1884.
47:e årgången.
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l<ongl. Örlogsmannasällskapets högtidsdag
den 15 November 1884.
Förhandlin gar.
l: o) Infönl es ny in vald arbetand e leda mot , lwa r efte r
protok olljusterin g verkstitlld es.
?.:o) F öretogs val a f ordförande fiir niista presidii-å r,
h varti ll enh ällig t återvaldes h e d e r~ l e d a rn ote n , kont eramira len 1r. m. fri!t. F. \V. vo n Otter.
3: o) Hiirefter höll sekreter ar en, kapte n L. Pala nd er
r\ minn elsetal öfve r cl e unel er ~ i s ta presi<lii- å ret afli dn e bla nd si.ill s ka pet s ledamö t er.
4: o) U pplustes :
a) af or<l nings mann en, beriittelse om siill ska pets
verksamh et und er det förflu t na året;
b) af le<larn ot e n A. B mck::; t.ri'nn , en af ledam oten
frih erre E . B a rn eko·w fi)rfattad a1'h a ndlin g : " H vad
har un der de se dn ast e åren blifvit gjonlt, och h va d
bör gör as för att an skaffa go dt oeh tidse nl igt hu t
för fl ot t an s k anon er'?"
r~) af le dam ot en J. Ost cnnan , ett anfiir allllf\ om
ry ska öste rsjiiA otta ns stl~ i tl sijfnin ga r i Finsk a Yik en
under A ugusti månad detta år.
5:o) Slutligen hiill s af onlf1iran rl en, he<1 erslf: da mot en
F. \ V. von Ot ter , tal vitl pres iriii ne<lliigga l1l1 e, afha ndlan tle "L\te rbli ek på siill sk apd s m~ prnng samt
nt vecklin g oeli verk sa mh et nucl r~ l.' e>in nn 11 3-ttri ga.
tillvaJ·o" , livilk et t al, i e nli glu~t med s;ill sl\ apets
s tadga r, besvaratl es a f dess sPk rete ra r e.
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Åminnelsetal.*)

Unller tlet nyss f("•t·Hntna presidii-året ktr Kong1.
Örlogsmannasilllshapets leder mera än vanligt glesnat,
i det ej mindre i.in sex af tless ledamciter meCl döclen
afgått, dessa iiro:
Korresp. ]l,damoten, ];:aptenen m. m. Otto Edutrrl Carlsund,
ArhPt. ledamoten, kommendl'n·en m. m. Johan Jlem·ik
Anha?'C?'O?W,
Kort·esp. le1lamoten, (ifversteHijtnanten m. nt. Carl Edvard of' ](len:kc?·,
Korresp. ledamoten, 1lirektören m. m. Jako/i llrnnan
Fonzell,
Arbet. le1larnoten, kaptenen m. m. Abraham lJl·i:x: or.h
He1l.-le1lamoten, amiralen m. m. llcnrik Lud1Jig Sundewall.
Jacr "'år nu att, i öfverensstiimmelse mell en inom
b
b
detta s~illsh:ap gammal sed, söka skildra lifsgerningarne
af dessa våra bortgångna kamrater, i 1lrm Ol'llning de
lemnalle detta jordiska.

Otto

}~llvaru

Carhmnd

hiirstammade fn'in Carlskrona, der fadern var stadsbol;:hållare, f(iddes der, sjelf yngst af 8 syskon, den l
Oktober 1809.
-~A~rninnel s etalcn Hr dcet ;·,fver iifverslcli'>jtnnnll'n C. K nf
1\lercker fiirf:lila•lt :d' iifve rst.eliijlnan t.en 111 m. K G. af 1\lingcn stjcmn, tld iifvcr mnrin<lirPl<iiir .l. H Fornrll nJii(\rr<lirekLiirrn 111 111.
V. fljcrlin g, (",fri g:t nf ]\. (l. R. sr•krl~ lcmrr, ktpl 111 m. L l'ahnrler.
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.Först vid 14 års ålder blef han satt i skolan, och
kunde då, efter hvad han sjelf sade, ånnu icke stafva.
Samtidigt med sko lgången åtnjöt Citrlsuncl iifven unclervisning vid konstruktionskontoret å kgl. örlogsvarfvet,
der hans äldre broclee Anton Gustaf, då löjtnant vid
:flottans konstl'uktionsld\l', var informationsofficer.
Efter att i CarlsJuona s:'llunda hafva erhål lit sin
första underbyggnad i stndier, dE'runrler han visat en
synnerl ig håg för mathematik och mekanik, tvenne ämnen som han i sin mognare å ltler hacl0 så mycken
anviinrlning för, blef Carlsnml 1829 stnclent vid Lumls
universitet. Det beriittas, såger August Blanche, att
när pedellen för honom öppnade 1len bok, lwaruti de
nya stude nterna skulle in::;krifva sitt vitm gen u s Carlsund tecknade under sitt namn ordet "han~ltvet:kare".
I sådant fall har han ock ~i rligt hållit h vad han lofvat.
Sin första tid vid universitetet använde Carlsund
till att studera juridik, men bans böjelse för mathematik och fysik drog honom allt mer och mer åt detta
hi\11, i synnerhet sedan han hiiri fått tlen skicklige professor Hill till Lirare.
Under t1ren 1830-1831 fortsatte han med en s~Lll
spord ifver sina lektioner för H ill, h vilken snart insett
Carlsunds stora begåfning, och h vilken förstod att egga
tlet unga lmfvu clet till nya anst6ingningar och forskningar inom dessa ~imnen.
Lunds universitet lemJ<ade Carlsund 1832, cl<'t han
utbytte studentrocken mot arbetarens enklare driigt,
och antog anställning f()r första gången vid Motala
verkstad såsom snickarebdiu g vid dervarande smch:areverkst,acl.
Från Motala kallarh~s Carlsund till Brefvens l.Jruk
i Nerik e, som då egdes af gret've A11ckar;:-;vänl. Hlir
fanns en mindre mekanisk verkstad, och b~ir brer
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Carlsund hafva konstruerat en mind re ånguilt j emte
några pråmar, allt för brukets egen r~Lkning.
Under ticlen balle n yssn~imnde brodern Anton Gustaf honstrnerat tvenn e ångbåtar "Ilosen" och ":Motala'',
båda byggda vid Motala.
Till befiilh afvare för den först nii mncla af dessa båtar, hvilh: en egdes af den store inclustriidkaren John
Schwartz, kallades Carl sund 1833. "Rosen", konstruerad enligt den tiden s åsigt med stor och skrymmande
balansmaskin och med klumpiga och bränsleörlande å ng·
l) annor , :::>o·ick åren 1833-1834 emellan Stockholm och
~on·kö ping, men visade sig snart i ekonomiskt afseeuile eå ruinerande fö r egaren, att denne sistnäm nde
år måste s~ilja båten.
Carlsund stod nu utan sysseb~ittning, men dett a
em1ast för en korta re tid. Hans broder Anton Gustaf,
num era maj or, af-led hastigt i cholera, och det blef nu
Utt o Carlsunds b est~Lm melse att forts~Ltta dennes ar be·
ten uti tmgbåt::;- oc h maskinbyggande. Att det arf
Carlsund ::;ålnnda fått af brodem ick e gagnlöst bortslö:mdes, n ta n an v~Lm1es till frnktb~inwde och storartade t rium fer det veta vi a lla .
Kusten söder om Stockholm , ,;å ~Lfv e n skånska och
ve,;tra kusterna hade nn redan fått en del åugbå tar ,
hvilka underhöllo ::;amfärdseln emellan der liggande
::Jt~Lder, men de norrl~Lnd,;ka ,;tlidema voro i detta af·
::Jeemle totalt vanlottade. Bolag bildade,; nu em ell ertid
för att at'itj el pa denna brist, och det va r at dessa bolag som Carlsuml byggde sina första ~mgbåtar, likasom
det ~ifv e n va r åt dessa ::;o m han 1870 levererade den
::;i::Jta af honom , ::;å::Jom ch ef för l\lotala , konstmerade
ytterst smakfulla och snabba ångb~ten '' N.onl~tj.eman "~
.För dessa bolag byggde han aren 1tl35,.. 36 och 3tl
ångarn e "Strömkarlen", ''Norrland " och "Ornsköld ",
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hvilka alla voro försed da med Cal'lsunds då nya och
epo kgörande maskiner, och h vilka snart slmlle helt och
håll et uttränga de otym pliga och pl atsö dande balansmaskinerna . Fartygsskrofven, af trä , voro byggda på
olika varf vi e! Sveri ges ostk ust. Maskinerna till de
tvenne förstnlimnda båtarne voro tillverkad e i Nykö ·
pin g och till den sistnämnde vid Owen's mekaniska
verksta d å Kungsholmen i Stockholm.
Å t norrl andsbolagen tyckte s Carlsund till en början vilja egna alla sina krafter. V er kan häraf blef
också synbar, ty intet kustbolag kund e, föniin inom
de oss n~irm ast ligga nd e åren, uppvi sa så snabba, eleganta och solida ångbåtar som dessa. Men Carlsund
nöjde sig ej med att allenast bygga deras ångfartyg,
han bötjade nu äfven att föra dr-m. Sålunda finna vi
honom 1837 såsom betilhafvare på "Norrland ", och en
del af 1839 års seglationstid på '' Örn skö ld ". D et var
på den förra båten so m han till l: ste maskinist hade
~William Lindberg, sederm era ~Lfve n han chef för en af
Sveriges fömämsta mekaniska verkstiider och ångbåt,;bygge rier. I honom hade Carlsund sin j emlik e s i'tv~Ll
i skicklighet som i hett ly nne. D et ber~ittas , att då
Carlsund en gång skulle Ligga till med "N orda tt d " vid
Stochholm s haj, denne begärde i språkröret "ett halft
slag fram åt". Lindberg, trött och förargad öfver, so m
han tyckte, ett onödig t man övreram1e med rn as kinen,
sva rade : "här serveras inga ba lfportion er ". Carlsnntl,
lätt retall, slungade i vredesmod roparen från kommandobryggan i hufvnclet p<"t Llen uml er hon om i ma·
skin eJL stående mask inisten . Lindberg tog upp r oparen,
lät maskin en göra det begärda halfva slaget men liit
också der vid roparen väl till plattas, h varefter han kastade denna upp på s in kapten.
Icke nöj d med den erfarenh et han kunde förskaffa
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s tg i maskina rb ete n i s itt fos terla ntl , a fr es t e Cads nnd
p å höste n 1838 till En g la nd , föe a tt cl erstiicl es y t te rligare f~idw fra sig i s itt y rk e. Han vill e nu, lik as om
fömt, gen om a tt sjelf bgga hand v i1l verket, i g rund
och botten li-ira sig d et, so m h a ns hufvnd se el erm era
skull e fö räntlra och fö rbiittra. R :.w bU rj rul e de r ock :;å
s om arb etar e och erh öll silsom s!t ll a n a nstiillnin g vid
Braith way & Comp: s mek a niska ve rks t a1 l, der h a n llJ;:visst efte L' en k or ta re t id an v ~incl es t ill konst rnktör.
H ~iru ml e r k ons truer ade ha n för trafik på The msen en
å ngbåt, lt vilk en l öpte om a ll a anclra der varanll e bl\ta r.
Umler Carl snml s v istelse i Engl a nd hade Mot a la
verksta d öfverg<Ut t ill et t bolag , i spetsen för h vilk et
g r efve P laten s to ll. Motala me kanisk a verk stad g rundlades 1822 a f g ref ve B a ltza r von P!ate n, genom engelsk ct ingeniö ren l<'razer , med pennin ge nml crs t iid af konung Carl X IV J o han, j ornkontoret och l?.ncltbrub:> ak a demi en. Carlsuml , som 18 42 hemko mmit, ble t' å ret
derp il a f Mot ala styr else utseeld a t t va ra st y res ma n fö r
detta etablisse ment, med b va rs berömm else Ca rlsunds
namn iir ou pplösligt sa mm a nknutet.
H~iL' ha de Ca rlsunll fått sitt riitta verknin gsfält;
lt iit· hacl e h a n frttt till fii lle att visa lt vad h a n verkli gen
dug de t ill.
U neler <l enn a tid ska pa c! es S ve riges ha mlelså ng båts flotta, hvilk en nu, tack vare Carl s unds snill e i så väl
å ng bå ts - s9m mas kink onstrnktion och han s sma ksinn e
blef och fo r tfar a nde iir ett mön ster för verld ens alla
img båtsflotto r. T y IL varest , om ma n nndan t age r de
sto ra occa.wlnga ru e, fi nn er man väl så snygga , s na l.Jb a ,
komfortabla och iiml a målse nlig a p assagerareå ng brUa r
so m h os oss.
S:tso m fa r tygsk o11 st rnldö r intage r Carls und ett sy nn erligen fra m:3tftem1e rnm . H a n visste a t t begag na s ig
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a f oc h att fullb orda Cllapm a ns p rin ciper för nnderva tten:3b'opp en , h varvid bland a nn a t åsyftades att gifva
bogen en såc1an form , att denn a lemnad e min s t a mö.ili ga mot st å nd m ot vattn et. Vi s e ocks å alltid Carlsnnll s bå t a r i un cl er va t te nsk ropp en och i vattengå ngen
hnfva fl e fina s t e linier, så rita ll e att bog va t tnet, om det
finn es, a ldrig sy nes fördin på 1/J af fa r tyget s Lin g d,
r~iknacl t från stiifven.
H a n förse r den första a f hon om konst r u erall e prop e ll ~ rh i\ te n , h vilk en 1844 leve remcl es till r ys ka kej sar en, rn eu en å ng mask in enligt det efter hono m sederme ra uppkallac1 e vink elsys t em et , ha n in siitter 18()2 den
f1irsta af honom eft er vVoolfsk a systemet kon stt·n e t·acl o
m:ts l,in en. Han s clirekt ve rbnH1 e å ng maskin e r ersiit ta
num era allt.itl de iildre t y ng re och mera k omplice rad e
ha htn s maskin erna , s midig a .i ernfa rtyg byggas i stiill et
f\'•r ldnmpiga hiifart y g , prop ell ern undantriinger hjnlet.,
med et t orcl Ca rl su nd om stiip er och o mstö rtat· 1l et
gamla oe lt gifve r i dess stiill e v id a ti clse nli ga re, kra ftig are oc h bä ttre a ls ter i.i n h vad Motala tillfii m e l e mna t . E j nn cl erli gt el it a tt Motala blef en ntomonl entli g
sl\Ola i maskinhyggnad s kon ~ t'1n , hvarifrån utg ick ntmiir kta in ge niör er , liirde och up pfostm rl e af den :3tor e,
af in ga omöjligh eter ve t a nd e ma nnen Ca rl s un cl. .E'r."tn
utl a nflet, siirskildt i frå n R yssla nd , in str\hn macle bestiill ninga r pft stötTe oc lt mindre ttn g båtar till Motala , hvilket blifvit en heder fiir h ela l and et, t ack var e dess
en erg isk e och kunnige l edare.
U nel e r cl e 27 å r Carl sund stod so m chef för cl enna
verks t a d , hade efte r ha ns h: onstmk t ion eller unde r han s
öfverin seende by gg t s ej mindre ä n 270 störr e ell er mindr e fmg båtaL' till sa mm a ns r epresenterand e omkr. 3GOOO
ton s. Bl a ncl clessa må niimnas, fiir sve nska s tatens riiknin g monitore rn a, Flera pan sarbfttar och en ll el kanon-
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ångbätar, för postverket "Dottning Lovisa", ''Sofia" och
"Polhem" samt fcir enskild räkning ''Thule", "Berzelius", hvilken vid 1831 års verldsntställning vann alla
s:"t i n- som uttindska fach:mäns stora erkinnarule, "Bor e",
hallandsbåtame, ''Exellensen Toll " 7 ··Svea" m. fL samt
sist svenska handelsflottans perl a "N onls~jerna n".
ViLlare lemmtcle Motala under denna tid mas];iner
till 60 st. dcrst:ides icke bygglla ångare, deribland till
skruflinieskeppen "Carl Johan" och "Stockholm", fregatten ''Vanadis" och korvetten "Balder". Dessutom
till verkades mudderverk, lokomotiver och landtångmaskiner, hvilka tillsammans med förutnämnda sjömaskiner arbetade mec115000 nominella hästkrafter eller motsvarande vid pass 55000 inclikerade.
Utom ofvannämn<le, levererarles af Carlsund ritade
eller under hans ledning utförda , broar, lastkranar, spel,
Flngpannor, pumpverk, pansarbatterier, lastvagnar, valsad plåt, smides- och gjutgods m. m.
Arbetareantalet vid motalabo1aget var vid Carlsunds tilltr~i1le 218 och vi<l hans affiyttning derifrån
1720 man, oberäknadt tjenstemännen. 'rillverkningskostnaden för år 1842 uppgick till 369000 honor och
1870 till 3.325000 kronor. Allt siffror, hvilka tydligt
omtala hvilken oerhörd utveckling Motala fått under
Carlsnn ds styre l se.
Att under donna tid Motala bolags verkstäder erhållit en mäng'l tillbyggnader och förL~ittl'ingar är naturligt och skulle här blifva f'Cir vi<llyftigt att uppräkna.
För den stora arbetspersonalen, ltvilkeu uneler Carlsunds tid nära tioclubblades, ha<le han gjort allt hvac\
den tiden göras kunde. Också var han, ehuru str~Lng
och sträf, af denna allmiint afhållen och h('Jgt värderad.
Efter att sålunda från en liten obetydlig verkstad
hafva Lringat upp Motala t ill ett storartallt industri elt
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företag, det största i vårt land, allmänt bekant och
aktadt i utlandet, lemnade Carlsund det 1870 och bosatte sig i Stockholm. Samma år se vi honom, kraftig
som förr, ehuru nu fylda 60 år, i Andra kammaren
under de närmaste 3 åren. 1878 invaldes han till Första kammaren, der representerande Elfsborgs Hin. Såsom riksdagsman var Carlsund ledamot af flera utskott,
bland andra af 2: dra kammarens konstitutionsutskott,
och gjorde sig känd såsom protektionist, hvilket han
ingalunda varit under den tid han sjelf var en storindustriidkare. Det var, säger Ny Illustrerad Tidnings
skicklige runristare, ''smärtan öfver den förlust, icke
blott uti penningar, utan i industriel utveckling, han
fann landets mekaniska verkstäder hafva lidit, som
gjorde honom till en så ifrig protektionist."
Det sista offentliga uppdrag Carlsund erhöll, var,
att vara ledamot af den 1880 sammansatta sjöförsvarskomiten. När det gälde att uttänka ett lämpligt försvar för våra kuster, ville man icke vara Carlsunds
stora erfarenhet förutan.
1849 blef Carlsund Riddare af Kongl. W asa-orden,
1870 nämndes han till Kommendör af Kongl. Nord·
stjerne-orden, 1:sta klassen. 1852 blef han ledamot af
Kongl. Krigsvetenskapsakademien och 1854 ledamot af
Kong l. V etenskapsakademien samt samma år korresp.
ledamot af detta sällskap.
Under de 14 år, som förgingo sedan Carlsund lemnaLle Motala och till hans död, arbetade han ifrigt i sitt
gamla yrke. Bland annat må omnämnas hans snillrika
konstruktion af en ångsläcle, ämnad att på polarhafvets
is framskaffa 1872-73 års svenska arktiska expeditions
medlemmar till polen. Planen blef dock icke, på grund
af bristande penningemedel, utförd.
Trött af sin stora lifsgerning nedlade Carlsund sitt
28
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uppfinningsrika hufvud på den sista hvilobädden den
24 Februari 1884, dervid efterlemnande enka, född OHman, och tvenne barn.
Sådana äro i korhet de yttre dragen af Carlsunds
lefnad. Sjelf har han åt sig genom sina stordåd inom
industrien rest den varaktigaste minnesvård.

