) Sökes nödhamn betalas blott h alf lotsafgift, men 
kan lots ej erhållas, ingen afgift. 

c) Främmande eller interkoloniala fartyg, hvilkas 
kaptener äro fritagna från lotsafgift om de Idareras 
till mer än en hamn i Queenslancl, betala 8 d. i första 
hamnen och 4 d. i den andra, seelan ingen vidare af
gift. 

d) Kapten som går i kustfrakt, utan att vara fri 
från lotsning, betalar förutom ingående afgiften (6 d.) 
ytterligare 6 d. vid utgåendet ur första hamnen men 
är sedan fri i de andra hamnama. 

e) Kustfartyg under 50 tons fritagas från begag
nande af lots. 

f) Interkoloniala fartyg, hvilkas kaptener äro be
rättigade att icke föra lots, erlägga en månadtlig af
gift af 6 el. 

g) Kustfartyg erlägga på samma viikor en må
nadtlig hamnafgift af 4 d. ; om under 50 tons endast 
2 d. 

h) Fartyg hvilkas ursprungliga lastnings- och loss
ningshamn ligger utom kolonien, men hvilka anlöpa en 
QueenlMdshamn, utan att derför idka kusttrafik, äro 
fritagna från lotsafgift men böra erlägga följande af
gifter: 
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För hva1je ton af last, lastad eller lossad . . l sh. 6 d. 
, , passagerare ................... l , 6 , 
, hästar och boskap, pr st . . .... . ........ l , 6 , 
, får, pr st. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 , 

Ingen fyrbåksafgift kommer hällanefter att kräfvas 
i någon Queenslandshamn. 

Koloniens städer ~iro: 
B risbane, koloniens hufvudstad som ligger cirka 

30 mil uppåt floden af samma namn. Inseglingen upp 
till ankarplatsen erbjuder inga svårigheter. Fartygen 
bogseras uppåt floden af ändamålsenliga och kraftiga 
ångare (afgift l sh. pr reg.-ton med 25 % rabatt i 
barlast; utgående stenkol räknas och tullbehandlas som 
barlast). De stora postångare som gå häremellan och 
Europa kunna gå ~inda upp till staden med last. H}ir 
finnes en nyanlagd torrdocka. Dess dimensioner äro: 
längel 320 fot (afseclcl att förlängas till 450 fot), djup 
på blocken 12 fot vid lägsta och 20 vid högsta vatten
ståndet. Utgifterna fö r dess begagnande äro så lågt 
st~Llcla att man derigenom hoppas fartyg skola finila 
fördel att begagna den. H}ir finnes äfven en äldre 
patentslip och en ny ~ir uneler anläggning. Från Bris
bane gåt• regeringens jernbana 18 mil inåt landet, be
rörande en hel del stenlwlsgrnfvor, hvars beskaffenhet 
är hufvuclsakligen lika med cle skotska stenkolen. 

JJ!faryborong, vid Maryfloelen i Wide Bay, har ge
nom jernvägsförbindelse beröring med betydliga socker
odlingar, guldfält och stenkolsgrufvor. 

Rockhampton, vicl Fitsroyfloden, har betydlig sjö
fart. 

Gladstone, med en mot alla vindar skyddad ankar
plats, en af de bästa i kolonien. 

Mackay, Queenslands vigtigaste sockerexportort. 
Hamnen är mindr~ god än de andra. 
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Bowen är af mindre betydelse för sjöfarten. 
Townsville, med liflig handel. 
Cardewell, af mindre vigt. 
Cairns, mecl rika medel till uppblomstring. God 

och väl skyddad hamn. Handel med tenn och cederträ. 
Cooktown, god hamn, af betydelse för guld- och 

perl handeln. 
Thwrsclay Island i Torres Stl'ait, förnämsta platsen 

för perlfisket. Konsulatet fäster uppmärksamheten på 
att Torres Strait ingalunda är· så farligt som det i all
mänhet anses. Öfverallt finnas prickar, ledningar och 

fyrar. 
Normanton, uålig hamn men af stor betydelse för 

boskapsexport. 
J erntråd kan finna god afsättning inom kolonien. 

Den användes till inhägnader på de stora betesmar

-kerna. 
Af spik användes mest nmd jemtrådsspik. Tull-

afgiften är 2 sh. pr cwt. 
Stål är tullfritt, j emplåt likaledes. Den senare 

varan såväl som jern och st ål i allmiinhet kommer an
tagligen att inom kort vinna ökad afsättning. 
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