Johan Henrik Anlmrcrona
var född den 15 December 1826 på egendomen Bosarp
i Skåne. Föräldrarne voro kammarherren Theodor
Wilhelm Ankarerona och friherrinnan Charlotta Sture.
Han var den sjette af 15 hel- och halfsyskon, 11 bröder och 4 systrar, deraf två bröder aflidit före honom.
den ene, Carl Gösta, var sekundlöjtnant vid Kongl·.
Maj:ts flotta och drunknade då korvetten ucarlskronau
förlorades utanför Havanna, den andre dog vid späda år.
Sin första bokliga undervisning fick Ankarerona i
Upsala. Till kadett antogs han vid kongl. krigsakademien på Carlberg i början af 1840, och deltog såsom
sådan i fyra sommarexpeditioner; samt utexaminerades
derifrån och utnämndes till sekundlöjtnant vid Kongl.
Maj:ts flotta i April 1847. Placerad till en början på
Carlskrona station kommenderades han nu ut till sjös
i vanlig ordning, h varunder han ibland annat åren 1849
och 50 med korvetten "Najaden" besökte Nord- och
Sydamerika samt W estindien. Hemkommen från denna
resa blef han placerad på Stockholms station och deltog påföljande år 1851 uti en derifrån utsänd kanonslupsbataljon på öfning i Stockholms och Öregrunds
skärgård.
Våren 1852 erhöll Ankarerona kongl. permission
för att inträda uti franska republikens örlogstjenst, der
han tjenstgjorde såsom Enseigne de V aisseau på 9olika
ång- och segelfartyg, med hvilka han under hand seglade jorden rund, dervid han hufvudsakligast uppehöll
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sig på vestkusten af Amerika och i Söderhafvet, hvars
ögrupper han till större delen besökte. Med ett af
dessa fartyg uL'Aventure", en 14 kanoners korvett, led
han skeppsbrott 1855 på den i närheten af Nya Caledonien lilla l'Ile des pins' korallref. Fartyget förolyckades totalt, och Ankarerona blef, sedan hela besättningen lyckats rädda sig pä denna ogästvänliga strand,
beordrad att med slupen afsegla till den 80 mil från
strandningsstället belägna Numeahamnen på Nya Caledoniens SV. kust, för att der bygga hyddor åt korvettens besättning, hvilken skulle komma efter så snart
allt blifvit bergadt, som kunde bergas. Ankommen till
Numea påbörjade Ankarerona genast byggandet af hyddor och små timmerhus, icke då anande att han härigenom blef grundläggare till den derstädes nu uppvuxna staden Numea, ryktbar derför att dess omedelbara granskap användes till förvisningsort för pariserkommunarderna. Ankarerona lemnade Nya Caledonien
je mte u L' Aventure's" besättning i engelska handelsfartyget usultana'', hvilket blifvit förhyrdt för denna
besättnings hemförskaffande. Efter återkomsten till
Frankrike, hvilket land under Ankareronas bortovaro
blifvit kejsardöme, erhöll han från sin chef på uL' A.
venture u, grefve du Bowzet, följande i för honom smickrande ordalag affattade bre f:
"Min herre! Omständigheterna vid "L'Aventures"
skeppsbrott hafva lärt mig att uppskatta Eder kallblodighet, Edra personliga förtjenster och Eder pligtkänsla. Det är derför med liflig saknad jag skiljes
från Eder. Om det vore mig tillåtet att förutsäga Eder
framtid, skulle jag säga, att Ni är ämnad att en dag
blifva en heder för svenska marinen, som räknar ibland
sig så många utmärkta officerare, af h vilka några varit
bmra,ter till mig. Jag sl~all alltid, var öfvertygad
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derom, känna mig lycklig att framhålla Edra förtjenster, emellertid gör jag mig ett nöje af att underrätta
Eder, det jag bedt vår marinminister hos H. lYI. Kejsaren utverka åt Eder Hederslegion en, hvaraf Ni gjort
Eder så väl förtjent," etc. etc. Denna riddarestjerna
blef honom också straxt derpå tilldelad.
Ankarerona som hemkom till Sverige 1856, och
som under sin bortovaro blifvit befordrad till premierlöjtnant, erhöll 1857 afsked med rättighet att såsom
lönlös men med tur och befordringsrätt q varstå i Kongl.
Maj:ts flotta, och emottog styresmannabefattningen vid
Husqvarna gevärsfaktori, hvilken befattning han i fem
års tid innehade. 1862 ingick han åter i tjenstgöring
och nämndes strax härpå till chef för Gotlands bätsmanskompanier. Härefter var Ankarerona ända intill
1879 årligen sjökommenderad, dels såsom sekond och
dels såsom chef. Bland de befäl som voro honom anförtrodda må h~ir nämnas det på korvetten "Josephine"
1869. Nämnda korvett, åtföljd af flera vetenskapsm~in,
var utsänd för att i nordostligaste delen af Atlantiska
oceanen anställa vetenskapliga undersökningar af djupet, bottens beskaffenhet, djurlifvet m. m. Under dessa
lodningar gjordes en vigtig upptäckt till kännedom af
Atlantens hydrografi, i det en förut ok~ind bank anträffades, h vilken efter korvetten uppkallades till "J osephina- banken".
I vanlig tur och ordning hade Ankarerona befordrats till de olika graderna; 1870 utnämndes han till
chef för sjökrigsskolan och 1881 blef han kommen dör,
samt 1882 varfschef vid flottans station i Stockholm,
hvilken befattning han till sin död innehade. Såsom
vadschef var han ännu en gång sjökommenderad, nemIigen som eskaderchef för den år 1882 utsända eskadern,
bestående af monitorer, pansarbåtar och kanonbåtar.
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Utom ofvann~imnda utnämning till Riddare af Hederslegionen hade han erhållit följande yttre utmärkelser: 1864 Riddar e af ryska S:t Anna-ordens 3:dje klass,
1866 Riddare af danska Dannebrogs-orden, 1871 Riddare af Kongl. Sviirds-orden, 1 873 Riddare af norska
S:t Olafs-orden och 1874 Kommendör af danska Dannebrogs-orden.
1866 hedrades Ankarerona med förtroendet att vara
statsrevisor för ridderskapet och adeln, och 1876 invaldes han att vara arbetande ledamot af Kongl. Örlogsmannasällskapet.
Utom det att Ankarerona var ansedd som en s~ir 
deles duglig och tilltagsen sjöoff-icer hade han, under
den tid han ~:Jeglade såso m chef, så småningom förvärfvat sig rykte af att hafva lyckan ombord, och s~illan
har v~il någon chef seglat med så mycken tur som han.
Att hafva Ankarerona till chef var cletsamma som att
alltid hafva god vind, om motsatsen dock någon gång
inträffade rådde allm~in förundran deröfver ombord.
Utrustad med ett synnerligen klart och go dt hufvucl blef han, genom sitt angen ~ima sätt och genom sin
fallenh et att ofta se den skämtsamma sidan af saker
och ting, en mycket omtyckt sällskapsmenniska; kring
hvilken alltid en glad skara grupperade sig.
Hans käraste syssels~ittn ing utom tjensten var jagt
och båtsegling, och var det isynnerhet vid sådana tillfällen som hans skfimtsamma och glada, för att icke
säga barnsliga lynne tr~idde i dagen. För den ytlige
betraktaren, och för den som ej k;inde honom närmare,
kum1e rnåh~inda någon gång hans siitt förefalla buttert,
men den, som kände honom, visste att inom honom
klappade ett varmt och tacksamt hjerta, fastän han
liksom skiimdes för att visa sina varmare h: ~in slor.
J·ohan Ankarerona bortrycktes fdn detta jordiska,
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iinnu en kraftig man, helt hastigt efter en kortare sjukdom, den 16 April d. å., lemnande efter sig enka, född
Bergenstråle, och 3:ne barn samt en talrik syskonkrets.
Öfverstelöjtnanten i armeen, f. d. kaptenen vid
kongl. Svea artilleriregemente
Garl :Edvard af JOercker
föddes i Christianstad den 6 September 1822. Föräldrarne v oro el. v. kaptenen vid V endes, sedermera vid
Svea artilleri, majoren i armeen Echard af Klercker
och Sophia Berg. Sedan familjen med anledning af
faderns transport 1829 flyttat till Stockholm, åtnjöt
elen unge sonen derställes jemte flera syskon en vårdad
uppfostran och anställdes 1838 i egenskap af sergeant
vid Svea artilleri, aflade i Dec. 1842 studentexamen i
Upsala, och utnämndes efter vid regementet genomgången. ltiroknrs och aflagd officersexamen den 22 Maj
1843 till underlöjtnant. Högre artilleriläroverket genomgick han från 1844 till 1847, befordrades den 25
November 1851 till löjtnant och den 15 Juni 1858 till
kapten, från hvilken tjenstegrad han på grund af nu
gällande lag begärde och erhöll afsked den 29 November 1878.
U n der sin tjensteticl hade han, förutom vanlig tjenstgö ring vid trupp dels å regementets hufvuclstation dels
å \Vaxholms fiistning, fått emottaga flera om förtroende
vittnande anstlillningar, hvaribland må nämnas såsom
besigtningsofficer vid de flesta svenska vapenfabriker
.
'
såsom mstruktör i skottställning af gev[ir, då den nya
mathematish:a methoclen derför infördes, såsom lärare
å skjutskolan vid Drottningholm, under 7 år såsom
militärattacbe vid svenska beskickningarne i Belgien
och England, såsom ledamot i vapen- och befästningskorniten samt ändtligen såsom inspektör för krigskruttillverkningen i riket, hvilken sistnämnda befattning
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han, ehuru han redan erhållit afsked, dock intill sin
död behöll.
1862 erhöll af Klercker nådig befallning att i England ''anskaffa tillförlitliga upplysningar angående anställda skjutförsök mot fartygssidor af jern m. m.''
Detta uppdrag sökte han fullgöra med all den flit och
samvetsgrannhet, som städse utmärkte honom. Striden
mellan slätborrade och reffiade, mellan tackjerns- och
smidjeruskanoner för sjöförsvarets grofva artilleri pågick då som skarpast. Sveriges traditioner och de den
tiden rådande fosterländska sträfvandena voro till förmån för tackjernet - af Klerckers åsigter, grundaue
på den sakkännedom han inhemtat i England, voro
emot detsamma. Ett par af honom vid denna tid utgifna skrifter, nemligen "Några ord om grofva kanoner
för flottan och kustförsvaret, Stockholm 1863 :t samt
"Om beskaffenheten af ett fnllgodt och tidsenligt artilleri för kustförsvaret" (införd i krigsvetenskapsakad:s
handlingar 1866-67) vittnar om den varma del han
tog i denna strid, i hvilken han visserligen då af öfvermakten blef slagen, men om hvars befogenhet eftervedelen redan nu torde hafva fällt ett annat utslag.
Han återkallades den l Oktober 1868.
Sina sista lefnadsår egnacle han, såvidt ledighet gafs
från de uppdrag han ännu hade att i tjensten utföra,
åt vetenskapliga studier, förnämligast åt forskningar
angående ljuset. Härom har han utgifvit 3:ne i bihanget till vetenskapsakademiens handlingar 1879, 1882
och 1883 intagna afhandlingar: "Sur le spectre anormal de la lumiere" och "Recherches sur la dispersion
de la lumiere 11 l och 2, hvilka tillvunnit sig det erkännande, att författaren år 1883 för den ena af nämnda skrifter belönades med en större guldmedalj. En
sista skrift i samma ämne, på hvilken han nedlagt
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mycket arbete, afslöt han fyra dagar före sm död, så
till vida, att dess slutliga genomgå ende lärer komma
att af annan l)erson verkställ as.
af Kloreker var en i yttersta grad redbar och så
i som utom tjensten pålitlig man, anspråks lös och hush1'tllsakti g, med ett ovanligt gladt, hjertligt och vinnande s~itt. För hvad han a nsåg r~itt kämpade han
ståndakt igt och med v~irma men utan bitterhet , do ck
måhända mera med negativa ~in med positiva vapen.
Desse mellan var han angenäm i sällskap, med mer än
vanlig förmåga att i hvarj e förekomm ande fall finna
det lustiga samt att utan obehagli g skärpa i tal och
bild återgifva detsam ma. Många prof p& denna hans
förmåga skola af hans viinner med nöje bevaras.
20
Å r 1867 5 / 11 utni.imndes han tillmajo r och 1878 / 11
till öfverstel öjtnant i armen, 1865 till korresp. ledamot
af Kongl. Örlogsm annasäll skapet och 1866 till ledamot
af Krigsvet enskapsa kademie n. Af öfrige utmärkel ser
hade tillfallit honom riddarko rsen af Sv~irds-orden
21
(18G6 2/J, af norska S:t Olafs-ord en (1866 / 1), af danska Danuebr ogs-orde n (1866 ~ :3/ 1 ), af ryska Stanislai 1
orden, 3: dj e kl. (1857 / 12 ) samt af belgiska Leopold12
orden, 4:de kl. (1864 / 4 ).
Han afled den 20 Juli 1884.
Sedan 1865 gift med Emelie Carolina Loven, sörJes han niirmast af en å ldrig moder, sin efterlem nade
enka och tvenne s öne~

Jacol1 Herman Fomell
föddes i Göteborg den 1 .Tuni 1817. Hans föräldt·a r
voro majoren vid flottans konstruk tionskår Jacob Anders Fornoll samt dennes hustru i andra giftet Anna
Hel ena Greves mii.hl. Vid 10 års ålder blifven faderlö s ,
lenmade han , året efter fa derns å nya varfvet vid Göteborg timade c1<1cl, sin read ers för honom kära, men
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för hans fortkoms t icke tillräckli gt bemedlad e hem, för
att i Carlskro na, der åtskillig a hans nära anförvan dter
såväl på fädernet som möderne t hade sitt hemvist, erhålla vidare uppfostra n. Med stor huldhet omfattad
inom en af dessa med honom befrynda de familjer, en
högre sjöofficers, sattes han der i en enskild läl'oanst alt '
intill dess han, efter att bestä mt sig för samma yrke
som fadem, är 1830 blef antagen till elev vid flottans
konstruk tionskår .
Sedan han, tre år derefter, undergå tt underkon struktörs examen, kort derpå blifvit befordrad till underkonstruk tör, påföljaud e i\ret tagit sjöoffice rsexamen den senare på den tiden ett oeftergif ligt viikor för att
få for·tsätta studiern a inom det dä befintliga , sedermer a
tillika med konstruk tionskåre n upphörd a läroverk et samt efter att uneler 3 år deltagit i dessa års kadettexpeditio ner, hade emellerti d hans håg kommit att stå
till sjön. Hans lifliga sinne hade anslagits af de lockelser sjölifvet så ofta framter för ynglinga r af en
stämning sådan som hans, och, i syfte att egna sig
deråt, sökte och erhöll han ' år 1835 ' ett års tj'enst.
ledigh et. Vare sig att hågen svalnat under loppet af
detta ilr, då han som jungman var anstäld å svenskt
handel sfartyg på resor till N or ra Arnerika och W est. indien, eller, hvad anlednin g är· att antaga, det han af
äldre vänner blifvit afrådd från att fortsätta på den
nyinslag na banan; nog af, han återtog vid hemkom sten
sina studier vid det läroverk, han för sin sjöfart lemnat, samt blef, efter vederbör ligen aflagd konstruk tionsofficersexamen, år 1839 utnämnd till sekundlö jtnant vid
kon struktion skåren, med Carlskro na till tjenstgör ingsort. Under de år Forneli der tjenstgjo rde - 1839 till
1847, då han öfverflyt tades till flottans station i Stockholm - had e han, bland andra uppdrag, haft det att
29
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i egenskap af kronans ombud öf'vervara byggnaden af
svenska flottans första jernfartyg, korvetten "Svalan" .
Detta arbete försiggick vid 1\fotala varf i Norrköping,
och upprättades af honom, under denna förrättning, ritningar och beskrifning å för till verkning af jernfartyg
och ångpannor derdtädes använda maskiner och verktyg, hvilka ritningar m. m. han, efter sin återkomst
fl'ån förrättnings p latsen, inlemnade till förvaltninge n af
sjöärendena.
Fornells tjenstgöring vid Stockholms station blef
denna gång icke långvarig. Under den korta tid den
varade, kom honom emellertitl till del att användas i
åtskilliga rigtningar. Bland de åligganden, h vilka tillkom mo konstruktion skåren, var äfven det att utöfva
kontroll öfver skeppsmätn ingarne, och för detta ~inda
mål voro, uneler sekundchefens vid nämnde kår öfverinseenJe, i trenne af Sveriges sjöstäder, medlemmar af
densamma anstälda under den gängse benämningen
"kontrollofficerare". Året efter det Fornell blifvit förflyttad till Stockholms station, förordnades han att derstädes öfvertaga en sådan befattning; nrlra vid samma
tiJ, af kommersekollegium, att vara lärare i skeppsbyggeri vid navigationss kolan i Stockholm samt icke
långt derefter, af öfverståthål lareembetet , till besigtningsman för passagerare ångfartyg. Uneler större delen af sin dåvarande tjenstetid viJ Stockholms station
var Forneli anstäld som adjutant i förvaltninge n af
sjöärendena, tillhörande, under sekundchefen för konstruktionskå ren lydande, "flottans konstruktion skontor",
seJan han dessförinnan dels tjenstgjort som biträdande
officer vid stationens konstruktion sdepartemen t, dels
under en kortare vakanstid bestridt chefsplatsen vid
detta departement .
Den långvariga och starka jäsning, som i Östet•-

t

rikes italienska besittningar sedan långt tillbaka egt
rum, framkallad af der rådande missnöje öfver mångårigt förtryck samt kanske än mera af sträfvandet
efter nationelt oberoende och af redan då sedan länge
närd trängtan efter Italiens enhet, kom under den för
så mången af Europas stater ödesdigra midten af detta
århundrade till ett af sina utbrott. Befälspersonalen
inom Österrikes dåvarande marin bestod till icke oväsemltlig del af män från dess italienska lydstater och,
lifl.igt hängifvande sig åt den nationeJa rörelsen inom
deras fädernebygd, lemnade desse män, snart sagd t utan
undantag, den sjötjenst hvilken de dittills tillhört, för·
att i stället sluta sig till sina egna landsmäns sak, och
tillsammans med dessa deltaga i den kamp som pågick
för att frigöra deras gemensamma fosterland från österrikiskt öfvervälde.
Dels för att bidraga till betäckande af den brist
på befälspersonal inom marinen, som sålunda uppkommit, dels med tanken fästad på en ytterligare utbildning och utveckling af sitt sjöförsvar, beslöt sig österrikiska regeringen att, jemte anlitande af de arbetskrafter som inom landet kunde åvägabringa s, äfven
hänvända sig till utlandet. Sverige, Danmark och Norge
kommo dervid att bidraga med sin kontingent, och får
viss tid eller för godt ingingo åtskilliga officerare från
svenska flottan i österrikisk tjenst, bland dem Fornell.
En äldre kamrat till honom, äfven tillhörande konstruktionskå ren samt då premierlöjtn ant, hade erhållit
och antagit anbud att i den främmande marinen inträda som öfverste och chef för dess skeppsbygg nadskår. Åt denne var öfverlemnad t att som biträdande
utse annan officer, åt hvilken skulle tilldelas kaptens
grad inom samma kår, och på hans erbjudande att
öfvertaga denna plats, sökte och erhöll Fornell, då ännu
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sekundlöjtnant inom svenska konstruktionskåren, för
sådant ändamål tjenstledighet på den betingade tiden,
fem år, hvilken tjenstledighet efter hand ökades med
ytterligare ett år; och år 1850 inträdde Fornell i förbemälta egenskap i tjenst inom den österrikiska marmen.
Under sin sexåriga anställning inom denna marin
tjenstgjorde Fornell dels i den befattning, för hvilken
han ursprungligen var afsedd, nemligen som biträdande
officer vid det i Triest forlagda marinöfverkommandots
skeppsbyggeriafdelning; dels under en denna afdelnings
ordinarie chefs längre bortovaro i annat tjensteuppdrag,
som föreståndare vid densam ma; samt ytterligare, vid
olika tillfällen , som skeppsbyggeridirektör såväl vid den
sedan V enedigs storhetstid derstädes ännu bestående
sjöarsenalen, som vid det provisoriskt nyanlagda örlogsvarfvet i Triest, samt vid den af marinens nya
öfverstyrelse till hufvudplats afsedda, då ännu under
anläggning varande sjöarsenalen i Pola.
Till denna öfverstyrelse hade påtliga regeringen
hänvändt sig för att erhålla ritning till ett, för den
senare afsedt flodfartyg, och att uppgöra denna blef
uppdraget åt Fornell, för hvilket arbete, efter dess
fullgörande, honom tilldelades påfliga fortjenstmedaljen
"Bene JYierenti" i guld.
Då tiden for Fornelis tjenstledighet nalkades sitt
slut, under hvi1ken tid han i sitt hemland, år 1853
blifvit befordrad till premierlöjtnant, erbjöds honom att
med majors grad, qvarstadna i österrikisk tjenst. Han
beslöt dock att icke antaga detta erbjudande samt utträdde, år 1856, ur den främmande marinen för att
återvända till fädernebygden. Ett minne af den tid
han tjenstgjort i den förra erhöll han inom kort, i det
han af kej saren af Österrike utnämndes till Riddare af
Frans J osefs-orden.
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Efter återkomsten till Sverige, so rr, inträffade nära
utgången af sistbernälta år; anst1ildes Fornell, likasom
förr, vid Stockhulms station, med tj enstgörin g so m adjutant hos sekundchefen för kon struktionskåren i "flottans konstruktionskontor ". Kort derefter till trädde ha n
ånyo äfven sin förra befattning som besigtningsman för
passagerareångfartyg, en befa ttning som han fortfarande innehade ända till slutet af sin lefnad.
Längre tid än den han tillbragt i Ö.:1terrike hade
forflutit sedan han der tillbjudits majors gmcl, innan
Fornell nära ett ~j erdede ls sekel efter hans första officersfullmakt, år l 863, befordrades till kaptenlöjtnant.
Nära samtidigt derm ed erhöll han förtroend euppdraget
att sjelf förestå det kontor, der han dittills vari t anstäld, men hvilket då hade bekom mit namn och ställning som ''förvaltningens af sjöären dena konstruktionskontor". Under innehafvand e a f denna befattning, utnämndes Fornell, år 1867, till Riddare af W asa-orden
samt har han från samma år tillhört Kongl. Örlogsmannasällskapet.
En snabbare befordran än tillförene för Forneli egt
rum, följde efter detta, förar.ledd genom uppl ösningen
af den kår han sedan så länge tillhört och dennas ersättande medelst bildandet af Mariningeniörstaten. Den
nya organisationen, anbefald år 1867, tog med påfö ljande året sin början och bland de konstruktionsofficerare, hvilka anstäldes vid den nybildade staten, var
äfven Fornell, so m utnämndes till en af de hög re befattningarne inom densamma - till direktör, i hvilk en
egenskap han derefter och intill sitt afskedstagande,
år 1875 ur bemälde stat, var chef för ingeniörde partementet vid flottans station i Stockholm sam t derjemte
under kortare tider, vid ordinarie tj ensteinnehafvarnes
bortovaro i annat tjensteärende, hade förordnande, del s
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att intaga chefens för mariningeniörstaten plats som
ledamot i förvaltningen af sjöärendena, dels att bestrida varfschefsbefattningen vid stationen. Under denna
period af sin tjenstetid, kallades Fornell, år 1869, till
ledamot i 2:a klassen af Krigsvetenskapsakademien
samt utnämndes år 1872 till Riddare af N ordstjerneorden.
Det konstmktionsofficerare tillkommande åliggandet att på vissa platser inom riket utöfva den närmare,
den lokala kontrollen öfver skeppsmätningen öfvergick
icke på mariningeniörstaten. EftArhand insågs dock
olägenheten af att hafva borttagit all lokal kontroll
samt behofvet af att återupptaga en sådan, och i sistnämnda ändamål anstäldes, år 1874, under generaltullstyrelsen, i fem af Sveriges sjöstäder tjenstemiin, af
hvilka en, den i Stockholm, med benämning af skeppsmätningsöfverkontrollör, skulle hafva till åliggande att,
jemte nämnda lokalkontroll, hos bernälta styrelse bereda och afgifva utlåtande öfver skeppsmätningsärenden
när så påkallades. Likasom tillförene förblef likväl en
ytterligare högre kontroll förbehållen chefen för mariningeniörstaten, ett förhållande som aldra nyaste bestämmelser inom flottan dock synes hafva helt och hållet borttagit.
Fornell, som efter sin återkomst från Österrike,
sedan år 1862, ånyo bekommit den kontrollofficersbefattning han före sitt inträde i utländsk tjenst innehaft, var, genom den stora erfarenhet han sålunda varit
i tillfälle att samla angående skeppsmä tningsärenden,
synnerligen egnad att fylla den högsta platsen inom
den nya tjenstemannapersonalen, och detta så mycket
mera som han med denna erfarenhet förenade både stor
arbetsförmåga och under hans mångsidiga bana ådagalagd vana och färdighet i att omsorgsfullt och grund·
ligt handlägga ärenden af administrativ art.

~

407-

Hunnen till pensionsålder vid den tidpunkt den
nya kontrollen öfver skeppsmätningen skulle träda i
verk, beslöt sig Fornell att lemna flottans tjenst samt
sökte och erhöll platsen som "öfverkontrollör". Strängt
pligttrogen, nitisk och samvetsgrann, som han städse
varit vid shötandet af de befattningar han förut innehaft, var han det äfven vid utöfvandet af den nu erhi\llna. Också till vann han sig stort för;troende inom
den verkningskrets der han nu intriidt; att sli var förhållandet kan slutas deraf, att då han, år 1882, hegänle
entledigande från ofvanberörda plats, detta blef honom
gifvet med det erkännandet: "det han vid utöfningen
af denna sin maktpåliggande befattning ådagalagt utmärkt skicklighet och sällspordt nit, hvarigenom han
tillvunnit sig kong!. generaltullstyrelsens synnerliga
förtroende och välvilja". Nu gällande reglemente för
skeppsmätning, omarbetadt från det närmast föregående, iir, i hvad det skiljer sig ft·ån detta, hufvudsaldigen
ett verk af hans hand.
Ännu älskande verksamhet, bibehöll Fornell efter
utträdandet ur tull verkets tjenst oaktadt sin framskridna ålder, fortfarande det mången gång ganska
ansträngande uppdraget som besigtningsman för passagerareångfartyg. Under med detta nppdmg förbundna
besigtningsresor, ådrog han sig, våren innevarande år,
en häftig förkylning, och, för att återhemta sig från
en opasslighet, som följt efter densamma, begaf han
sig på sommaren till en honom kärvunnen och redan
förut åtskilliga gånger med fördel besökt helsobrunn,
den i Ronneby. Dock hvad han denna gång der fann,
var icke helsa; till det lindrigare onda för h vilket han
der sökte bot, tilbtötte inom helt kort ett vida svårare.
Sjelf, helt och hållet misströstande om vederfående,
önskade han att få gå sin sista stnnd till mötes på det
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ställe, vid hvilket var fästadt månget för honom ännu
kiirt minne från hans ynglin gaår; från hans tidigare
mannaålcler: minnet framför allt af grafvar, omslutande
föt· honom ;lyra häLhtngångna. Enligt sin önskan blef
han, ehuru då i nära obotligt tillstänll, förd till detta
ställe, till Carlskrona, der han, oaldadt den omsorgsfullaste omvårdnad, den 25 Juli detta år slutade sin
lefnad. En innerligt förenad syskonring bröts i och
med detsamma; hnfvmllänk en der val' gången förlorad.
Fliirdfri och enkel, med ett gout och varmt hjerta
förenande ett gladt och skämtsamt lynne, som ännu
mHler hans senaste år framlyste i dmg af lekand e humor, dertill viins[ill och vänfast, egde den nu hädancråncrn
e elen sällspor!la föl',någan att lätt vinna mennio
n
skor för sig; att fast kunna bnhålla h vad han sålunda
vunnit. Också stod viu <len graf, i hvilken hans stoft
nedsattes för att h vila vid sida af moder och broder,
en viinkrets, niim och fjerran ifrån , samlad att säga
honom sitt sista farväl, sannt och varmt delamle den
djup<l so rg, hvari de åldriga efterlefvande inom den
numera brutna syskonringen genom hans kort förut
för alla si't hi.igeligen ofömtseuda, men särskildt för
dem ytterst plötsliga, Ilarut nära ögonblickligen timade
bortgång, blifvit försänkta.

löjtnanten vid väg- och vattenbyggnadskår en F. W.
Leijonancker, ledning inträda i byggnadsyrket, af bvilken orsak han un der somrarne 1853 och 54 arbetade
såsom simpel murare å museibyggnaden i Stockholm
och under vintrarne bevistade han lektioner såväl å
fria konsternas akademi som å teknologiska in stitutet.
Under vintern 1854-55 bevistade han lektionerna
i kongl. Svea artilleriregementes informationsverk och
aflade derstädes på våren sistnlimnde år pröfningsexamen till inträdes vinnande vid kong!. högre artilleriläroverket å 1\'Iarieberg, der han inkom såsom elev samma höst.
Under sommaren 1855 deltog han uti undersökningar för anläggning af en vattenleclning i Jönköping samt
tjenstgjorde såsom verkmästare vid ombyggnaden af
Nockeby bro; allt under sin här ofvannämnde morbroders ledning.
Examensbetyget från lVIarieberg är dateradt den l
November 1858, men han tjens tgjorde redan från våren
samma år till våren 1859 så~om arbetschef vitl Drottningholms brobyggnad.
Åren 1859 till 1861 var han arbetschef vid anläggningen af Stockholms vattenledning, hvars ritningar
han delvis uppgjort. 1861 till 1864 utförde han vattenledningen i Carlskrona, ~tfvenledes såsom arbet schef.
1859 ntniimndes Blix till löjtnant vid kongl. vägoch vattenbyggnadskår en och 1869 till kapten vid samma kår, samt blef 1871 tillförordnad att vara byggmiistare vid kong!. flottans station i Carlskrona, !warest han under åren 1864-71 varit stadsingenicir och
arkitekt.
Till arbetande ledamot af detta siillskap kallades
Bli x 1872 och t ven n e Ar senare utniimnrles han till
Ri!ld a r e af Kong1. "\Vasa-onlen.

Abraham Blix:
var fi'Hld å Skoghall på Rammarön i W ermlands liin
den 4 Januari 1835. Fi.iräldrame v oro kaptenen Carl
Fredrik Blix och Heuda Leijonancker.
Efter att hafva genomgått Wennersborgs högre
elementarläroverk, der han de sista åren sjelf försörjde
sig genom konditionering, aflaJe han studentexamen
vid U psala akademi i September 1852.
Omeuelbart efter denna examen reste han till Stockhol m, för att umler sin dervarande morbroders, öfverste-
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Blix's byggnadsverks amhet på denna plats har icke
varit ringa. Härom upplyser hans tjenste- och meritförteckning att under bans ledning och öfverinseende
härst~irl es uppförts straffängelset, nya verkstadsbygg naderna å varfvet, skeppsgossekasernen, exercishuset,
tackelkammare n , gasverket i staden m. m.
Från enskildt håll hade sig Blix anförtrodt att
planlägga och uppgöra förslag till vattenledninga rne i
Lund , Linköping och \Vexiö samt E skil::>tuna.
År 1865 åtnjöt Blix statsunderstöd för att i England, Frankrike, Belgiei< och Holland studera fremmande länders ingeniörsarbeten.
Blix förde ett verksamt och sträfsamt lif, och detta
med en pligttrohet som ej af någon kan jäfvas. HufvudJi·aget i hans karaktär var en hjertats godhet, som aldrig svek och som under de y ngre åren i förening med
ett godt och gladt lynne gjorde honom till en k~ir och
afhållen kamrat. Redbarhet i karaktären, godhjertenhet och hjelpsamhet emot and ra, gjorde honom till en
af Je få lyckliga, om hvilka man kan säga, att han
hade många vänner och inga fiender.
En långvarig tärande sjukdom nedlade honom slutligen for allvar på sjukbädden. Han aflerl den 30 Juli
1884.
Kring den allt för tidigt öppnade grafven stodo
sörjande hans efterlefvande enka och barn.
Henrik I,udvig Sundevall
29 December 1814 i Skåne på Högestads
den
född
var
gods, h vilket förvaltades af fadern , en såsom jordbrukare
i högt anseende stående man. Sonens håg stod icke
såsom faderns åt landtbruket; redan vid tidiga år egnade han sig åt sjölifvet, sålunda finna vi honom vid
ej fylda 13 år hafva tagit tjenst som skeppsgosse ombord å en i Ystad hemmahörande skonare, med hvilken
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han under sommaren 1827 befor Östersjön. Med samma fartyg gjorde han enahanda resor 1830, och under
de påfi)ljande tvenne åren seglade han, äfvenledes å
privata fartyg, på aflägsnare farvatten.
Sin skolkunskap erhöll han under dessa år, på de
tider han icke var till sjös, dels vid Y stads allmänna
skola och dels vid Lunds akademi..
Till sjökarlett vid Carlskrona kadettskola antogs
Sundevall 1830, och deltog såsom sådan i vanliga sommarexpeditioner till Rattegat och Östersjön åren 1833
och 1834. Under vintern, som följde på denna senare
expedition, aflade han hiirstädes godkänd sjöofficersexamen, hvarefter han ånyo, efter erhållen permission,
tog hyra å handelsfartyg. Denna gång mönstrade han
som matros å en amerikansk brigg, med hvilken han
ifrån Göteborg seglade på Ö.,;tersjön och sl utligen till
Nordamerika. Kommen till denna verldsdel, hvars befolknings serler och bruk då voro för Sundevall alldeles fremmande, eggades hans begär att närmare lära
känna de amerikanska förhållandena, så att han lät
mönstra sig såsom rr.at.ros å amerikanska örlogsskonaren "Hamilton'', och blef der ombord senare befordrad
till underofficer. lVIed detta fartyg, på hvilket han
qvarstod i 18 månader, besökte han en stor del af
Nordamerikas hamnar samt äfven Englands tvenne
största örlogsstationer. Återkommen till Boston, hvarifrån skonerten utgått, lemnade han, dertill föranledd
af en skada i ena foten, den amerikanska tjensten, och
fortsatte derefter att segla med olika handelsfartyg på
närmare och aflägsnare farvatten , under hvilken tid han
1840 utnämndes till sekundlöjtnant vid Kongl. Maj:ts
flotta.
Påföljande år deltog Sundevall såsom 1:e styrman
i den allmänt bekanta Oxehufvudska expeditionen med
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briggen "Oscar " till Buenos Ayres, hvarifrån hau j emte
en del elever fd\n nämnda brigg åte r vände till fäderneslandet . De närm ast härp å fö lj a nli e tre år en tj enstgjorde han dels i Carlskron a, å hvars station han var
placer ad, och dels såsom komm enderad officer å till
aflägsnar e farvatten utsända st at ens fartyg, sa mt dels
såsom chef å kong l. postj akten "Postiljonen" , h vilk en
förde post em ellan Y st ad och St ralsnncl. Härefter erhöll Sunelevall tillstånd att , till vinn ande af yrkesskicklig het, ingå i utl änd sk krigstj enst, och fick anställning i engelska marin en, hvar unuer han i 29 månad er
deltog i expeditioner med olika, denna nation tillhörande, fartyg , utrustad e hufvudsakligast för ex peuitioner t ill Medelhafvet.
Hemkommen i slutet af 1847 blef Sundevall, som
tidigare samma år befordrut s till premi erlöjtnant, en
tid a nvänd till varfstjen st göring i Carlskrona, ]warefter han sed erm era, intill 1 85~, u els förde pr i va t ångbåt från Göteborg på Gö ta kanal, dels tj enstgjorde såsom under ekipagemästare i Stockh olm, t ill hvilken st a tion han nu blifvit förfly tt~d, och dels slutligen bl ef
förordn ad till chef för ett a f Söderm anlands båtsmanskomp ani er.
Sedan Danmark, under k ri get 1848-49 med de
ty ska staterna, kunnat mecl sin lilla flotta blockera
norra T ysklands flesta ha mnar, och derigenom orsakat
deras hand el en betydlig ska da, blef det en nödvändighet för dessa stater att sky nd sa mt anskaffa sig en
marin, hvil ken för fra mtiden skulle sätta dem i säk er·
het för dylika fömy ade angrepp. Preussiska r egering en, h vilken inom eget land ej hade st or tillgång t ill
dugliga sjöoffi cerare, måst e för att hastigt kunna utveckla sin marin söka anskaffa fr e mm a ~d e officerare,
hvilka, lockad e af en snabb befordran, ej voro svåra
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att fi nna. A f svenska sjöofficerare erh öll o fl era der
sålunda anställning, för att inom kort bekl äda höga
poster inom den un ga tyska marin en. Bland dessa var
Sundevall en.
D en preuss iska sty relsen, som genast utnämnd e
Sundevall t ill kor vettkapten, anviinde honom hufvudsakligast till att prakti skt utbilda deras un ga sjömanskår, ett verkningsfält hvartill Sundevall måste vara
synn erligen lämplig, genom den st ora oeh vidsträckta
öfning han und er sina mångåri ga sj ötåg fått ;;åsom
praktisk sj öman. R edan samm a måna d, so m han inträdde i den preuss iska marin en komm end er ades han
såsom chef å fr egatten "Gefi on", omb ord i hvilk et fartyg han sto d under mera än 2 år och besökte derund er
Nord- och Syda merika samt l\1edelh afvet. U nder denna
r esa erhöll han år 1854 afskecl ur svensk kri gstjenst.
Kort efter det han i .Danzig afmönst rat från "Gefion ''
blef han chef för en preussisk kommission i Eriglaml.
Härifrån hemförde han i början af på föl jancle år , såsom
che f, den derstädes genom nämnda kommission för
Preussens rä kning inköpta fregatten "Th etis". Å t erstoden af sa mm a å r, 1855, förestod han marinstation s chefstjensten i D anzig, och näst a år, seelan han utnämnts till ka ptain zur see, finna vi honom ~ny a såsom
chef på nyssnämnda fr egatt "Theti s", beo rdrad på en
längre expedition till Sydamerika, hvarifrå n han sista
dagarue år 1858 hemkom efter nära tre års bortovaro,
för att omedelbart härp å återtaga st ationschefse mbetet
i Danzig, hvarförut om han äfven sa mtidigt tj enstgjorde
som marinkomm endant på samma or t .
L änge skull e Sundevall icke få egna sig åt den
visserligen trägna och maktpåliggand e men dock lug nare lanutjenstgöringen. Preussiska r eger ingen had e
nn, sedan dess marin erhållit modern ar e och presentab-
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lare farty g, beslutat att knyta handelsförbind else med
nationer i den aflägsna östern. På grund häraf utrusta des en eskad el', hvilken utom en stöl're stab af
vetenskapsmän och unga diplomater skulle föra grefve
zu Enlenbnrg, chef för de diplomatisk a förhandling arne,
till J apan, China och Siam, allt stater med hvilka
Preussen önskade uppgöra handelstrak tater. Eskadern
bestod af den af en svensk kon stmktionsof fice r, som
för tillfället var anställd i preussisk tj enst, nybyggda
ångkorvette n "Areona ", fregatten "Thetis ", skonerten
"Frauenlob" och trans porten "Elb e", hvilken senare
förd e kol och proviant för de öfriga fartygen. Till
chef för denna eskader utsågs Sundevall, hvilken tilllika blef chef å "Arcona", på hvars stortopp han i
Oktober 1859 hissade sitt befälste cken. Med denna
eskader och med fömtn[imnd a beskickning ombord besökte han underhand Sydamerika , China, Japan och
Ostindien m. fl. länder. Den 22 No vember 1862 nedhalades befälsteckne t å "Areona" i Danzig efter att
hafva varit blåsande i 37 månader.
Detta blef Sundevalls sista sjöresa, i det han påföljande år tog afsked m den preussiska tjenst en, hvarvid han till belöning för sina der visade stora förtj enster såsom duglig sjöofficer och delvis såsom administratör blef befordrad till kontreamira L Dessförinna n
hade han af preuss iske monarken hugnats med riddaregraden af preussiska Röda Örns ordens 3:dje klass med
ögla och af preussiska Kron-ordens 3:dje klass. Arvenledes hade han från Grekland erhållit kommendör skorset af grekiska Frtilsare-ord en och från Portugal
officersstj ernan af Torn- och Svärds-orden.
Sedan Sundevall l emnat den fremmande tjen sten
återvände han till fädernesland et, hvarest han bosatte
sig i denna stad, der han efter att hafva lefvat inom
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relingar på den oroliga böljan i mera än ett fjerd edels
sekel, framl efde de återstående 21 åren af sin lefna cl
i lugn och trefnad, aktad och värderad af alla som
kommo i närmare beröring med den enkle och erfarne
gamle sjöofficer en. Under denn a tidinbjöds Sundevall
1864 att vara hellersledam ot af detta sällskap.
Vid nära 70 å rs ålder afled han hastigt härstädes,
efter att de senare åren bes v[irats af en allt mer och
mer tilltagande bröst- och hjertsjukdorn , den 27 Okt.
d. å., <ljnpt sörjd af enka och 2:ne söner.
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Berättelse om Kongl. Örlogsmannasällskapets verksamhet m. m. för presidiiåret 1883-1884.*)
I enl ighet me el före skriften i § 28 af sällska pets
stadgar får jag afgifva följande efter protokollen sammanfattade årsberiittelse för sistförfl utn a arbetsåret:
Sällskapet har umler året sam mantriidt till 8 ordinarie och 3 extra sam mankomster.
Vid dessa sammankomste r hafva följande föredrag
hållits, nemligen:
af sällskapets ordförande, hedersledamoten frih. F. TV.
von Otter, granskning af frågan 1' behöfva vi ett
sjöförsvar, och om si\ är, h vilken är dess uppgift,
och Inrarför dröja vi att sätta det i stånd att kunna
fy lla den na uppgift ?"
af lellamoten J. A. B ccckst·röm, 11 om några af våra större
örlogsfartygs vigtigaste militära egen;:;kaper; '1
af led amoten J. Chr·isterson, 11 om handgevärets utvecklin g och gevärsfrågans nuvarande ståndpunke';
af ledamoten J. Osten nan, "om de försigtighetsåtgärcler,
so m vid konstruktionen och utrustningen af passagerare- ångfartyg böra vidtagas för minskande af
faran vid ombordläggningar och andra olyckshändelser";
af korrespond erande ledamoten 1'lwr'sten Nordenfelt,
"om sna bbskjutande mindre artilleripje3er";
·") Upplii ~t pft Kongl. Örlogs m~nn~siill skn. pcts h ci gti dsd ~g rJp n 15
N ov. 1884 ~ f siillskap<'l s on lni n gs • n ~ n , ko mi!W!Hlii rk rtp lenr. n m . m.
A. Li1 ul af' IJ n..grhy.
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af. ledamoten J. A. B ceckströrn, "om i Carlskrona verkställda skjutningar med Nordenfelts maskinkanoner
och kulsprutor;
af ledamoten J. Osterman, "bör skeppsgosse lyda under
krigslagen? "
A. Chr·istenson, "om ett af d:r Lindenfels
ledamoten
af
konstrueradt instrument for utrönande af vattnets
temperatur på olika djup";
af ledamoten O. W. B ceckströrn, "om svenska flytande
sjömärken";
af korresponderande ledamoten 1'h. Nyström, "om nytt
sprängämne och sättet för dess användande";
af ledamoten J. A. Bceckström, uom sjötaktikenu.
Komiteet· inom sällskapet hafva arbetat med följande särskilda uppdrag:
för uppgörande af förslag till nya stadgar;
för att granska och afgifva yttrande öfver ett inom
sällskapet framstälut förslag till bestämmelser för
svenska flytande sjömärken;
för granskning af en lärobok i navigation, författad af
korresponderande ledamoten J. C. L i vijn.
Tidskrift i Sjöväsendet har under året af sällskapet
utgifvits efter samma plan och med samma redaktion
som näst föregående åren.
Till sällskapets bibliotek hafva, utom regnliert insända tidskrifter, bulletiner, årsberättelser m. m., foljande gåfvor blifvit öfverlemnade, neml.:
af korresponderande ledamoten Hildebrand Hildebrandsson, en afhandling om oljas inverkan på vågorna;
af hedersledamoten frih. O. J. Skogrnan "minnesteckning
öfver Gustaf af Klint" samt anteckningar om Sveriges sjökarteverk senast förflutna årtionden;
af hedersledamoten John Ericsson, tidskriften ((Nature"
och <liverse ritningar;
31
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af korresponderande ledamoten Th. Nordenfelt, "Nordenfelt on Machine Guns";
af korresponderande ledamoten J. Mohn, "Den norske
nordhafsexpedition åren 1876-1878";
af varfsche{en vid flottans station i Carlskrona, 6 st.
kartor öfver Carlskrona och dess omgifningar, å
hvilka var antecknadt "designerade år 1680";
af ledamoten F. W. af Klint, ett af honom sammanskrifvet arbete ''om minsta qvadrat-methoden ";samt
af meteorologiska observatoriet i Upsala och af mete~ro
logiska anstalten i Stockholm, diverse meteorologiska
afhandligar.
Bland sällskapets ledamöter hafva följande förän·
dringar under året egt rum, nemligen:
Tillkomne: Hedersledamöter . . . . . . . . . . · · · · . 2.
Arbetande ledamöter ....... . . · . . l.
Korresponderande ledamöter .. .. ~ 6.
A{gångne : Hedersledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . l.
Arbetande ledamöter . . . . . . . . . . . . 2.
Korresponderande ledamöter .... .~ 6.
N uvarande antalet ledamöter utgöres af:
Förste Hedersledamöter. . . . . . . . . . S.
Hedersledamöter ........... . .... 41.
Arbetande ledamöter . . ... ... .... 49.
Korresponderande ledamöter ... .. 35.
Utländske ledamöter .... ... . . .. . · 8. 135.
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Tal vid presidii nedläggande i Kongl.
Örlogsmannasällskapet.*)
Den 5 Juni 1784 hade Örlogsmannasällskapet sitt
första sammanträde i Carlskrona. Att detta sällskap,
stiftadt i Stockholm 1771, och således vid nämnda tid
endast tretton år gammalt, inom detta samhälle under
ett århundrade h aft icke blott sin tillvaro utan äfven
utöfvat en för vårt vapen gagnande verksamhet, är
en omständighet , som, om den än icke så snart efter
det sällsk apet firat sitt hundraårs~jubileum med anledning af dess stiftelse, kunnat föranleda till någon särskild fest, likväl, då vi i dag begå vår årliga högtid
i anledning af stiftelsen, icke bör lemnas obemärkt.
Då jag enligt stadgames föreskrift nu går att nedlägga det presidium, hvarmed jag under det nu lyktande presidii-år et varit af sälls~apet hedrad, har jag
derföre trott det vara på sin plats att i minnet återkalla grunddragen af sällskapets ursprung och utveckling, samt något af det goda sällskapet under sin verksamhet h ärst ädes uträttat. Må det ta gälla äfven såsom
en gärd af vördnad och tacksamhet åt alla de män,
som för e oss inom detta sällskap verkat, och särskildt
åt dess grundläggare. Väl är det sannt att skildringen
häraf bort tillkomma någon skickligare och i sällskapets hist oria mera hemmastadd man än jag; väl är
det ock sannt att skildringen blifver långt ifrån så
innehållsrik som den ktmde, men tiden och Edert förtroende h afva varit best ämmande i det förra hänseendet, de mat erialier j ag kunnat samla, i det andra.
''') Hållet å högtidsdagen den 15 No ve mber 1884 af sllllskapets
ordförande konteramiralen m. m. F. W. von Otter.
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"Den åhåga att arbeta uti tjensten, som en tid
stundom brunnit, stundom glimmat ibland oss, är för
ädel att låta slockna. Det är ej utan, att ju stora och
arbetsamma genier drifva sig sj elfva, och finna uti eget
förråd tillräckliga ämnen, både att unelerhålla sin lust
för arbete och att vinna sin verkliga förkofran. Men
så är det tillika en sanning, att, likasom eldfängda
ämnen brinna starkare der de läggas tillsammans,
menniskors håg, arbetsamhet och krafter i hög grad
tilltaga när de förenas. H var och en vet h vad nytta
täfl.an och uppmuntrande exempel föra med sig och
huru tankarue klarna och skärpas, när ämnen ventileras bland vänner, som hafva nytta och sanning, men
ej det bedrägliga företrädet till sitt högsta föremål.
När en lwar af en samling malmletare fikar att uppfinna den ådra hvaraf de vänta sig gemensam fördel,
när glädjen bland dem är utan afund då någon gör
ett lyckligt fynd, så kunna tänkande och täfl.ande officerare arbeta med en täfl.ande drift till ett gemensamt
ändamål; och - hyilket är väl ädlare än att väl använda sin tid, ty - månne ej brist på nyttig sysselsättning är för det mesta orsak till de oredar och
missnöjen man klagar öfver. "
Med dessa väl tänkta ord inledde el. v. kaptenlöjtnanten F. W. L eijonancker den skrift, hvaruti han
inbjöd kongl. amiralitetsstatens i Stockholm officerare
att bilda ett samfund, hvars föremål hufvudsakligen
skulle blifva sjökrigsvetenskapen s odlande; och i det
protokoll som fördes vid det sammanträde, som i
Stockholm hölls elen 7 Augusti 1771 med anledning
af denna inbjudning, heter det : "P å det att hvar och
en af statens officerare skulle få deltaga och draga
frukten af denna inrättning, så hafva ej några få velat
börja elen, utan hafva alla blifvit ombedne, att förena

-

421-

sig om medlen; men som de funno, att de af en så
stor samling, som en hel corps, hvarken kunde utredas eller verkställas, så beslöts att ett samfund af
14 ledamöter skulle utväljas, hvilka inom sig borde
afgöra medlen till de allmänna ändamåls vinnande,
reglering nödvändig till eget bestånd och vidare förmerande och verkställighet, och valde de närvarande
officerarne genom votering, lwar och en på 14 personer", h vilka utgöra nu - så het er det vidare "stammen till det samfund som skall styra sig sjelf
och leda arbetsmetoden till allmän, kamraters förkofran, heder och nöje."
Under Augusti och September månader arbetades
nu oafl.åtligt på de stadganelen hvarefter sällskapet
skulle arbeta. Såsom ändamål för dess verksamhet
beslutades att detta borde bestå uti: "att öfverlägga
huru sjöofficerstjenstgöri ngen, tmder fredlig tid och i
land, kunde genom sällskapets gemensamma bemödanelen bringas till högsta fullkomlighet; huru samma ändamål rörande tjensten till sj ös skulle vinnas och befordrandet af enahanda ändamål i anseende till elen
egentliga tjensten under krig. " Några utdrag af det
protokoll som vid dessa beredningsutskotte ts - såsom
det kallade sig - sammanträden fördes, torde icke
sakna sitt intresse, såsom i ett och annat hänseende
upplysande. Så förekom i sammanträdet den 28 Augusti 1771 öfverläggning om elen benämning samfundet borde antaga. En ledamot ansåg "att man häri
kunde ej lägga nog militärisk vigt att skilj a sällskapet ifrån anclra blott vetenskapssocieteter, och t rodde
det bäst kmma uttryckas uneler namn af sjöofficerssällskap". En annan trodde "de orden sjövetenskapssocietet en vara nog att utmärka ämnets hela vidd."
En tredje - löjtnant von Stapelmohr - ville kalla säll-
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::;kapet sjömilitäriska vetenskapssocieteten, men föreslog sedan benämningen Örlogsmannasällskap, hvilken
benämning blef ansedd "som det mest talande", men
lemnades att fastställas vid nästa sammankomst, och
blef då enhälligt antagen. Vid ett annat sammanträde framstäides "om ej ledamöternas ställe uti sällskapet kunde fast ställas genom lottning, emedan ingen
vanlig tur borde eller kunde tjena till grund uti en
societet, h vars ändamål endast vore att sysselsätta sig
med sj ökunskapers ökande och utredande." Derigenom
- heter det - "vanns en otvungen ordning värdig
sällskapets ändamål. " Detta blef bifallet, och torde
vi häruti se elen tanke som utgjort anledningen till
att vi ännu i dag sitta samlade omkring sessionsbordet
i den ordning vi blifvit invalde. En annan angelägenhet som uneler tidernas lopp förändrats - den om
antalet ledamöter som borde vara samlade för att ett
beslut skulle vara giltigt - afhandlades i sammanträde elen 12 September. Då "blef äfven erinring gjord
om ej något visst antal skulle utsättas på det att omröstning kunde utgöra ett beslut ." Detta ansågs som
sällskapets ensak , men det blef infördt i förslaget till
stadgar "att alla uti staden borde utom laga förhinder
vara närvarande när någon sak afgjordes." Likaledes
blef då i stadgarue insatt "att ledamöterna, sedan deras antal af staten blifvit utsatt, väl kunde förökas
men ej minskas" , äfvensom "att alla saker innan dess
slutliga afgörancle böra ligga på bordet till nästa sammankomst." I Oktober månad 1771 blef de deputerades förslag som utgj ordes af dels en "lag" dels en
"arb etsämnenas orclning" färdigt, då det öfverlemnacles
till amiralitetsstatens i Stockholm chef d. v. vice amiralen friherre Falkengren. Det "vann vid en manngrann sammankomst allmänt bifall och bekräftelse,"

h varefter staten genom omröstning utsåg de tolf ledamöter hvarutaf sällskapet ursprungligen skulle bestå
och h vilka den 15 November 1771 installerades af
nyssbemälde vice amiral, som inbjudits att vara sällskapets pneses honorarius.
Det nya sällskapet omfattades med värme. Så
blef åt detsamma efter vederbörligt tillst ånd särskilda
rum anvisade uti kronans hus. Amiralitet sstaten gjorde frivilliga sammanskott till dess uppehållande. Subalternofficerarne skänkte flera qvartals tjenstgöringspenningar, och andra visade sin frikostighet och nit
för sak en uti öfverlemnanclet af böcker, kartor, ritningar m. m. och så började sällskapet sin verksamhet.
H vad som först blef föremål för dess omtanke var
bildandet af ett "tjenligt" bibliotek. Genom skriftvexling med Kongl. Maj :ts ministrar vid de europeiska sjömakternas hof erhölls bokkataloger. H edersprreses, amiral Falkengren, som var amiralitetsstatens
fullmägtige vid riksdagen anmälte i sin berättelse inför rikets ständer nyttan och nödvändigheten af ett
sjömilitäriskt biblioteks erhållande på stat ens bekostnad, och begärde erforderliga medel dertilL Hopp om
framgång lenmaeles men förverkligades aldrig. Tilllåtelse erhölls emellertid, att under afvaktan på tillfälle att utifrån erhålla sådana böcker, som ej stodo att
inköpa inom landet, få begagna såväl d. v. H. K. H .
storamiralens, hertigens af Södermanland som kongl.
vetenskapsakademi ens bibliotek. Bland de första arbeten, som sällskapet företog sig, var att såsom öfver~
läggningsämne utarbeta ett fullstämligt förslag för anläggandet af ett etablissement för byggande, rustande,
bevärande och försvarande af ett visst ant al fartyg,
hvilket förslag skulle utvisa icke blott hvad personal
och materiel som dertill erfordrades, utan jemväl de
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göromål, som dervid borde förekomma, den ordning
som borde följas, samt kostnaden för det hela.
Härpå arbetades flitigt. Men redan 1772 blef
halfva antalet af sällsk apets ledamöter, deribland de
mest nitiske, skickade till Meclelhafvet och de återstående voro för få att i utstakad ordning fortsätta
arbetet. Efter två års förlopp voro ledamöterna visserligen nästan mangrannt återförsamlacle, och verksamheten återlifvacles, men elen elittills vunna erfarenheten var tillräcklig för att sällskapet skulle åt sitt
arbete gifva en ny rigtning. Sällskapet inskränkte
mera till att samla materiaher till fullständigare
sio·
b
arbeten, att lerona upplysningar, samt besvara sådana
frågor "i metieen" - ett ord, som på elen ticlen mycket begagnacles - som till sällskapet blefvo remitterade, att utgifva prisfrågor till besvarande, att granska inkomna skrifter från personer utom sällskapet,
och att hålla åminnelsetal öfver med döden afgångna
ledamöter, hvarj emte rättighet leronades åt en hvar
ledamot att till behandling inom sällskapet framställa
hvacl ämne han önskade. Tillträde till biblioteket
leronades officerskåren. Efter några år befann sig ock
sällskapet i elen ställning, att det kunde belöna inkomna skrifter. Denna belöning bestod af en i silfver
slagen j etton, hvars framsida var försedel med sällskapets emblem, ett ankare, ett roder, ett spel, kanon
och kulor grupperade tillsammans vid stranden af en
sjö, hvarå tvenne seglare syntes och hvaröfver lästes
sällskapets valspråk: "Med förstånd och styrka." I
afskärningen stod årtalet för sällskapets stiftelse 1771
och på frånsiclan lästes : "Örlogsmannasällskapets minsta erkänsla. " Den första elylika j etto n som utdelades,
tillerkändes el. v. styrmannen, seelermera majoren vid
örlogsflottan Ramberg, "för inlemnacle gagneliga ob-
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servationer gjorda lmder fleråriga sjöresor i holländsk
tjenst, men. i synnerhet för en ny afhanclling om clrifankare." Ar 1777 inträffade en ny period, som syntes
i hög grad menlig för sällskapets bestånd. Galerflottans officerare placerades på särskilda stationer, dels
vid örlogs-, dels vid armeens flotta. Detta föranledde
till sällskapets beslut elen 28 Maj 1778 att flytta bibliotek, arkiv och sällskapets öfriga tillhörigheter till
örlogsflottans hufvuclstation Carlskrona, hvilket dock
af okända orsaker för tillfället icke blef verkstälclt.
Sällskapets arbeten blefvo nu en följd af år hvilande,
och hade - säger minnestalaren å Kongl. Örlogsmannasällskapats 50-åriga jubileiclag - sällskapet troligen sett sin fullkomliga upplösning om ej efter fulla
sex års förlopp, en aktningsvärdledamot el. v. öfverstelöjtnanten baron N ordenskjölcl blifvit vald till pr::eses
vid ett tillfälle då han år 1784 var i hufvuclstaden
och fullsutet antal ledamöter af gamla stammen händelsevis funno s på stället, hvilka jemväl invoterade
10 nya ledamöter af Carlskrona station.
Det var derefter sällskapets verksamhet förlades
hit. D en första sessionen hölls härstädes, såsom redan
erinrats, elen 5 Jtmi 1784. Sällskapet erhöll rum i
kronans hus för sina samlingar och för hållande af
sina sammanträden, hvar har jag mig icke bekant.
Här börj ade emellertid, såsom samme talare •yttrar sio·
b)
"elen rätta epoken af sällskapets arbeten" . "Ledamöternas förmåga och nitfulla bemödanden, flera officerar es inlemnacle skrifter i särskilda sj övetenskapsämnen,
j emte frivilliga penningetinskott satte sällskapet i den
lyckliga belägenhet att medelst en utlofvacl guldmedalj
om 20 dukater, kunna erbjuda flere nyttiga prisfrågor
och att till trycket lemna frukterna clm·af, under namn
af Örlogsmannasällskapets hamllingar, hvaraf första
32
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häftet utkom 1787. Med det förråd af material ier sällskapet samlat, hade otvifvela ktigt" - säger han "detta företag kommit att framgen t fortfara, om ej
sällskapet ånyo blifvit stördt genom det år 1788 utbrutna kriget, då dess medlemmar, manade af högre
pligter för konung och fädernes land gingo att skörda
lagrar mot en öfvermä gtig fiende."
Vid 1790 års brand härstädes led sällskape t kännbara förluster . Genom nya frikostig a bidrag, hvariblancl i främsta rummet omnämn es H . E xc. grefve
W achtmeisters donation af en dyrbar boksamling, räntan af ett litet kapital och med ett ökadt antal ledamöter fann sig dock sällskap et i tillfälle att fortsätta
sin verksam het efter den påbörjad e planen. Atta år
hade dock innan dess förflutit, och hedern af att sällskapet då blef återuppl ifvadt tillskrifv es öfverstel öjtnanten C. G. Tornqvist, författar en af "Svensk a flottans sjötåg", och hans verksam het stannade icke härvid. Det var hufvudsakligen på hans initiativ, som
sällskape t genom kongl. brefvet den 9 Maj 1805 ~~ef
offentlig t erkändt och t illegnad t namn af Kongl. Orlogsman nasällskap. Härmed var ock sällskape ts tillvaro befästact Under den följande perioden utförde
ock sällskape t flera nyttiga och vigtiga arbeten, hvaribland må nämnas nytt sjöreglem ente för flottan, hvilket utgjorde grundva len till det sjötjenst göringsr eglemente som gälde ända till år 1875, nytt sjöartille rireglemen te och nytt signalbre f. Ytterlig are tryggad t
blef det, clå genom kongl. brefvet den 19 Mars 1819
sällskape t "till orubbad t begagnande" fick sig upplåten
den byggnad under hvars tak vi ännu i dag samlas
och samla för sällskape ts ändamål. När sällskape t
firade sin 50-åriga tillvaro, fanns det första gången
samladt under detta tak. Visst har sedan dess verk'

o

427-

sambeten varit en eller annan gång störd, men i allmänhet har det icke haft anlednin g att annat än glädjas åt hvad som uträttats , vid betraktande af de få
krafter hvaröfve r sällskape t förfogar. Vittnesb örd om
sitt nit att gagna vapnet och på sådant sätt göra sig
förtj ent af den uppmun tran som kommit det till del,
då det, förutom hvad som redan nämnts, från år 1826
varit i åtnjutan de af ett understö d af allmänn a medel
'
som att börJ·a med utg·ick med 200 rclr bko men senare
'
'
från år 1864, med 700 rclr rmt, och nu, seelan 1875, med
1500 kr., har det lenmat gen om flera förtjenst fulla arbeten vid siclan af den allt sedan 1836 utgifna tidskriften, Tidskrif t i Sjöväsenclet, och de redan nämnda arbetena. Under andra half.sekle t af sin tillvaro har sällskapet nemligen till vederbör ande myndigh eter inlemnat följ ande mera omfattan de arbeten : . "Förslag till
instrukti onsbok för flottans manskap ", "AfhancUing om
behofvet af 2:ne fyrar på Utklippo rna ", F örsiag till
nytt sj öaflöning sreglemente, t ill ytterliga re ett sj öartillerie xercisreg lemente, till förändra d båtsmansbeklädnad, till undervis ningsreglemente för ett undervisnings verk för aspirant er till flottan, t ill nytt ljusreglemente, till _allmänna komman doord å flottans fartyg; B eskrifnin g öfver ~yrar, båkar och sjömärken å
vedelens kända kuster, bearbetn ing af Couliers verk,
och hvaraf staten inlöste 400 exempla r ; förslag till inrättande af ett marinob servator ium; äfvensom öfversättning och tillämpn ing för svenska förhållan den af
the Comerci al code of signals, hvilken på statens föranstaltan de utgafs. Slutligen har efter ingången i sitt
andra sekel, sällskape t utarbeta t det reglemen te för
sj ötj enstgöringen, som. i dag gäller.
Sin sekularfest firade sällskape t såsom vi allmänt
erinra oss år 1872, sedan åtskillig a hinder uppställt
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sig för dess hållande det föregående året. Till minne
af sin hundraåriga tillvaro lät sällskapet pregla en
medalj med å ena siclan samma emblemer, som den
förut beskrifna jettonen och å den andra bilelen af
sin · afgångne hedersledamot, elen berömde, oförgätlige
Chapman, hvilken medalj i guld H. M:t konung Carl
XV behacracle
emottacra,
likasom sällskapets dåvarande
b
b
..
förste hedersledamot H. K. H. hertigen af Ostergötland numera H. M:t kommg Oscar II, som icke alle. nast hedrade festen med sin närvaro utan jemväl dervid värdigades hålla festtalet.
N ya stadgar utarbetades uneler 1830-talet, h vilka
från och med 1840 tillämpats med tid efter annan
vidtagna förändringar, hvariblancl hufvuclsakligen må
nämnas fördelningen af de förekommande ämnena uti
särskilda klasser, h varje med sin föredragande; att
antalet arbetande ledamöter, förut bestämclt till ett
minimi-antal, nu är faststälclt till ett maximi-antal,
samt att det jemväl finnes heders- och korresponderande ledamöter.
Såclant har i korta drag vårt härstädes nu hundraåriga sällskaps ursprung, utveckling och verksamhet
varit. Såsom vi hafva sett, arbetade det i början under, för detsamma såsom sällskap, ogynnsamma förhållanden. Men "med förstånd och styrka" visste det
att hvarje gång det var på väg att falla, åter resa s~g
med allt större kraft. En lycklig ingifvelse var tvlfvelsutan beslutet att, när det skedde, flytta verksamh eten hit, der så många, om än icke alla förhållanden
bättre än i hufvuclstaden lämpa sig för arbeten i den
rigtning som sällskapet gjort till föremål för sina sträfvanclen. Det är fara värdt, att hade icke flyttning
skett då sällskapet hade h elt och hållet uppgått i det
12 år s'enare, för båda systervapnen gemensamt bil-
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dade svenska Krigsmannasällskapet, numera Kongl.
Krigsvetenskapsakaclemien. De flera nyttiga och roande andra tidsförclrif en hufvuclstacl erbjuder, det
ringa antal som derstädes då förlagda del af vapnet
räknade, elen dragningskraft som det större mera omfattande sällskapet skulle utöfvat på de framstående
förmågorna inom det mindre, svårigheten i elen större
staelen att få ledamöterna samlade till nitiskt arbete
- allt detta utgjorde omständigheter som oaflåtligen
skulle hafva verkat till sällskapets upplösning. Här
var förhållandet olika. H varhelst de känslor funnas och
de behof kändes, som erhöllo sitt uttryck i stiftarens
inbjuclningsskrift, hänvisades de här alltid till denna
lilla sfer för ett friare tankeutbyte och arbete, när
tj ensten dertill lemnade tillfälle. H är var man närmare det element och de krafter, med hvilka sjöofficeren har att kämpa och göra sig förtrogen . Förhållandena äro allt fortfarande desamma, om än vapnets
tyngdpunkt icke ligger lika odelad här. Officerskåren
är mera fördelad än förhållandet då var. Oss, som
finnas här, åligger emellertid att, få som vi äro, vårda
oss om att institutionen framgent motsvarar sitt ändamål, att elen icke blott uppehålles utan vidare utvecklas. H vad som" stått i ett sekel h vilar på god
grund. Der grunden är god, der kan ock elen derpå
uppförda byggnaden inrättas efter hvarje tids olika
fordringar. Sker så kunna ock vi hoppas ett lika välvilligt bedömande af dem som komma efter oss, som
det vi af allt skäl äro skyldige dem som hafva gått
före, och byggnaden skall fortfarande efter ännu ett
sekel fylla det behof som elen, från hvilka vårt mandat ursprungligen utgått - vapnets hela officerskår
- dermed afsåg.
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Om svenska flytande sjömärken.
Vill Kongl. Örlogsmannasiillskapets sammankomst
uen 6 Februari d. å. hade kaptenen vill kongl. flottan
C. W. Bmckström ett anförande med ofvanståenue titel,
i h vilket anförande je m v~Ll fram ställles ett förslag till
bestiimmelser för svenska flytancle sjöm~irkens beskaffenhet och utHiggning.
Öfver detta förslag hafva, efter Kgl. Örlogsmannas~ill skapets uppdrag, tre af dess ledamöter till stillskapet afgifvit yttrande.
Nämnda anförande och yttrande äfvensom hufvudsakliga innehållet af en i yttrandet omförmäld, af kaptenlöjtnanten vid tyska flottan Darmer framstiild plan
till internatione l t utprickningssystem meddelas, enligt
Kongl. Örlogsmannasällskapets beslut, hiirnedan i ett
sammanhang:

L
Anförande om svenska flytande sjömärlwn.
(Af k[Lpt cn C W. Brr:ckström.)

För att underliitta sjöfarten ti.tläggas flytande SJOmärken. De äro ofta till gocl nytta för dem som väl
känna farvattnet, och alltid till hjelp för den med farvattnet mindre förtrogne, om de äro rätt utlagda, och
såvida bestämmelserna för deras utläggande och särskiljande äro sådana, att misstag af den uppmärksamme sjömarmen ej kan ske.
11
Å sidan 5 uti 2:dra delen af "Den Svenske Lotsen
hvilken bok är utgifven af kongl. sjökarteverket i
Stockholm och utlemnas alltid eller nästan alltid till
chefer å flottans utgående fartyg - · finnes en kort r e -
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d~~örelse om utläggning m. m. af svenska flytand e sjömarken.' ~.~d u~dantag af fyrfartyg, h vilka senare jag vid
detta tlllfalle ICke heller behandlar; denna redogörelse,
som torde böra återkallas i minnet, har följande lydelse:
"Svenska flytande sjömärken utgöras, utom fyrfartyg, af bojar, konprickar, remmare och vanliga lJricknr. Bojarne äro röda eller svarta; de röda utläggas
vester och söder om de grund eller ref de utmärka.
Konprickarne bestå af en grof stång, som i vattenlini~n uppbäres af en kon af jernplåt; på toppen iiro
de 1 allmänhet försedde med en och undantagsvis mecl
2:ne kulor, bildade af 2:ne vinkelrätt emot hvarandra
fästade spjelplaner, hvilka från alla håll sedde hafva
utseende af en genombruten kula. Remmarne likna
konprickarne, men äro i allmänhet något mindre och
uppbäras i vattenlinien endast af påspikade träklossar.
Konprickar och remmare målas liksom bojarne röda
eller svarta och utsättas vid grunden på samma sätt
som bojarne. De vanliga prickarue bestå af barkade
stänger, som antingen på toppen h afva en q vas t eller
ruska, då de kallas rttslcpriclcat;, eller ock äro helt och
hållet släta, då de kallas slätprickar, eller hafva de en
tvärs öfver stången påspikad träspjela, då de kallas
kryssprickar. Ruskprickarne utsättas vester och söder
om grunden, slätprickarue öster och norr om grunden
och kryssprickarue tätt invid mindre grund, som kunna
kringseglas på alla sidor, men sistnämnda prickar böra
dock icke tagas alltför n~ira. 11
"Den Svenske Lotsen 11 samt sjökort och "Underrättelser för sjöfarande" äro, mig veterligen, de enda
officiella handlingar, som stå en fartygsbefälhafvare till
buds, när han på egen hand vill erhålla upplysningar
om svenska flytande sjömärken. Enär "Underrättelser
för sjöfarande" endast innehålla timade förändringar,
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har man således att söka bestämmelser för svenska
flytande sjömärkens utl~iggande i uDen Svenske Lotsen u,
uti hvilken bok jag ej funnit några andra än dem, som
nyssnämnda utdrag innehåller.
Visserligen har jag i en tidning sett - i ett af
lotsstyrelsen och chefen för sjökarteverket till statsrådet och chefen för sjöförsvr.rsclepartementet afgifvet
gemensamt utlåtande, i anledning af krigsrättsmålet
rörande monitorn uThordöns'' grundstötning förlidet år
- att § 42 mom. 8 i K. J\Us förnyade nådiga förorclning angående lots- och fyrinrättningen i riket af elen
9 Juli 1862 ännu skulle ega gällande kraft, men , emedan K M:t medelst första stycket i sin nådiga förordning angående lotsverket af den 15 Februari 1881 upphäft förstnämnde förordning, kan jag ej finna, att, äfven
om svenska flytande sjömärken fortfarande utläggas i
enlighet med 1862 års förordning, den sjöfarande i allmänhet kan veta detta, ty uti § 46 i förbemälte 1881
års förordning stadgas, att lotsarue skola förse grunden med prickar å rätta ställen, och § 47 i samma
förordning lyder: ur fråga om beskaffenhet, läge och
förtöjningssätt för prickar, bojar och elylika sjömärken,
iakttage lotsarue hvad af lotsstyrelsen clerom särskilclt
föreskrifves. u Fartygsbefälhafvare har derföre, enligt
mitt fömenancle, ingenting annat att hålla sig till än
elen beskrifning å svenska flytande sjömärken, som
finnes å sidan 5 i 2:dra delen af u Den Svenske Lotsen u,
intilldess några bestämmelser för flytande sjömärkens
utläggande blifva synliga i "Underrättelser för sjöfarancle " eller på annat sätt kungöras.
Men uneler antagande, att det finnes ett stadgande
sådant som § 42 mom. 8 i 1862 års lotsföronlning innehåller, b vilket stadgamle hade följande lydelse : u Alla
prickar, som böra lemnas på norra eller östra sidan af
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farleden utmärkas medelst en q vas t i öfre ~in dan, men
de, som skola lenmas på södra eller vestra siclan af
farleden, börc;, vara släta; de åter, som kunna tagas å
ömse siclor, utmärkas med ett kors"; och under antagamle äfven, att en fartygsbefälhafvare bar en sådan
uppfattning om prickames rigtning från grunden, som
i förutnämnda lotsstyrelsens och ehefens för sjökarteverket utlåtande omförmäles, nemligen att anvisningen
i "Den Svenske Lotsen" bör fattas så, "att ruskprickar
utsättas i den halfcirkel, från grundet rälmaclt, som
vetter mot vester och söder, el. v. s. från NW. öfver
W. och S. till SO., samt slätprickar inom den andra
haltcirkeln '', så torde det likväl vid alla tillfällen icke
vara lätt att bestämma, om en prick skall vara ruskprick eller slätprick, t. ex. när en prick skall sättas
SO. om ett grund, så kan man lika väl sätta en ruskprick som en slätprick, och i båda fallen blifver pricken vilseledande, så framt ej kursen förbi denna prick
har en sådan rigtning, att tvifvel om, på hvilken sida
pricken bör tagas, ej kan uppstå; ett sådant fall inträffar just vid Rimö flaggrund i Slätbaken, hvilket
grund, enligt mitt förmenande ej kan med nuvarande
pricksystem rätt utprickas; och från en annan sida seclt,
torde en fartygsbefälhafvare, om ej förändring med vårt
pricksystem inträffar, mera än en gång komma i villrådighet om, på bvilken sida om en prick han bör gå
fram.
J ag anser clerföre, att vårt pricksystem lider af
sådana brister, att deraf kunna uppstå ödesdigra följder; och för att visa, att jag ej är ensam om uppfattningen, att systemet iir behiiftaclt med fel, torde jag
få anföra:
l: o) följande ur oftanämnda lotsstyrelsens och chefens för sjökarteverket utlåtande hemtade orcl: "Ginge

-

nu alla farleder i N. och S. eller i O. och W., så att
de antingen vore parallela eller skure hvarandra i räta
vinklar, så vore ofvanberönla stadgande *) utomordentligt lätt att tillämpa, liksom prickames betydelse lätt
att försH; men som nästan alla farleder gå i större
eller mindre krokar, h vilket i synnerhet är förhnllanclet
i skärgå rdarne, så mås te vid bestämmandet af utprick·
ningen äfvensorn vid prickames begagnande till ledning,
en viss grad af omdöme göra sig gäll ande, i det att
större afseend e fästes vid farledens hufvuclrigtning än
vid den rigtning en eller annan del af farl eden kan
ega." J ag anse r nemligen, att denna del af utlåtandet
inu e b~tr ett erk ~tnnand e af lotsstyrelsen och chefen för
sjölrarteverket, att systemet lider af brister.
2:o) I krigsfiskalsemb etets slutpåstående i målet
rörand e monitorn "Thordöns " grundstötning i fjol, förekommer bland annat:
"Det väcker någon förvåning, att bland yrkesm~tn
enhet i uppfattningen ej vunnits inom ett område som
detta, der erfarenheten dock måste vara stor och följderna af en missuppfattnin g kunna blifva ödesdigra.
Man för eställer sig, att till sjökrigsbildningen hörde
äfven undervisning i det system, hvarefter Iotsarne utsätta sina märken." I denna del af krigsfiskalsembetets
utlåtande instä mmer jag fullständigt i hvad som rörer,
a tt följd erna af en missuppfattnin g kunna blifva ödesdigra, men deremot är jag alldeles icke fövånad öfver
att yrkesmänn en icke kommit till enhet i afseende på
uppfattningen om bestämmelsern a för våra flytande sjö märkens utläggande i jag anser just denna bristande
enhet bevisa, att systemet lider af fel. Hvacl deremot
beträffar, att till sjökrigsbildningen bör höra undervisning i det system, hvarefter lotsame utsätta sina mär''') ii
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ken, så vet jag ej, huru der med i verkligheten förhåller
sig, men skulle det nu vara så, att någon under visnin g
häri ick e meddelas, så förmodar jag detta komm er deraf, att syst emet med endas t 2:ne olika slag af prickar
licler af sådan a brist er, att man svårligen kan meJdela en nöjaktig unJ ervisnin g deri. Samt slutligen
3: o) gifver mig den ny ligen skedda föritndringen
319 mom. 1 i reglemente för flottan 3:dj e delen
af
anlednin g tro , att K. lVI:t anse r bestiim melsema om
svenska fi.Ytand e sjömitrk ens utläggande lemna åtskilligt öfrigt att önska, ty sU.dan uppfattning fö rmodar
jag hafva gifvit anl edning till de cleri förekommande
orden: "oberoende af fly tande sjömärke" .*)
Att inför y rk es män, af hvilbt flertalet eger större
erfarenhet än jag, .Ytterligare orda om vårt pricksystem ,
torde vara öfverfiödigt, l1Varföre j ag nu torde få framställa ett system, som jag t~inkt mig kunna med förd el
tillämpas i stället för det nuvarand e.
Enligt min uppfattnin g bör ett flytande sjömärke
ty dligt angifva grundets läge fr ån sjömärket, kunna
btt särskiljas från · ett annat, vara lätt att upptäcka
samt slutligen böra bestämm elsern a för dess utLiggning
vara ty dliga.
En är de i sjökortet utmärkta farl ederna ofta dels
skära hvaranclra, dels förenas och åter skiljas, tr or jag
ej det vara välbetänkt att i ett system för sjömärkens
utläggnin g låta farl edens hufvudri gtnin g ingå såsom
någon bestämmande fakto r ; visserli gen kan en farl ed
uti sjökortet utmärkas olika mot en annan i samma

s

*) ~ 319 mom. l lyd er: «I lotsmans far vatten ska ll far tygschef
a nvli nda l:, ehörig lots, derest ha n icke sjelf Hr si\ fö rtrogen med farvattnet, att han, obe roe nde af llytrtnd e sjö mli rkc, kan silkert föra
fra m fartyget elle r ock sådrt n l'lin ncdorn om farvatt net fin nes ho s
an nall ombord inmönstrad person, Fet hvi lken fmtygschcfen pfc sitt
ansvar fi nner lotsningen kun na öfvc rl åtas, i hvilka frtll det må pit
h onom b ero at t anvli nd a lots eller icke.
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kort (en bil ed bör ' naturligtvis alltid utmärkas olika
mot hufvudleJen), men jag föreställer mig, att sjömannen uti sin alltid omistlige följeslagare, kompassen, bör
hafva Jet bästa medlet att bedöma något så när i h vilken rigtning ett grund befinner sig från ett i sigte varanJe sjömärke. J ag har derföre i det förslag till bestämmelser för svenska flytande sjömärken, jag nu har
äran framlägga för Kongl. Örlogsmannasällskapet, utgått från den åsigten, att sjömärkena böra utvisa grundens läge, oberoende af farledens hufvudrigtning. Det
hittills begagnade systemets största fel anser jag vara,
att detsamma, om kryssprickar undantagas, endast har
2:ne olika slag af prickar, ruskprickar och slätprickar,
eller med dem identiska röda och svarta prickar. Om
ytterligare 2:ne olika slag af prickar tillkomma torde
en väsentlig olägenhet blifva afhjelpt.
Det finnes egentligen endast 2:ne olika sätt att
skilja lika formade sjömärken från hvarandra, nemligen
genom färger och genom åsatta topptecken; af dessa
båda tror jag färgsättet vara· det bästa; kan man erhålla 4 olika färger, som äro hvarandra så olika, att
någon förvexling svårligen kan ega rum, så torde det
vara enklast att låta hvar och en af kompassens fyra
qvadranter erhålla sin särskilda färg, och enär synnerligt afseende bör fästas vid Jen sjöfarandes oftast
knappa tid för öfverläggning med sig sjelf rörande ett
sjcmärkes belägenhet från grundet, bör man vid uppgörandet af bestämmelser för sjömärkens utläggning,
utgå från kompassens medelpunkt, det är den plats
der sjömannen tänkes befinna sig, och angifva grundets
läge från sjömärket och icke tvärtom. Vid valet af
färger har jag bibehållit den röda för nordostqvadranten och den svarta för sydvestqvadranten, i båda fallen
räknadt från märket till grundet eller refvet, allt för
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att göra öfvergången från nuvarande till det nya sy·
stemet lättare. Den 3:e färgen är hvit och för sydostqvadranten; men för den 4:e eller nordvestqvadranten
kan jag ej med bestämdhet uppgifva någon färg af det
skäl, att jag icke, hvad jag nu kan påminna mig, sett
flere än förutnämnde 3:ne Hi.rger på flytande sjömärken;
dock torde, om mitt förslags grunder godkännas, försök med olika färgade stänger böra företagas för att
utröna den lämpligaste färgen; jag föreställer mig, att
antingen den ljusblå eller ljusgröna färgen skall blifva
lämplig, hvarföre jag intagit båda i förslaget, den senare inom parentbes.
Emedan, enligt mitt förslag, hvarje flytande sjömärke är måladt, har hvar och en af kompassens qvadranter blifvit tillgodosedd med särskildt sjömärke; det
är derföre öfverflödigt och torde möjligen blifva vilseledande, om något eller några topptecken bestämmas
att utmärka sjömärkenas läge i förhållande till grunden. Deremot tror jag det blifva ändamålsenligt att
förse en del flytande sjömärken med topptecken, vare
sig ballonger, q vastar eller annat, i ändamål att kunna
lättare upptäcka sjömä1:kena, eller ock f6r att två i
hvarandras närhet utlagda lika målade sjömärken, icke
må förvexlas. Huru jag vidare tänkt mig detta system
synes af följande

Förslag till bestämmelser för svenska flytande sjömärken (utom fyrfartyg).
A) Undcl' fi'Ctlstill.

1) Svenska flytande sjömärken utgöras, utom fyrfartyg, af bojar, konprickar, remmare och vanliga prickar, hvilka sjömärken skola vara målade antingen röda,
hvita, svarta eller ljusblå (ljusgröna) eller ock med alla
dessa fyra färger.
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2) De röda sjöm ~irk ena utläggas så, att de grund
eller r ef, de utmärka , komma i bufvudsah:lig nordostlig
rigtnin g från sjöm[irket, d. v. s. i någon rigtning från
Nord öfver Nordost till Ost. De röda prickarue kallas
nordostprickar.
2) De hvita sjömärkena utläggas så, att de grund
eller r ef, de utmärka, komma i hufvudsaklig sydostlig
rigtning från sjömärket, d. v. s. i någon rigtning från
Ost öfver Sydost till Syd. De bvita prickarne kallas
sydostprickar.
4) De svarta sjöm ärk ena utläggas så, att de grund
eller r ef, de utmärka, kom ma i hufvudsaldig syclvestlig
rigtning frå n sjöm ~irket , d. v. s. i någon rigtning från
Sy d öfver Sy dvest till Vest. De s varta prickaene kal·
las syd vestprickar.
5) De ljusblå (ljusgröna) sjöm lirkena utläggas så,
att de grund eller ref, de utmärh:a, komma i hufvudsaklig norclvestlig rigtning från sjömärket, d. v. s. i
någon rigtning från V est öfv er N ord vest till N ord .
De ljusblå (ljusgröna) prickarn e kallas nordvestprickar·
6) Det. sjömät;ke, som är målad t i röda, h vita, svar·ta
och ljusblå (ljt~sgr·ön a) färger i borisontelt löpande, 40
cm . höga fält med röda färgen öfverst, utmärker ett
mindre grund , som på vederbörligt afstånd kan kring·
seglas på alla sidor.
7) H varje flytande sjömlirke kan, ober·oencle af dess
läge från grundet, vara försedt med en eller 2:ne lmlor
(s. k. ball onger) , målade i sa mma färg som sjömä;·ket,
eller med något annat med sjömärket lika färgaclt
topptecken, eller ock med l, 2 eller 3 qvastar, h vilkas
ris kunna vara vända uppåt eller nedåt. Dessa topptecken skola användas för att und erlätta sjömärkenas
upptäckande eller för att särskilja 2:ne niira hvarandra
belägna, lika målade, sjömärken.

R) Uudct• kt·igstid och vid krigstillstånd.

Såväl under krigstid som när hela ell er någon del
af Sveriges kuster förklaras i krigstillstånd eger flottans högste befälhafvare vidtaga andra bestämmelser
för svenska flytande sjömärken.

II.
Yttrande öfver det i förestående anförande f'mmstälda försla g.

Till
Kongl. Örlogsrnannasällskapet.
Genom Kongl. Örlogsmannasällskapets beslut af
den 6 Februari detta år hafva undertecknade erhållit
uppdrag att afgifva yttrande öfver ett af ledamotei1,
kaptenen och ridd. C. Breekström afgifvet förslag till
nytt system för svenska flytande sjömärken, framstäldt
i ett ofvannämnda dag hållet anförande, h vilket här i
afskrift bifogas.
Med anledning af detta uppdrag, hafva vi, dels
hvar för sig, dels gemensamt öfvervägt denna fråga,
dervid vi äfven tagit del af ett förslag af tyske kaptenlöjtnanten Darmer i samma sy ftning, hvarefter vi
förenat oss om nedanstående uttalande.
Vi anse, att de i nuvarande syst em befintliga brister och ofullkomligheter icke äro af den beskaffenhet
att det bör kunna föranleda till farliga misstag, för så
vidt alla navigerande städse hade nu gällande föreskrifter till hands och vore i stånd att följa dem, samt
under antagande att alla märken äro rätt utsatta i förhållande till grunden och deras platser rätt angifna i
allmänna sjökort.
Med afseende på frågan om, i hvad mån nu gällande system skulle kunna förbättra s, äro vi af den
åsigt, att detta lämpligast torde kunna göras genom
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att inskränka det område af grundet, som nu .skall af
på samma s[itt be~ecknad prick eller boj utmärkas, således genom att något öka prickarn~ s kännemärken.
Nu gällande system har endast två slag på olika sätt
utmärkta prickar, som sättas emellan grund och farled .
Häraf följer , att en half cirkel rund grundet måste utmärkas på samma . sätt, hvilk et t y dligen medför olägenhet vid alla de tillfällen då farl ed kröker i närheten af ett grund eller då fl era farleder mötas vid ett
grund. Då emellertid hvarje förändring i detta afseende måste innebära en fara för navigationen under
den tid som erfordras innan föränd ringen blir t ill fullo
genomförd och känd, så hafva vi t~inkt, att en förbättring i nu varamle system kunde sålunda genomföras,
att två hufvudbeteckningar för prickar skulle användas,
den ena besHlencle af ett koniskt topptecken , den andra
af ett ballong- eller dubbelspetsadt tecken, hvaraf de
två af det förra slaget skulle motsvara nu använda
ruskprickar, de senare slätprickarne, hvarjemte krysspricken skulle bibehållas oförändrad. lVIan får härigenom, utom den si stn~imnde, 4 slags prickar, deraf två,
mecl beteckningarne a och a' i hosföljande croq uis skulle,
motsvarande nu brukliga qvastprickar, utsättas, a i den
från sydost till sydvest varande qvadranten, a: i den
ifrån sydv est till norelvest varande, allt ifrån grundet
räkn adt . Af de återstående tvenne å croquisen betecknade b och b', hvilka borde motsvara nu brukliga slätprickar, skull e b utsiittas i den ifrån nord ves t till nordost varande qvadranten, och b' i den ifrån nordost till
sydost varand e, äfvenledes ifrån grundet räknadt.
Prickarne borde utsättas på i allmänhet samma
ställen, hvarest nu använda prickar finnas. Kryssprickens användande skulle vara i öfverensstämmelse
med nu g~Lllande sLitt. De å fig urerna angifna topp-
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tecken anse vi böra fördubblas då dessa prickar brukas i yttre skärgården eller på kust, såsom s. k. angöringsprickar.
Derjemte borde ingenstädes i svenska allmänna
farvatten få förekomma prickar med annan beteckning
än här före slagna, eller genom vederbörande förordningar faststälda.
De nu af oss föreslagna prickarne borde vara fårsedda med olika färger såsom hjelpmedel för deras
igenkännande; dervid hafva vi ansett, att för de med
koniskt topptecken utmärkta borde användas ljusa f~ir
ger, resp. röd och h vit, samt att de med ballong eller
dubbelspetsadt topptecken borde hafva mörka färger,
exempelvis svart och mörkbrun eller mörkblå, beroende på hvilken af båda sistnämnd e färger, so m kan
göras varaktigast och lättast skiljbar ifrån öfriga fårger.
Såsom skäl h varför vi anse topptecken såso m alldeles nödvändiga och färg en endast såsom ett hjelpmedel torde få anföras, att färg en i olika belysning
och mot olika bakgrund visar sig mycket olika och är
på något afstånd svår att urskilja; den röda pricken,
liksom den sva rta, skiner understunrlom alldeles blank
och hvit, beroende på hur solen faller på densamma.
Vidare är färgen på röda och hvita prickar, som stått
ute någon tid, stundom svår att på något afstånd urskilja till följd af den förändring, som af sol, regn och
sjövatten åstadkommes. Slutligen är färgen omöjlig att
urskilja då pricken är belagd af is eller rimfrost.
Deremot tro vi att färgen bör bibehållas såsom
hjelpmedel att urskilja prickens beskaffenhet på nära
håll, synnerligast af det skäl, att på flera af de starkast trafikerade ställena i våra skärgårdar det s tundom händer, att toppteck en blifvit skadarle eller förlorade, och att vid sådana tillfällen bör det finnas ett
33
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medel att, åtminstone på nära håll igenkänna en sådan
pricks beskaffenhet.
Krysspricken borde, liksom f. n. är fallet, vara
målad omvexlande svart och röd.
Slutligen torde vi böra tillägga, att vi icke anse
det prickames antal böra i någon nämnvärd grad ökas,
men att der de utsättas, de böra gifvas det utseentle
och ställas i den rigtning ifrån grunuen, som vi nu
haft äran föreslå.
Kaptenlöjtnant Danners förslag jemte croquis bifogas härmed, och torde efter derom tagen kännedom
återställas till undertecknad Zielfelt.
Carlskrona i April 1884.
Acl. Zielfelt.

O. R. Nm·dcnshjöld.

Anton Bwckst1•öm.

III.

Plan till ett internationelt utprickningssystem.
(Af kaptenlöjtnan t en

a la

snite i tyslm flottan Darmer.)

Detta system grundar sig, företrädesvis på sjömärkenas form.
A.

Utmärkamle af gl'llntl utanfiir farlederna.

(Hit höra alla grund som iiro belägna i öppna sjön
antingen ensamma eller vid kusterna och för sjögående
fartyg tillgängliga inomskärsvatten, fjärdar etc. utanför
de egentliga farlederna.)
I. På grundets södra sida: Stångprick med uppåtvänd
ruska. Det farliga stället ligger norr om pricken.
II. På grundets norra sida: Stångprick med nedåtvänd
ruska. Det farliga stället ligger söder om pricken.
III. På grundets vestra sida: Stångprick med dubbel
ruska, ruskorna vända emot hvarandra. Det farliga stället ligger öster om pricken.
IV. På gmndets östra sida: Stångprick med dubbel
ruska, ruskorna väncla från hvaranclra. Det farliga stället ligger vester om pricken.
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443 -

stångprick med ballong eller med ballong och ln·ygs
kunna passeras på båda sidor.
Om till utmärkande af en sida utaf grundet, en
prick icke är tillräcklig, användas flera.
Utanför segellederna belägna till torpedofijrsök,
skjntiifningar eller andra ändamlll afspärrade områden
betecknas jemväl enligt dessa grunder.
Genom utHiggning af de föreslagna prickarne, om
h vilka finnes närmare beskrifning i bilagan, kan h varje
grund noggrant utmärkas. Då pricken varseblifves, vet
den ankommande genast på hvilken sida fara hotar.
Vill man, genom att gifva prickarue olika färg,
viuare fullkomna systemet, bör man måla de prickar
röda som läggas ut på grundets södra och östra sida,
och dem som läggas på norra eller vestra sidan svarta.
Med horisontala, röda och svarta ränder målade pnckar kunna passeras på båua sidor.
Il, lltmil•·kaude af g•·u•ul i od1 vid fal'ledt~l'.
I. Farleder i den mening som här afses äro alla, som
på båda sidor betecknas af en rad prickar, antingen de nu förekomma i flodmynningar eller trängre
sjöleder, såsom Öresund och Läsö ränna, eller på
kusterna emellan bankar, såsom vid Yarmouth och
Orfordness.
II. En farleds styrbordssida är den sidan, som af inkommande fartyg måste lemnas om styrbord; babordssidan, den som lemnas om babord.
III. Sammanbinder en farled två haf eller delar af haf,
eller ock, genom grund från hvarandra åtskilda
farvatten, så är den sidan att betrakta som styrbord om farleden, som lemnas till höger af de fartyg, som komma vesterifrån, d. v. s. från något af
streck en emellan rättvisande N ord öfver V est ända
till rättvisande Syd.

-- 444 -

IV. Gör någon af de under III betecknade farlederne,
som sträcker sig i meridionalrigtning, såsom exempelvis Drogden, flera krökningar så att det är svårt
att bestämma sidorna, betecknar den linie, som tänkes dragen genom de på farledens båda ~?-dar utlagda angöringsprickar, farledens axel. Aro inga
angöringsprickar utlagda bestämmer landets regering betecknandet af farledens sidor.
1. Jliirslag till ett vid!Jftigarc syskm.
De enskilda staterna ega fritt val emellan spetsiga och stympade koner, tunnprickar.
Följande prickar användas:
o
•
l) I hufvudleden: inkommande om styrbord stangpnck
om babord konprick.
2) I bilederne: prickar af samma form, som i hufvudleden, endast att prickar af mindre dimensioner
3)

4)

l)
2)

kunna användas.
Der två farleder sammanstöta eller en farled ö(vergår i en annan. Der en sidoled utgren~~ sig fr~~
hufvudleden, skola, om till bådas särskilJande nodigt är, vid greningen dubbelprickar utläggas .. Kröker en biled åt styrbord utläggas två stångpnckar;
åt babord två konprickar.
Grund midt i farvattnet, d. v. s. grund som kunna
passeras på båda sidor, betec~nas ge~om i farvattnet brukliga prickar. Den vtd ett sadant grunds
..an d a, d . v · s · vid den öppna SJ'ön närmaste delen
utlagda pricken, erhåller till topptecken en ballong;
likaså pricken vid grundets andra ända.
11. Fiirslag till enklare system.
I hu{vdled: inkommande, om styrbord, stångprickar; om babord, stympade koner.
.
.
Biled liksom hufvudled, endast att pnckar af mm·
dre dimensioner anv1indas.
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Der två farleder· skiljas åt. Dubbelprickar i enlighet med under I.
Grund miclt i farvattnet blifva vid deras ändar betecknade genom spetsiga konprickar. Äro grunden
så vidsträckta, att dessutom på deras sidor prickar
blifva nödvändiga, erhålla dessa likadan form som
de vid farledens sidor utlagda prickarne hafva.
III. Förslag i afseende 11å pl'ickat•nes färg.
Såsom regel gäller:
Att de prickar som vid ingående ligga om styrbord, och i tl;ånga leder på farledemes styrbordssida i allmänhet målas 1"Öcla, men de på babordssiclan svarta. Prickar med röda och svarta horisontala ränder, kunna passeras på båda sidorna.
Prickar, till utmärkande af vrak äro gröna och
spetsiga.
Till midtelprickar, d. v. s. sådane som utmärka
midten af en farled, användes spetsiga konprickar.

IV. Följande förslag synas böra komma uneler pröfning i och för en internationeJ öfverenskommelse.
l) Prickarna i farlederna märkas, fortlöpande utifrån
inåt, på styrbordssidan, med alfabetets bokstäfver,
h vilka på samma gång göra tjenst som topptecken.
Prickarne på babordssidan förses fortlöpande utifrån inåt med romerska siffror.
2) De till betecknande af grund utanför farlederna
utlagda prickarne föra namnet på det grund de
utmärka, helt och hållet eller afkortaclt i hvita,
latinska bokstäfver.
3) Arabiska siffror på prickarna tillk1innagifva djupet
på hvilket prickarna äro utlagda.
Uppgifterna på djup bafva afseende på lägsta ebb.
Anm. till 3. Då England hittills motsatt sig
metersystemets införande och, i följd deraf, i en-

-
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gelska sjökort djnpen angifvas i famnar uch fot,
är ieke något best~Limlt förslag gjortlt till ett uoggramiare beteckn and e af djup et. Det ä r att förvänta, att h varje land komm er att uppgifva djupet
enligt i detsam ma gällande syst em.
In seglingsp rickar i ntira intill hvaraml ra liggande
farled er böra icke vara till alla delar och i alla
afseenelen lika. Till insegling sprickar egna s ig i
synnerhe t ljudboj ar , P ahlsb ojar, klo ckbojar o. d.
D e Higgas på såclant s~itt, att fartyg kunna passera cle m på båda sidor.
Om det låter sig göra, bör man l~igga dem i
skä rningsp unkten af två, genom för·emå l på land
beteckna de linier, och införa dessa i korten, på
det att läget vid insegling i farled en lätt kan

finnas.
I djupa, men på klipp or rika kustfad erl er ell er
inomskär sletler , hvilk a mindre göra. flytande ~in fasta prickar behöfl iga , anbringa s med a rmar förse Lida båkar. Armarna peka åt den sill a, på hvilk en den seg elbara leden stry ker förbi. Ka n man
passera på båll a sidor om skäret, fö rses båkama
mell två arm ar en åt hvardera sitl an .
6) Om sig göra låt er, måst e prickarn e ligga ute året
om . Der, till följd af klimatet , pri cka m e måste
indragas skall i sjöfartens intresse indragni ngen
inskrän kas t ill möjligas t korta tid .
7) D er isgång gör utbyte af som ma rpri ckar , mot vint erpri ckar, behöfiigt , skola vinterpri ckarn e likna
som marpri ckam e. Likv~il kunna prickar af mindre
dimen sion er vintertid en anviindas .
Amn. ti ll 7. Stiingpr ickame i V ese rflod en lära
enligt rapporte r hafva visat s ig goda äfv en i is-

5)

gång.

8)
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'l'elegraf kablar *) beteckna s genom spetsiga koner.
Vid land beteckna r linien emellan två båkar meu
T i t oppen den riktning i hvilket det är förbjude t
att ankra. Blifver i öppn a sjön vare sig t ill utrni.irkaml e af en söndrig kabel , eller af andra orsa ker, en kabelprick utlagd, så skall denne betecknas med '''l'elegra f".

Uti en denna plan vidfogad bilaga lemnar kapten
Darmer åtskillig a närmare förklarin gar och belysnin ga r
öfver planen, hvaraf nedanst ående utgör en sa mm anfattning:
Prickarn es klassifikation.
De till bete cknande af grunden och farledern a i
enlighet med denna plan, tj enand e prickaru e uelas uti
stångpri ckar och
Kon (tunn)pri ck ar.
Stångpri ckar äro fasta ell er flytande. De fasta
äro i sjöbotten fastsatta stänger med eller utan topptecken. De ny ttj as till utmärka nde af va d-farleder och
sådana farl eder, vid hvilkas stränder de, i anseende till
det ringa djupet och bottens beskaffen het, kunna utsättas. De flytande äro sådan a som bestå af stänger '
.
sp1ror ell er andra kroppar af l ångs tr·~ickt form , hvilka
antingen genom sin konstruk tion eller genom en fl otte
bi behållas upprätts t ående. Ifrån tunnpric karne sk ilja
de sig dessutom derigenom att de föra toppteck en.
K on(tunn)pri ckar likna i allmunbe t till formen en
tunna. Hit höra ~ifven cy Iinder- och klotform ade morin gs bojar.
Kunprickar föra icke toppteck en.
I afseende å syste met yttras vid are i bilagan :
D et torde vara otvifvela ktigt att det är lättare att
·:i:) Eriligt ryktet iir
ge nh et, redan pihiin kt

011

int ermLt io r:d regl ering af de nn a angelU-

- - 148 -

finna s ig tillrittta efter prickames form än efter dess
fitrg. T y pem e mibte naturligtvis viLlj as med afseend e
härå. Till utm ä rkande af grnnrl en i och vid farled erne
hafva der fö r stångpricka r och konprickar för milagits.
Dessa type r bilrla de största motsatser till de hittills
i användning varande prickames form. Det föreslagna
system et fö lj es red an för närvarand e på \VeserRo den
och i Kieler F öhnle. D er ~tro vid in gående om sty rbord stångp rickar och om babord konprickar utsa tta .
P å W ese rfloden, h varest för det farliga farvattnets skull ,
mer än i någon anna n del af det tyska sjöområdet , en
god utpri ckning är af vi gt, har sy stemet bevisat sig
g oclt. Äfve n från Kiel hafva inga kl agomål rl eröfv pr
in gatt. I Bremen är man med rätta belåten med dess
iuförand e, i sylmerh et som sådan t ern åtts genom att så
småningom utgallra det gamla materieJet och att erstitta det med nytt. Stångprickarne eller som de tifv en
kallas spirprickarn e l1 afva äfven d erstiides i svårast e
isgång bev isat sig utm ärkta .
Ehuruväl, enligt hvad nu blifvit anty dt, det icke
torde vara absolut nödv ändigt, att genom olika fiirg
utmärka prickame, är det likväl otvifve laktigt, att g enom en syst ematisk affärg ning urskilj a nd et und erlättas,
i synnerhet om dagen. Dessutom behöfves färgen för
att bättre beva ra tlen nu för tid en brukliga värd efulla
materielen. Om valet af färger kan icke råda någo n
tvekan. Ut om i enst aka distrikter i Tyskland itro i
hela Frankrike, N ordam erika, i några delar af E ngland
och ny ligen äfven i Kin a, de rö da fitrgerna för sty rbord och den svarta för babord all mänt införda. D e
hafva således den störst a utsigten, att vid en intern a tioneJ öfver enskomm else blifva ant agna. Då blir man
uta n tvi fve l i Tyskl and nödsakad att afs tå från den nn
fö r t iden fö r·herrskan<l e sva rt-hvita färge n.
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A f för eträden hos det föreslagna utpr iclmin gssy st emet anför kapten Darrn er:
att, då de hi ttill s brukliga prickarn e kunna, antiu glm sådan e de it ro ell er med en obetydli g fö räudrin g,
vid are an vändas, så blir syst emets införamle billig t och
titt. Ej bör det kunna fö rorsaka några t ekn is ka s vå ri gheter eller vålla några dryga re ko stn atl er at t genom
anbrin gand e af en stång med topptecken Jörvandla en
kon prid;: eller en slät prick - tunna - t ill en stångprick;
att, om dessa princip er a ntagas, kan man g enom
ett ,;yst ematiskt tillvägagåe ntl e vid utran ge ringe n af
den fö riildrade materielen och försök med ny mat eriel,
med de llVarj e år tillgäng liga medel S<t s rn ttnin gom
ås tadk omrna en med principem u mer öfve rensst ä mmande materi el. H ärigenom blir - vid ett ration elt
förfarin gssätt - möjligt att, utan att landet derigenom
dra bbas af någ ra särskilda kos tn ade r, försä kra sig om
förd elam e af ett bättre utpri ckningssyst ern ;
att det med tiden till och med bör kunna meclföra
bes parin gar; ty det myckna ex periment erand et och utfinn a ndet af fantastiska sjöm ltrk en kan upph öra;
att fra mför allt annat större sä kerhet vinn es för
sjöfarten.
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Försök till historisk öfverblick
at' striderna om Sveriges sjöförsvar, deras uppkomst
och utveclding under innevarande århundrade
jemte deraf föranledda betraktelser.
(Forts. fr. s. 257)

SJiif.~f'nlgan
sedan 187-.J..1

D å vi nu stå i begrepp att vända det sista bladet
·
l1allan d e sjövap·
vår flottas utvecklings h"1ston·a, mne
nets öden under de sista 10 åren eller från k ongl. flottans och kongl. skärgårdsartilleriets sammanslagning
1873 till nuvarande tid, erfara vi samma slags betänkligheter, fastän i ännu högre grad, som dem vi uttryckte då vi befunno oss vid inträdet till nästföregående skede eller vid 1865 års delning. Fruktan att
missförstå och missförstås af de personer som under
de senaste åren sökt genom ord eller handling utöfva
större eller mindre inflytande på rigtningen af sjöförsvarets utveckling, har likväl fatt vika för begär et att,
så långt vi förmå, fullständiga denna öfverblick genom
att deruti upptaga tvenne vigtiga moment, n emligen
de något skiljaktiga åsigterna r örande grunderna för
det kustförsvar som skulle nysk apas samt de tvenne
försök som gj orts att från ord öfvergå till handling ,
från diskuterande af olika system till realiserande af
något. Erinrande ännu en gång att denna öfverblick
ej gör anspråk på att betrak tas såsom ett af..slutadt
stycke historia, utan blott och bart såsom en kompilation af materiaher att tj ena till ledtråd åt kamrater
som sök a att finna rätta utgången ur sjöförsvar sfrågans
labyrint, samt att de betraktelser, hvilk a vi t agit oss
friheten att h är och der infläta, ej framhållas såsom
axiomatiska satser, utan h elt enkelt såsom en indivio

duel öfvertygelses frukter, bragta till elen grad af mognad som författarens omdömesförmåga medgifvit; efter
dessa erinringar rycka vi åter framåt , förtröstande på
vår goda sak, på våra afsigters ärlighet och på våra
läsares benägna öfverseende.
R esultatet af den ändlösa, vexlande kampen om
Sveriges sj öförsvar blef efter segern 1873 ett allmänt
erkännande af kustförsvaret, i prin cip. D etta resultat
var visserligen ej stort, när man tänker på allt det
bläck som utgjutits, alla de p ennor som utnötts under
men tao-er man i betraktande förh ållandena
S triden
o
'
sådana de föreligga, den brist på n ationell politik, den
obenägenhet att befatta sig med framtidssannolikheter
och att bereda sig för eventualiteter, hvilka rada inom
landet, den st erila jordmån uti hvilken statsmakterna
planterat försvarsfrågan, det tyvärr slappa band som
förenar fackmännen, hvarigenom en verklig produktiv
samverkan i hög grad försvåras, då har man måhända
skäl att vara tacksam för det lilla som vunnits.
Bland fackmännen uppstod genast efter det sammanslagningen blifvit ett fullb ordadt faktum det naturliga spörsmålet, h vilkendera definition på begreppet
kustförsvar man borde antaga till grundval för det
sammanslagna sj öva1mets ordnande, antingen den inskränk tare affattadt i det afc;omnacle sk ärgårdsartilleriet s anda eller elen vidsträcktare, omfattande ett mindre lokaliseradt, men desto mera rörligt försvar för
landets kuster, anordn adt innanför eller utanför haf.gbanclet, a.llt efter omständigheterna. D en förstnämde
åsigten försvarades i brochyren: "H vad 't:i_gt och betydelse ha·r sjövap net f ör vårt /(mds försvcw ?" af C. G.
L inclm({rlv.*) D en andra åsigten erh öll en vann förkämp e uti E . N orclenfalk, som utvecklade sina ideer
''') Try el< t p ,Or mili liirl i t t•~ m tur -fci r e ni nge n ~ fci rl ng 187 3.
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uti " Ta nkcw i sjöförsvars{ rågan" *) samt uti en L: s
skrift skarpt kritiserande brachyr **) "Några anmärkningar 1'Örande sjöförsvanf' rågan". En tredje uppfattning, i grunden närmande sig N:s men afvikanc1e derifrån i flera strategiskt- taktiska principfrågo r, fann sitt
uttryck först uti en artikel i Nordisk Tidskrift 1870,***)
sedan uti några kritiska uppsatser i Tidskrift i Sjöväsendet,i") rigtade emot nyssnämnde båda författare,
samt slutligen uti brochyren "Tankar om vårt sjöf'örsvcw" tt) af A. Bmckström. Vi skola som hastigast
r edogöra för de olika uppfattning arne, börjande med
C. G. Lindmarks skrift.
Sjöförsvarsf rågan skärskådas ifrån 3:ne allmänna
r'. n. /,iud. .
mark 187.).
synpunkter, den politiska, den ekonomiska och den
strategiskt-taktiska. Såsom ett teoretiskt rigtigt axiom
erkänner förf., "att ett starkt sjöförsvar i dess vidsträcktare bemärkelse är af högsta vigt för bevarandet
af Sveriges 11olitiska sjelf.':ltändig het och för dess politiska och kommerciel la inflytande utom sina gränser",
men denna teoretiska sanning reduceras sedermera så
grundligt och "reduktions koefficiente n", af hvilken förf.
dervid betjenar sig, antages så betydlig, att allt samband så godt som afkli1jpes mellan den teoretiskt
sanna grunden och den derur deducerade praktiska
slutföljden. Detta är, såsom vi skola söka visa, den
röda tråd som genomgår C. G. L:s brachyr alltigenom,
hvilket ej hindrar att den vid första påseende förefaller både förnuftig, opartisk och nykter, ja, det senare till den grad, att man verkligen lätt k an bli
tveksam om hvad landet verkligen kan våga begära
·;'') Titlskrift i Sjöviise ntl ei 1873.
Try ckt 187 '1.
*':'*) Åte rgifv<m i TidskrifL i Sjiiviisendet 1871.
t) 1873 o . 1874
H) Tryckt på miliWrlilteratu r.fureningcos förlag l 875
~"i')
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af sitt sjöförsvar eller hvad förf. tror det vara i ::;tånd
att uträtta. P å hvar och en som har ringaste anla o·
för illusioner eller benägenhet att tro, det nationell:
ansträngnin gar och uppoffringa r samt krigshistori ska
bedrifter ej uteslutande tillhöra en förgången tid, torde
skriften i fråga göra samma verkan som ett kylande
pulver. Den som, å andra sidan, obetingadt antager
förf:s reduktionsk oefficienter för sanna, men ur den
försigtigt beräknande , nästan affärsmessiga, bevisföringen drager de yttersta konseqvenser, torde lätt komma
till den slutsatsen, att tanken på att försvara vårt land,
ej blott till sjös utan ock till lands, blir en föga lönande affär.
Efter att hafva upprälmat de olika åsigterna angående grunderna för Sveriges försvar, nämligen: förbund med i landets sj elfständighe t intresserade stormakter, sammanslut ning mellan de tre skandinavis ka
landen, ett starkt landtförsva r och slutligen ett starkt
sjöförsvar, undersöker förf. de tvenne förstnämda alternativen och kommer så till det resultat att vi böra
'
"med undvikande af illusioner om politiska intressen
och politiskt ädelmod hos de mäktigare folken , bygga
försvar på sjelfhjelpen s och de egna ansträno-vårt
o
.
mngarnes grundval ", samt att en sammanslut ning med
Danmark, äfven on1 den kunde komma till stånd, skulle
ge oss en vida svagare försvarspos ition än vi nu, förenade blott med N orge, innehafva, emedan vi då lättare och oftare måste biifva indragna i de europeiska
förveckling arna och skulle nödgas att till viss grad
påtaga oss en stormakts ställning med dess åligganden.
Efter allt som gång efter annan yttrats och skrifvits om alliansers betydelse för Sveriges sj elf.gtändighet och deras förhållande till grunderna för landets
försvarsväse nde, förefaller författarens utredning af denna fråga skäligen ofullständig . Man kan ju mycket
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väl vara ense om att landets försvar bör i första hand
byggas på "de egna ansträngningarnes grundval" utan
att derföre spänna den militära sjelftillitens båge till
den grad högt, att man anser våra diplomaters ansträngningar och samverkan alldeles obehöfliga. Att
så förlita sig på egna stridskrafters tillräcklighet, att
man ej låter alliansfrågan ingå såsom en faktor (ej en
hufvudfaktor) i organisation af försvaret, synes oss
lika oklokt som att inlåta sig i afgörande militära
operationer utan att bekymra sig om sina r eserver.
Till stöd för det stolta talet att vi skola ordna vårt
försvarsväsende utan afseende på förbund med andra
makter, ett tal som mer än en gång fått tj ena till
argument mot sjövapnet, har man åberopat det kända
ordspråket "help yourself and God will h elp you",
dervid dock förglömmande, att sj elfhjelp ej blott betyder så och så många tusen svenska män i vapen,
utan jemväl att landet så vårdar sina nationella intressen, sina såväl yttre som inre angelägenheter, att
det gör sig förtj ent af och tillgängligt för försynens
hjelp. Under en strid på lif och död för vår nationella tillvaro är det kanske sannolikast att hj elp en
kommer i form af en allierad flotta, och då vore det
ju å vår sida en pligtförsummeh;e, om vi ej befunnos
beredda att till vår bästa fördel begagna oss af en
sådan hj elp. En egen flotta utgör väl i första rummet
ett v ärn emot :fienden men dessutom en skyddsvakt
för och emot allierade vänner, en ledande hand som
gör hj elpen verksam, trygg och ej alltför dyrköpt, en
garanti att vi kunna vara tacksamma för hj elpen och
ej nödgas bedja Gud bevara oss för våra allierade.
P å något annat sätt h ar det väl aldrig varit ifrågasatt
att "förutsättningen af förbund" skulle kunna inverka
på grunderna till landets försvarsplan; denna förutsättning gör visserligen nödvändigheten af ett sjöför-
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svar påfallande men, alldenstund samma nödvändia-het
b
betingas af andra faktiska förhållanden af betydligt
större vigt, så nödgas vi bestrida tillvaron af någon
särskild, på alliansfrågan grundad, försvarsplan.
Lika litet har "en sammanslutning mellan de tre
skandinaviska länderna", så vidt oss är bekant, i verkligheten blifvit lagd till grund för något organisationsförslag, hvarföre förf:s brådskande kryssning i skandinavismens politiska farvatten knappast k an hafva
annat mål än att förherrliga den med centralförsvarsteorien nära sammanhängande läran om absolut återhållsamhet från all nationell politik. Om det än lyckas öfvertyga svenska folket, att skandinavismen ej
är annat än ett abnormt inbillningsfost er som blott
stör normala menniskors matsmältning, att vi skandinaver ej hafva någon slags förpligtelse att gemensamt häfda vår folkstams oberoende och rätt att slippa
amalgameras med ryssar och tyskar, att politisk sammanslutning i och för gemensamma mål och gemensamma intressen ej innebär styrka utan svaghet, med
ett ord, att utanför våra nuvarande gränser ej :finnes
något för oss att bevara och försvara eller eft ersträfva,
så kunna vi likväl ej :finna, åtminstone ej utaf förf:s
utredning, att den utveckling af vårt sj övapen, som
ej längre skulle tåla uppskof, ifall vi beslutat att ej
rygga tillbaka för ett sådant "portvaktarean::;var", som
ett skandinaviskt politiskt förbund naturligtvis då ålade
de tre landen, ej , äfven under nuvarande förhållanden,
är af behofvet påkallad för att vakta alla de portöppningar på de svenska och n orska kusterna afhvilka en :fiende, utaf undseende för vår politi::;k a obetydlighet och vår fruktan för europeiska förvecklingar,
ej lärer underlåta att begagna sig.
Äfven om Skandinaviens öfvervigt i de nm·diska
vattnen kunde genom ett förbund befästas, är förf. än-
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dock icke belåt en med resultatet, enär Sverige- N orge
för att försvara sin halfö ej kunde vänta "något tillskott i försvarskraft till lands" från Danmark, som
väl behöfde sin arme till att skydda sin h alfö och sina
öar. Till och m.ed sjövapnets motståndare pläga eljest
medgifva att, om vi blott kunde tillförsäkra oss om
I)å SJ·ön vore försvarsfrågans lösning klar;
öfverviot
b
flottan borde då anses såsom vårt hufvudvapen och
armen kunde r educeras. Åtnöj er man sig ej med detta
r esultat, lönar clet sig föga att befatta sig med framtidsförhovpningar om ett enigt Skandinavien.
Att sålunda i sjelfva inledningen introducera gntncler som ej existera och att genom kullkastande af
dessa förmenta grunder - förmodligen derföre att de
betinga ett starkare sjövapen än förf. är sinnad gil~a
- söka stämma läsaren mot ett försvarssystem, hvilk et så många framstående män, och bland clem Sveriges störste konung och dess störste statsman, a~sett
såsom det för betryggande af landets sj elfständ1ghet
naturligaste, och f'ör förf: s egna å::;igter, hvilka sedermera komma att motiveras, lofvar ej godt för att frågan: "H vad vigt och betydelse har sjövapn et för vårt
lands försvar?" sk all erh ålla ett opartiskt svar.
Sedan förf. sålunda tror sig hafva bevisat , att
h äfdandet af landets maktställning och inflytande ej
behöfver tagas i betraktande vicl försvarets organisation berör han flottans ställning till landets h andelsv oli~ik. Enkännande att Englands örlogsmarin varit
det kraftfullaste verktyget att skapa detta lands kommer siella storhet, på samma gång som den främjat
handelns civiliserande inflytande och medelbart gagnat
alla sjöfarande nationer, påstår förf. att h andelsintressena numera ej behöfva skydd af väpnad styrka, "om
än stormakterna sätta en ära uti att med sina fartyg
bidraga till polisbevakningens upprätthållande på afo
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lägsnare farvatten", samt att den för ett land "befallande" pligten att medelst utsända örlogsfartyg ut kräfva upprättelse för lidna oförrätter ej kan "uppställas såsom ett politiskt axiom, med mindre landet
är vuxet dess fullgörande"; men han vill likväl inaao
lunda att svenska örlogsflaggan skall upphöra att blåsa
på hafven, ty detta vore ett fattigdomsbevis som landet ej har råd att utfärda, och dessutom gifves det
"moraliska och etikettsförbindelser, som, ehuru svåra
att bestämdt definiera, icke desto mindre äro lika
verkliga som många mer i ögonen fallande." Trots
svårigheterna att bestämdt definiera vårt lands förbindelser att i aflägsnare vedelsdelar skydda civilisationens och egna intressen, våga vi dock ett försök att
granska förf:s premisser och att bestrida hans konklusion, "att det myckna talet om örlogsflottans uppgift,
att uppträda till svenska handelns skydd, till stor del
är meningslöst och derjemte, såsom saknande stöd i
nuvarande politiska maktförhållanden, outförbart. "
Icke är det väl för blotta ärans skull som England "ännu fortfar" att låta sina örlogsfartyg understödja sin handelspolitik, eller som denna och andra
sjömakter "med sina fartyg bidraga till polisbevakningens upprätthållande på aflägsnare farvatten", utan
detta sker, enligt vår tanke, derföre att de halfbarbariska folken ännu ej nått den grad af civilisation, att
handeln kan undvara skydd och hjelp af väpnad styrka.
Härvidlag är ej heller af nöden att hvarj e sj önation
representeras af så stor väpnad styrka att hvar för
sig kan med kulor och krut skrämma till eftergifter,
enär de många gemensamma intressen, som förefinnas
mellan handels- och sjöfartsidkande nationer, mana
dem att samverka och understödja hvarandras berät- '
tigade anspråk Den materiella ö(vervigten, som i teorien förefaller vara en så bindande förutsättning för
34
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tillvaron af all slags vapenmakt, spelar likvisst i praktiken, ifall man tillämpar de "reduktionskoefficienter"
som historiens lärdomar och erfarenheten gifva vid
handen, en helt annan rol, och detta både i hemlands
och aflägsnare farvatten, i annat fall komme nog inga
andra örlogsflaggor än Englands och Frankrikes att
blåsa på hafven. Skulle Sveriges och N orges utevarande örlogsfartyg, hvilka land dock betraktas såsom
maritima makter, under åberopande af bristande öfvervigt, undandraga sig att i sin mån bidraga till upprätthållande af ordning och polis på hafven och till
öfvervakande af traktaters och handelsförbindelsers
hållande i helgd samt uppdraga åt andra nationer att
bispringa sina lands handelsfartyg och skydda egna
landsmän mot olagligheter och godtycke, så skulle helt
visst praktiska sjönationer anse detta såsom ett betänkligt fattigdomsbevis och förr eller senare vägra
sitt bistånd åt den som ej vill söka att hjelpa sig sjelf.
Att utsända örlogsfartyg för att visa flaggan i främmande hamnar nätt och jemt så länge som behöfs för
att fullgöra etikettens fordringar tro vi ej tillfyllest
att lemna något varaktigt moraliskt intryck eller att
höja flaggans anseende och torde således, om något,
förtjena epitetet "meningslöst". Ehuru vi måste hålla
på att vår flotta, om hon skall hedras med detta namn,
bland andra uppgifter äfven har den att efter förmåga
skydda vår handel och vår sjöfart, så medgifva vi dock
af fullaste öfvertygelse, "att Sveriges sjöförsvar - - i främsta rummet måste utbildas för ett starkt försvar af Sveriges kuster", så mycket mer som det förra
betingas af det senare, ty möjligheten af ett starkt
försvar beror af att landet äfven i fredstid kan hafva
gagn af sin flotta samt att flottans personal får tillfälle på hafvet förvärfva den mångsidiga sjömannabildning, i saknad af hvilken en örlogsmarin, äfven
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om den går under den blygsamma benämningen kustflotta, blott blir en betungande lyxartikel men ej ett
kraftigt värn för landets oberoende.
Försigtigtvis uppskjuter förf. att tala om de rationella grunder, hvilka böra vara bestämmande för
en försvarsorganisation, näml. de strategiska och taktiska, samt öfvergår, efter att med lätt hand hafva
vidrört de "politiska möjlighe.t erna" och låtit påskina
att andra på dem velat bygga försvarsplaner, till de
ekonomiska verkligheterna, der förf. genast finner sig
"på fastare mark". Ehuru vi ej anse denna utgångspunkt vara den rigtigaste, så skola vi dock, eftersom
förf. tyckes behöfva dem till unelerlag för sina strategiska och taktiska grundmurar, tillse huruvida de
som sådana äro nog solida att förmå bära följande
slutsatser: "Att Sveriges-Norges tillgångar omöjliggöra deras uppträdande på sjön med stora och snabbgående örlogsfartyg, vare sig bepansrade eller abepansrade, så framt icke andra och vigtigare sjöförsvarsintressen helt och hållet skola åsidosättas; samt
att de anslag som beviljas till rikenas sjöförsvar i
främsta rummet böra användas till sjöförsvarets utveckling i definitivt hänseende .till ett kraftigt kustförsvar, dock så, att offensiva motstötar mot fienden,
inom elen för våra fartyg lämpade terrängen, äfven
kunna utföras."
Man lägge här märke till obenägenheten att kompromettera sig genom en bestämd definition af begreppet "kraftigt kustförsvar" samt benägenheten att i
främsta rum betona detta försvars defensiva karakter
i militäriskt hänseende, och begränsa de offensiva motstötarue både till rum och medel; skola dessa utföras
"inom den för våra fartyg lämpade terrängen" och
utan "sjögåencle pansarfartyg" eller "stora och snabbgående örlogsfartyg", så torde man vara berättigad
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antaga att här blott menas ,minbåtsatta cker momskärs.
Huru högt förf än uppskattar intelligense n och
initiativet, så kommer han alltid tillbaka till den slutsatsen, "att penningarn e, klokt använda, och under för
öfrigt ungefär likartade förhållande n hvad personalen
beträffar, till väsentligast e del gifva utslaget i nutidens
krig." Men då vårt fqrsvarsväse nde får lof att nöja
sig med helt obetydligt af denna vara, dels iföljd af
landets begränsade rikedom, naturliga hjelpkällor och
skatteförmå ga, dels på grund af "parlamenta riska församlingars lösen": "sparsamhe t i utgifterna för militära ändamål ", så anser förf det vara klokast att, vid
planers uppgörande för vårt sjöförsvars ordnande, taga
de nu utgående anslagen till femte hufvudtitel n såsom
ekonomisk bas vid planens bestämman de", hvarigenom
:flottans normalbudg et fixeras till 4 1/ 4 millioner; längre
vågar C. G. L. ej, utan att anse sig sangvinisk, sträcka
sina förhoppning ar. Mot alla tre skandinavis ka lanelens marinbuelgeter, uppskattade till den blygsamma
summan af 12 mill., uppställas så Preussens budget,
21 mill., Rysslands 50 och Englands 173, i ändamål
"att hos hvar och en fördomsfri menniska utesluta
tanken på möjligheten för vårt land - ja för alla tre
skandinaviska länderna gemensamt - att på öppna
hafvet uppträda som medtä:flare till någon af dessa
makter " eller som det också heter, "att uppträda med
sjögående pansarfarty g". För att emellertid förekomma hvarje likartad jemförelse mellan den tyska eller
den ryska marinbudge ten å ena sidan samt t. ex. den
engelska å andra, h vilken eljest torde ligga .nära till
hands, följer strax elen förklaringen , att dessa land,
"såsom stormakter och hyllande en agressiv politik"
måste hafva medel att "kunna uppträda som herrar
på sjön mot de svagare staterna."

461-

Lika sannt som att "siffror äro stubborn facts, som
förr eller senare nedtvinga de högt :flygande förhoppningarne till verklighete ns fasta och hårda mark", är
jemväl ett annat bevingadt uttryck, att man med siffror kan bevisa nästan hvad man vill. H emligheten
ligger uti att handtera de der "reduktionsko efficienterna". Om vi t. ex. skulle ge "elen snabba ekonomiska utvecklinge n" och de växande statsinkomsterna
en något högre valör, än förf. gjort, samt partisinnet
och sparsamhets begäret hos "den skattebevilj ande statBmakten" en något lägre, med anledning af, bland annat,
en allt mer stadgad öfvertygelse om nödvändigh eten
utaf en rimligare fördelning af försvarsansl agen mellan
armim och :flottan, så tro vi ej att vi skull_e göra oss
skyldiga till felräkning, om vi fördubblade de svenska
4 /~ millionerna , ja kanske till och med de skandinaviska 12; resultatet blefve då ett helt annat och "h varje
förelomsfri menniska" skulle erkänna, att de skandinaviska marinerna sålunda borde komma att intaga en
helt annan ställning i norelen än C. G. L . tilldelat
dem.
Nästan lika inkonstanta som förf:s siffror torde
vid närmare påseende, jemväl några andra af hans
"stubborn facts" befinnas vara; sålunda förefaller o;;s
elen tydliga vinken, att man måste betrakta ";;tora(' ,
"sjögåencle" och "snabbgåen de" fartyg som tillhörande
anfallet, men deremot bör grunda försvaret, "isynnerhet af en kust sådan som vår", på minvapnets utveckling, såsom en nästan obesvärad trassering på fram• tiden, ty under de sedan förflutna 10 åren har den ju
ej blifvit honorerad. Vi behöfva knappa;;t påminna
att i all defensiv, om den ;;kall blifva verksam, ingår
jemväl offensiv eller, om man så vill, kontraoffen siv
med nutidens vapen, kanonen, rammen, torpeden.
Skall lcust{ö1·svaret betjena sig af dessa vapen till mot1
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stötar, så erfordras dertill både "sjögående", "snabbgående" och i följd deraf, relativt till min- och pansarbåtar, "stora" stridsfartyg. Sättet hvarpå C. G. L. använder dessa epitet, lemnande läsaren i tvekan huruvida han seglar under skärgård::;- eller kustförsvarets
flagga, berättigar honom knappast, enligt vårt förmenande, att orda om "okloka och stridiga åsigter som
både inom och utom vapnet varit rådande". Visserligen kan man hafva rätt deruti att nutidens för eskaderkrig bygda pansarkolosser äro afsedela för offensiva
ändamål, men inga maritima makter af 2:a och 3:e
rangen anse sig kunna undvara relativt "stora", pansrade och opansrade, örlogsfartyg till försvar af egna
kuster; må~1ga bevis skulle kunna framläggas mot förf: s
påstående, att dylika fartyg underhållas blott för att
kunna uppträda offensivt mot svagare stater, och fördet förhållande att sådana stridsfartyg betingas af de
moderna kustförsvarsteorierna, hvilka ingalunda äro
hyllade uteslutande inom svenska marinen eller blott
tillämpliga för Sveriges kuster. Man behöfver blott
sträcka sina tankar till vårt naboland på andra sidan
Öresuncl. H varför har ej förf. sökt urskulda danskarn e,
lika väl som ryssar och tyskar, för att bygga stora
sjögående fartyg? Månne de ämna "smälta den förödmjukelse" att under ett kommande försvarskrig se
sina stridsfartyg "inneslutna och förlamade" eller kanhända de arbeta på sin flottas vidmakthållande och
utveckling "för att vid andra tillfällen kunna uppträda
som herrar på sjön mot de svagare staten1a "? Sådan
kan ställningen blifva under möjligen inträffande förvecklingar i norden, ifall vi vid ordnandet af vårt
sjöförsvar blott tänka på att mot vår östra granne
skydda vår ömtåligaste del mellan Gefle och N arrköping, att Sverige- Norge måste smälta förödmjukelsen ej allenast att låta danskarue ostörda föra qvasten
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på toppen af sina i Östersjön herskande fartyg, utan
ock att se danska örlogsfartyg uppträda som herrar
på våra egna kuster. Emot en sådan eventualitet hjelper föga en ren värnpligtsarme jemte ett mer eller
mindre lokaliseradt skärgårdsförsvar. Ej ens mot N orges flotta skulle vi, om vi följde C. G. L:s vägledning,
våga uppträda, ifall detta land finge elen olyckliga
ideen att uppsäga broderskapet. Huru osannolikt detta
än kan synas, är det dock en faktor, som ej må helt
och hållet uteslutas; blefve denna faktor ett faktum,
så är det naturligt att Norge, frigjord t från alla föreningsband, kunde lika väl som Danmark, finna det
förenligt med sina intressen att alliera sig med Sveriges fiender i stället för att ställa sig på dess sida.
Att vårt sjöförsvar tryckes af en del gamla institutioner, hvaribland särskilclt nämnes båtsmanshållet,
som af ej mindre militäriska än ekonomiska skäl böra
utmönstras, medgifva vi gerna.
Uti afclelningarne III o. IV erhåller man omsider
kunskap om C. G. L:s strategiskt-taktiska ståndpunkt.
En blick på beskaffenheten af våra kusters terräng
föranleder förf. att indela dem i 5 distrikter, nämligen
l:o från Kristiania till Niclingarne, 2:o från Nidingarne
till Carlskrona, 3:o från Carlskrona till Häradsskär,
4:o från Häradskär till Öregrund, 5:o från Öregrund
till riksgränsen och af hela kusten uppgifvas % såsom
"ett särdeles passande operationsfält för en af mindre
fartyg bestående försvarsstyrka." Inom l:a distriktet
ligga 3:ne strategiskt vigtiga punkter, Kristiania, Uddevalla och Göteborg, för hvilka en sjöförsvarsstyrka
måste afses; till lokal- och minförsvar härstädes påräknas en del af norska flottan. Försvaret af 2:a distriktet, Sveriges achilleshäl, fullsatt med strategiskt
vigtiga punkter, öfverlemnas, till följd af bristen på
terrängstöd, åt armen, "understödd af ett guerillakrig
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medelst minbåtar, men på hvars afgörande inverkan
på krigshändelsernas gång man dock icke borde räkna
för mycket." 3:e distriktet synes hafva mindre strategisk betydelse, unelantagande Carlskrona, som, alldenstund "dess egancle af fienden i hög grad skulle
kompromettera vår, exempelvis i Skåne, opererande
armes ställning och rörelser", måste blifva ett af Sveriges sjöförsvarscentra, samt i mindre mån äfven Carlshamn. K almar samt till en del Oscarshamn och W estervik anses af "det ringa vattendjupet" jemförelsevis
skydelade mot fiendtliga landstigningsförsök 4:e distriktet, omfattande "den vidsträcktaste, djupaste och
för kustkriget fördelaktigaste terrängen på hela svenska ku:sten" samt betäckande Sveriges vigtigaste strategiska punkter, väntar endast på en efter skärgården
lämpad sjöförsvarsstyrka "för att mot fiendens första
operationer uppställa ett svårt, om icke oöfverstigligt
hinder." Det 5:e distriktet, med sin glesa befolkning,
sin vidsträckta areal och sina otillfredsställande kommunikationer, anses mindre utsatt för fiendtliga lancl::;tigningar; likväl synes förf. böjd att undantaga Gefle
och Sundsvall, såsom ej alldeles osannolika operationsföremål.
Att vi ej följa förf. in på "de stora insjöarne"
eller ame det löna mödan bestrida dessa sjöars "vigt
såsom ett operationsfält för örlogsfartyg", torde benäget ursäktas ; denna fråga är i alla händelser af
unelerordnad betydelse, jemförd med den om kusteller skärgårdsförsvar.
Stödjande sig på den ingalunda obestridliga ::;atsen, att en anfallande stat, som måste transportera sin
arme öfver hafvet, väljer landstigningspunkten så att
han "erhåller elen kortaste möjliga kommunikationslinien med eget land", upptager C. G. L. det Mankellska antagandet att Ryssland kommer att välja sin
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landstigningsplats någonstädes mellan Norrköping och
Gefle, hvarföre "vid ett krig mot Ryssland sjöförsvarets hufvudstyrka måste vara koncentrerad i Stockholms skärgård, stödd på befästningarne vid W axholm,
Oxdjupet och Branclalssund, och att, förutom insjöeskaclern, enelast för lokalförsvaret afseelda afclelningar böra
vara förlagda vid C arlskrona, Göteborg och Kristiania."
Mot en tysk invasion, som dock, enligt förf., först
seelan Tyskland tagit Danmark, blir sannolik och som
kan väntas komma att ske på Blekinges och Skånes
kuster, bör vår flottas hufvuclstyrka "sammandragas
vid Göteborg och Carlskrona, på sistnämde ställe företrädesvis de sjögående minfartygen, hvaremot mindre
minångslupar borde förläggas i städerna vid sundet."
På grund häraf drages "den slutsatsen att, ur strategiskt-taktisk synpunkt sedt, det blir nödvändigt att
för kustflottan förbereda trenne försvarscentra, näml. :
Stockholm, Carlskrona, Göteborg."
Förbigående för ögonblicket förf:s "sätt att utveckla frågan" medelst ett flitigt användande af både
positiva och negativa "recluktionskoefficienter", meddela vi, för att bättre tydliggöra förf:s ståndpunkt,
hans "synthes", bestående af följande theser, nämligen:
att Sveriges försvarssystem bör gnmclas på ett innerligt samband mellan armen och kustflottan; att armen
är den första och förnämsta och kustflottan elen andra
faktorn i nämcle försvarsplan; att kustflottan måste
kommeneleras och till stor del bemannas af sjömän
och att befälet bör förstå en armes taktiska och strategiska uppgifter, att kustflottan är att betrakta såsom
dels armens avantgarde, dess frontbetäckning och
flankstöcl, dels såsom en guerillakår. På grund häraf
åligger det kustflottan: att ombesörja rekognoseringstjensten tdan{ö1· haf-sbandet "för att i tid kunna lemna
annekommandot unelerrättelser om fiencltliga flottans
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rörelser"; att i skärgården attackera och oroa inträngande örlogs- och transportfartyg; att besätta och envist försvara vigtiga pass i skä1·gärden eller inlopp till
hamnar; att utföra minkriget samt att på våra inlandsfarvatten ordna tran:;portt]ensten och lemna armen allt
möjligt stöd.
Tydligare kan man väl knappast uttala den åsigt
att kustförsvar egentligen ej är annat än skärgårdsförsvar och kustflotta blott ett nytt namn på armens
flotta. H vad som deremot ej synes oss klart är : att
"kustflottan är med ett ord att bet1·akta som ett rörligt
förskansadt läge1·, som kan förflyttas till hvillcen med
skärgård (ör sedd del af vår kust som helst." N ågot

sådant behof af rörlighet från ett skärgårdsområde till
h vilket annat som helst framgår ej af förf:s "synthes"
och, såsom han antyder sammansättningen af detta
"läger", synes oss högst tvifvelaktigt, att någon dylik
förflyttning blefve utförbar utan benäget tillstånd af
fiendens flotta samt af fader Eolus.
Vi gilla till fullo förf:s försvarscentra, såsom utgörande en nödvändig del af ett fullständigt kustförsvarssystem, ehuru vi tro, att ännu flera replipunkter,
dels af permanent, dels af passager natur, äro erforderliga, men hvad vi ej kunna gilla är att af ekonomiska betänkligheter helt och hållet beröfva % af
landets kuster allt försvar af dess flotta, att för de
återstående % -delarne afse ett rörligt offensivt skärgårdsförsvar, i form af guerillaförsvar med minbåtar,
egentligen · blott för Stockholms skärgård, samt fast
eller positionsförsvar blott för Göteborg, Carlskrona
och Gefle, möjligen äfven för Sundsvall, Carlshamn,
Oscarshamn och \Vestervik. Visserligen hafva vi ej
förbisett, att förf. ger Carlskrona sjöförsvarscentrum
"åliggande att bevaka andra och tredje hufvuddistrikterna af kusten" och vill der sammandraga "företrä-
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desvis de sjögående minfartygen", men sådana fartyg
existerade ej 1873 hvarken i vår marin eller, så viclt
oss är bekant, i några andra mariner och ännu, 10 år
senare, har man ej hört talas om att bevaka en kuststräcka med bara minfartyg; följaktligen torde vi hafva
goda skäl antaga att Carlskrona-eskaderns uppgift
komme a.tt inskränkas till försvar af hamnen och närliggande skärgård. En sådan halfmesyr som ett partiett kustförsvar blefve både ekonomiskt dyrbar och
militäriskt otillfredsställande, så länge ej armen vore
i stånd att ensam skydda de öfriga kuststräckorna.
Äfven om flottan koncentrerade all sin kraft på att
skydda 4:e distriktet, betvifla vi högeligen att armen
vågade draga sin hufvudstyrka från Mälaredalen för
att möta en möjlig invasion inom 3:e och 5:e kustdistrikten.
I trots af det .inom skärgårdsområdet lokaliserade
guerillakriget, berälmadt, efter hvad det vill synas,
mera på demoraliserande verkan än på effektivt hinder för fiendens framträngande, torde af hvad nyss
meddelats angående kustflottans uppgifter framgå, att
positionskriget dock blefve dess hufvudåliggande samt
att dess uppträdande utanför hafsbandet uteslutande
afsåge rekognoseringstjenst. P å denna tjenst har C. G. L .
lagt stor vigt, men hans uppfattning derom synes oss
långt ifrån klar och obestridlig. Såväl ändamålet med
rekognoseringstjensten, "att i tid kunna lemna armekommandot underrättelser om fiendtliga flottans rörelser ", som medlen att utföra den, med "mindre, mycket snabbgående och lätt bestyckade ångbåtar, hvilka
på samma gång äro beräknade att tjenstgöra som minbåtar" torde påkalla någon närmare belysning. När
man betänker att en rysk armada kan på mindre än
20 timmar tillryggalägga vägen från Helsingfors och
R eval till svenska kusten, men att man af dess rö-
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relser och marschrigtning ej med någon sannolikhet
kan sluta sig till cl ess tillämnade landstigningsplats,
förrän elen befinner sig åtminstone halfvägs öfver Östersjön, så inses lätt, att meddelanden från flottans rekognosörer ej kunna sätta armekommandot i stånd att
leda armens rörelser så att den i tid hinner till närhet en af landstigningspunkten. Rekognoseringsfartygens uppgift är, enligt vårt förmenande, att utforska
och följa fiendens rörelser och derom underrätta kustflottan s eskadrar och afclelningar, på det att dessa
måtte kunna, om ej möta fienden vid landstigningsplatsen , åtminstone inträffa der till samlaclt anfall under pågående urskeppning. Detta ligger inom möjligh etens gränser.
Huru högt vi skatta sjömanskap, djerfhet, fyndighet och energi hos fartygscheferna, så anse vi likväl
rekognoseringstjensten, vare sig den afser bevakning
af fiendens eller egen kust, för ett så maktpåliggande
och svårt värf, att elen för att kunna utföras med
framgång jemväl kräfver ändamålsenliga fartyg. Med
rätta lägger man stor vigt på snabbgående och sjöduglighet, men vi tro hvark en att dessa egenskaper
äro ensamt tillfyllest ej heller att några spridda, isolerade fartyg förmå utföra en t{fektiv rekognosering.
På öp1ma sjön kunna väl dessa genom öfverlägsen
sj ömanskap och fyndighet trotsa sina förföljare, äfven
0111 dessa, h vilket torde böra antagas, äro fullt så snabba, men gäller det att rek ognosera fiendens embarkeringsort, så blir det sannolikt nödvändigt att genombryta en linie af fiendens kryssare, h vilka ej lära försumma att kring den objudne gästen sluta en tät kedja,
som svårligen låter sig forcera utan hjelp af såväl
starka armar som snabba ben.
Såclana företag, ehuru vanskliga, kunna väl unelantagsvis lyckas för snabba och stridsdugliga kryssare,
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men torde vara alltför äfventyrliga för att få anses utgöra rekognoseringstj enstens egentliga ändamål. Detta
bör, i vår t anke, vara att med stöd af egna kuster
och egna stridsfartyg bilda en mera sammanhängande
bevakningskedja, framskjuten så långt utanför vår kust
som tillgången på fartyg meclgifver . Äro dessa ej beredda att upptaga strid med fiendens rekogn~sörer, så
torde naturliga följden blifva att cle nödgas utan särdeles stora ansträngningar från fiendens sida retirera
till sk ären och sålunda uppge all rekognosering utanför hafsbanclet. F astän rekognoseringsfartygens uppgift ej är att söka strid, så torde det ej vara fullt rigt igt påstå, att strid för dem är en "bisak" och stridsduglighet af unelerordnad betydelse.
Skall rek ognoserings- eller kanske rättare bevakningstj ensten utanför hafsbandet kunna uppfylla sitt
ändamål, att ge kustflottans afdelningar tid och tillfälle till koncentrering mot fiendens anfallspunkt, så
förest~1la vi oss att till denna tjenst böra användas
kusteskaclrarnes egna fartyg, förstärkta af ett antal
förhyrda ångare, apterade till att föra lätt bestyckning,
sprielda likt en skyttelinie utanför lämpliga delar af
kusten, om ej alldeles på signalhåll från hvaranclra, i
alla händelser på ej längre afståncl än att upptäckter
fort kunna meddelas och unelerstöd från innanför och
på sidorna stationerade fartyg kan erhållas. Denna
kedja bör sålunda kunna hindra fienden att med enstaka kryssare rekognosera vår egen kust och att bet äcka sina rörelser samt tvinga honom att utveckla
öfverlägsna stridskrafter. Finnas derjemte fasta signaleller telegrafstationer på ett och annat af de yttre
skären samt af naturen, företrädesvis, skyddade replipunkter nära hafsbandet, så behöfva ej våra fartyg,
äfven om de nödgas retirera från öppna sjön, helt och
hållet uppgifva. bevakningen och kunna hålla sig redo
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att angnp a fiendens fartyg, ifall de försöka att intränga i skärgå rden eller, om detta ej lyckas , draga
sig tillbak a till de befästade positio nerna. En sålund a
system atiskt ordnad bevakn ing synes oss fullkom ligt
öfveren sstämm a med elen modern a kustfö rsvarst aktiken,
h vars c1 och w är: spn'clning (ör bevakn ing och koncen-

dr~, mycoket snabbg ående och lätt bestyc kade ångbåt ar,

trering för strid.
C. G. L . anför ett exemp el i afsigt att visa, "att
rekogn osering stj ensten i det slags sjökrig vi sannol ikast komm a att föra, är af elen allra största betydelse."
Detta exemp el kan förtjen a att i korthe t återges, dels
för att pröfva bevisets bindan de kraft, dels derföre att
det tydliggör förf: s tankar om det slags sjökrig vi
sannol ikast komm a att föra. Ryssla nd har samlat sin
krigs- och transpo rtflotta vid Åland. Vi känna ej
fiendens operati onsplan, "men förutsätta, såsom naturligt är, att Stockh olm är hans operati onsför emåL" Vår
arme är koncen trerad omkrin g Stockh olm med observation skårer vid Söclertelje, Östanå och Dalarö ." Kustflottan är fördela d till Vaxh olm och de närma st derutanfö r belägn a skärgå rdspos itioner na, hvarj emte en
flygan de eskade r af rörliga re stridsf artyg, men utan
snabbg ående rekognosering sfartyg till sin disposition,
blifvit utsänd i elen yttre skärgå rden." Fiende ns örlogsflo tta allarm era norra skärgården, besätte r loppen
till N orrtelj eviken, h vilket har till följd "helt naturligt att vår arme företag er sin k oncent rering mot Norrtelje och att vår flottas r örliga stridsk rafter dragas
mot norra delen af Stockh olms skärgå rd." Men under
det skenat tacken pågår, utlöper fienden s transpo rtflotta ,
styr genom Danzige1·gatt och verkstä ller "så goclt som
ostörd" , landsti gninge n söder om Stockh olm och fienden har tid att förskan sa sig samt besätta taktisk t
vigtiga positio ner. Dessa för oss olyckli ga händel ser
förmen as kunna föreko mmas medels t ett antal "min-

h~1lka pa sa~m~ g~~g är.o beräkn ade att kunna tjenst-

gora som mmbat ar , h v1lka, "seglan de i gruppe r af
två och två" borde "bevak a utgång spunkt en för fiendens operati oner och synner ligast hålla utkik på transportflo ttan," samt meddela unelerr ättelse r till signalposter .och telegra fstation er.
Att våra rekogn osörer "genom god känned om om
elen yttre skärgå relen" skulle "oftast kunna gäcka sina
förfölj are" synes nog ganska rimlig t, men huru denna
känned om i någon mån skulle kunna förhjel pa dessa
"mindr e" och "lätt bestyc kade" samt, i förhåll ande till
fienden s kryssar e, sannol ikt äfven mindre snabbab åencle
och mindre stridsd ugliga rekogn osering sfartyg , att bevaka fienden på hans egen kust förefal ler deremo t
mindre påtagl igt. Antag emelle rtid att fartyg schefernas fyndig het och energi hade förmåt t utföra det kinkiga värfve t och att de 2 timma r efter det fiendtl ig a
transpo rtflotta n lemnat Marieh amn inrapp orterat till
armek omman dot att elen styrde syclvarclt, utan att likväl kunna upplys a om dess destina tionsor t vore Stockholm eller Norrkö ping, månne då vår arme skulle
hinna från N orrtelj e till t. ex. Witså, innan fienden
sjöleeles anlänclt elit från Åland . Vi betvift a detta
högeligen, men våga å andra siclan påst å, att vår kustflotta, ifall dess rörelse förmåg a ej vore fj ettracl vare
sig af ett alltför "innerl igt samba nd" med armen eller
genom förf: s åsigter om skärgå rdsmat eriel eller genom
hans ekonom iska betänk lighete r, skulle kunna tillryg galägg a de 50 eng. milen från Rådma nsö till Witså,
mnan fienden s örlogsflotta hunnit elit från Södera rm
och innan hans transp ortflot ta från Åland hunnit lanelsätta sina truppe r, detta äfven om intet enda rekognoseringsfarty g funnes utanför hafsba ndet och signal-
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posten på Utö vore den första som derom telegraf erade
till kustflot tans befälha fvare.
Vi vilja emeller tid taga fasta på förf:s förutsät tning af fiendens skenatt ack eller förändr ing af operationsbas, såsom fullkom ligt öfveren sstämm ande med de
operatio nsplane r många militärf örfattar e antaga för
troliga och med hvad engelsm ännen för ej länge seelan
utförde i Egypte n. Men en dylik förändr ing af arrfallspun kt kan lika väl tänlms ega rum t. ex. från
Sundsv all till Norrkö ping som från N orrtelje till Söclertörn. Låt01n oss då tillse, huru i förra fallet förf:s
försvars system håller streck.
Antag att vår kustflot tas hufvucl styrka är samlad
inom IV:e distrikt et för att möta ett hufvuclanfall från
en rysk invasionsflotta uneler utrustn ing i de finska
hamnar ne. Våra rekogno sörer inrappo rtera att den
fiencltliga armada n, fördelad i flera eskadra r, hvar och
en eskorte rad af ett antal stridsfa rtyg, gått till sjös,
styrand e mot de olika inloppe n till Stockho lms skärgård. Uneler det våra fartyg samman dragas vid dessa
inlopp ändrar plötslig en fiendens hela transpo rtflotta
kurs norrut mot Sundsv all; en örlogse skader ångar
med full fart förut, forcera r inloppe t till hamnen och
förstör, kosta hvacl det vill, derstäd es möjlige n befintligt lokalför svar. Den öfriga delen af fiendens örlogsflotta samlar sig vid Söclerarms- och Arholm aloppen ,
betagan de derigen om våra skärgår dsfarty g hvarje utsigt att lerona Stockho lms skärgår d, ty, skapade för
denna terräng men ej för öppna sjön, kunna våra fartyg aldrig tänka på en genomb rytning . Huruvi da vår
arme är samman dragen kring Stochko lm eller fördelad
på flere punkter (jernvä gsknuta r) i närhete n af kusten
lemna vi derhän, men med säkerhe t torde kunna antagas att den ej finnes vid Sundsv all, h varföre fienden
i allsköns ro der landsät ter t. ex. 50 tusen man, hvilka
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på Tronclhjem, bindand e derigen om norska armen i
Norge och hindran de elen att komma den svenska till
undsätt ning. Under allt detta kan väl ej vår arme
stadua i Mälard alen utan måste draga sig norrut för
att söka hejda fienden. När armen hunnit till norra
U p land, medan vår "kustflo tta" intager en afvakta nde
ställnin g i norra delen af Stockho lms skärgår d och en
del af fiendens flotta besatt de norrlän dska kuststä derna, inskepp as den första invasio nsarme n en vacker
dag t. ex. vid Hucliksvall, styr söderut genom Ålands
haf, der den förstärk es af en ny transpo rt på 50 tusen
man. Kustflo ttan lemnar vid unelerrättelse härom norra
skärgår elen och vidtage r åtgärde r att skydda Söclertörn, men invasio nsflotta n löper i stället in i Bråvike n
och Slätbak en, 100 tusen man landsät tas ostörda vid
Oxelösu nd och på Vikbolanclet, hvarifrå n de lika ostörda utbreda sig söder om Mälaren. Fortsät tning och
slut torde hvar och en lätt kunna tänka sig. Vi tilllåta oss blott fråga: h vad gagn har i detta fallland et
haft af ett sjöförsvar, afseclt "att med framgå ng hindra
fiendens landstig ningar på strategi skt vigtiga punkte r
i våra skärgår dar, der någorlu nda gynsam ma terräng förhålla nden finnas?" hvacl har blifvit af det "innerliga samban d" som enligt C. G. L:s försvar splan måste
förefinnas mellan armen, "den första och förnäm sta"
samt "kustflo ttan elen andra faktorn "? Äro de af oss
exemp~lvis antagna landstig ningspl atser af så ringa
strategi sk betydel se att deras skydelande af armE'm eller
flottan eller af båda gemens amt ej behöfve r ingå i landets försvar splan? H varuti ligger den stora betydel sen
af att rekogno serings fartyg följa och inrappo rtera fiendens rörelser i sjön, ifall /hvarke n armen eller flottan
på grund af elen antagna försvar splanen kunna be~
35
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gagna sig af de gjorda meddelandena till att anfalla
fienden under landstigningen? Nästa spörsmål blir :
hvilken uppgift tillkommer armen och flottan, sedan
ingendera varit i stånd att lägga ringaste hinder i
vägen för fiendens debarkering? För den förra återstår tydligen intet annat än att genast öfvergå till
centralförsvarssystemet och för den senare att följa
exemplet och vända sig mot fiendens arme om den
kommer i närheten af insjöarne, då den ej är så beskaffad att den kan uträtta något mot hans flotta, ty
utan sjö- och snabbgående fartyg lönar det ej försöka
att oroa hans transporter. Huru en sådan organisation
af vår flotta kan förenas med det uttalande, "att vi
måste ställa sjöförsvarsfrågan högt", öfverlemna vi åt
förf. att förklara.
Det är icke alls att undra på, att C. G. L., som
ej tilltror vår flotta att i fredstid kunna uträtta något
för vår handelssjöfart, också anser sådana åligganden,
som att i krigstid skydda egna och skada fiendens
handelsfartyg, öfverstiga dess krafter. Oaktadt han ej
vill förneka att våra fartyg t. ex. i Atlanten "skulle
kunna uppbringa fiendtliga handelsfartyg och utkämpa
en och annan lycklig strid med fiendens kryssare," så
finner han dock att vid byggande af örlogsfartyg för
oceansegling - hvilkas behöflighet erkännes- "mindre bör fästa afseende på åstadkommandet af kraftiga
oceankryssare (a 1 1/ 2 millioner stycket) än på anskaffandet af billiga och ändamålsenliga öfningsfartyg."
Om vi ock med förf. instämma deruti, att det kan vara
vanskligt att under krigstid införa i Atlanten uppbringade priser till norska hamnar, så finna vi ej nödvändigheten af dylika åtgärder, då det ju är en mycket enkel sak att sända priserna till en lugn och säker
hamn på hafvets botten och då vi dessutom i Skagerack och N ordsjön hafva ett ganska rikt operationsfält
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för våra kryssare, hvilket eger fördelen af ett godt
terrängstöd i norska kusten med dess många hamnar.
En annan sida af frågan, h vilken förf. ej anser nödigt
vidröra, är hvad antagligen komme att inträffa, om
dessa "billiga" öfningsfartyg, hvilka vid ett krigsutbrott befunno sig på tåg, stötte på fiendtliga kryssare eller hvad sannolikhet de hade att undvika dem.
(Forts.)
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N :o X 1884 Fisktorpedens rörclset hcorie r; Fiirsö k m ed naphtaupphetniug ut l'örd<L i maskinfabrik erna ho s sucictci dl's /ur;;cs et r·hanlier s i Ma rse ille; Gkjutl'ursuk vid Juch kcith; Nya spans lm 16 cm. slå llmnone r, sy; te m Hontaria, mod. 188:1; Ftirsök m e d Hotellkiss 6 p
suabbskjutaud e bmoner; Maskinerna å tyslm dubbel8krufångareu
«Blitz «; Olj:1 såso m vågbrytare; Ege ndomligt fall af forSC<>rd undcrvaLtcn s-tolegrafkab el; Nya und er vattenstorp ed båtar; l-tyska hand els llotlan; El ektriska enhe te r och ljus enheter; Ny tt fartygsbyggnadsmat eriel; Snab b<t passager; Litteratur.

Engelska.
Jowrnal of the Boval Uwited S e1'vice I.nstit-ttUon.
Vol. XXVIII, N :o CXXV. Hik ets försvar; Om bibliote k, betraktade
säso m hj elpm edc l vid uppfostran, oc h om LU sta ~ iit tet att sprida kunskaper ibland e ngelska tlottans officerare och mttnskap ; Anteckuingar
om senaste miit niugar vid kusterna af Afghan; Orn indirekt infanteri·
eld; Tilliigg till uppsatsen om ryska ann6eu 1882; Medelhafvet från
militurisk sy npunk t (Cifve rstitt ni ng); Armeers för seende med ammur:ition i fi ilt.

Fmnslca.
R evue JJiwritinw et Colon'ia.le. J Lm i häftet: E ng elska marinens bud ge t 1884- 1885; Mti tning af maskin ers kraft; Administrationen a f fran ska marinen (forts): Öfversigt af medicinens historia i
J ~tpan; D en geo metri ska lmlkylen (forts ); Minn en fl'ån e n exp edi tion
till L eva nte n, Grekland 1886 (forts.); Bomparc\expecl itionen i Irl and
och d e fem «Loire« -stridernai ErkHmmnd cp bestämda för de bä ~ t?1
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uppsatser som influtit i «Revu e marilime et co loui ale« u nd er 1883 ;
Frlin fran ska flo ttan (Bepan srade kanonb lite n «L a Fnsce•); Från
italienska flottan ); I nriit.t.andet af ett p erman en t '' tabschcfse mb ete i
flottan ); Frå n greki ska flottan ( Kanonb ittame «Spe lsai i« och «Hyd ra «);
Fartygsbyggnader (Låt fmmdrifven me d elek tricitet); Tysk la nds k ust försvar; Förenta sta temas kustförsvar; NordenleJts snabbskjutande
kanon; Ny bakladdningska non; Ny am e rikan sk kanon; Kanon med
dynamitladdnin g; Nytt kanonkrut; Amerikan sk fartygs maskin; Ångpannor fur fartyg; Vägen mellan Madre de Dio s och Rio Aero.
Jnlihiiftet : Kustfarare och Ji.skare på tuu es is ka kusten 1882;
'l'heori fur skottlini er; Administration en af fransb llHtrinen (forts);
Nytt system fur lju s från ångfar tyg for att fvre komma om bordliiggningar; Sj östrid em ellan holhindame o ch e ngelsmiinn e n den 11, 12,
13 o ch 14 Jnni 1666; D en geometr iska ka lky len (for ts.); Yarrows
torp eclobåtar; Corea; Franska kryssare n «Nlil a n«; Argentin ska korvetten « Arge uti li e« ; Omo rga nise ring af sp an ska flottan; Instmktion
för chefen f<•r ital ienska flottans stab; Spansk l 6 cm . ka aon ; Italiens
kustförsvar, R ysslan ds fiirsvar; Utvidgning af fly tand e torpecloskolan
i England; Nya a nordningar fur stångtorpccler.
Augu sti -hiiftet: Torpeder i fartyg och b;1tar; Om typhonerua i
Chinas och J aprtns farvatte n; Trupps packning und er higsexp editiouer; D en el emer1tiira in struktiouen vid rnarininfanteri et; Telegrafiska
bestllmrn elscr af diff'" rens i longi tud i Sydam erik:.L; Administrationen
af fran ska marin ens p erso nal; Ett m ed mi tralj öse r b ev iipnadt far tyg
till försvar e mot to rped båtar; Den geom e triska ka lkyl e n; Tmn~port
ångare n «Magel lan «; Försilk med kanob iHe n «Pionni er «; Prof med
engPiska j) a nsarfartyget « Coliingwood "i g ng. a visofa t-tyge t " Swallow«;
Artillcrif., rsii ksf>trtygc t « Hand y ' i Frä n itali e nska ma ri neo (Nya fartyg·
Furslag till inrHttHnd e af e n marinresc rv) ; Öste rri kis ka fl otta n (nfuin~
gar); Tyska flot ta n (Omorgan ise ring af vr.rfspc rw nalen; Landsti g uing:s öfningar); Före nta st at ernas aviso «Dolphin cc ; Au st rali ska kryssaren
« Protector cc ; Krupp s 85,5 cm. kanon; Ryska fl otta ll s !ii tta artilleri·
Ny engelsk torped; Torp edbatterier pft tyska ku ~te m a ; Konunissione~
f,, ,. koloni ernas permanenta exposition; J\Iaclrtgasca rs ha ndel med ön
l\bc11·itius; Indi sk inflyttning till lVIauriti ns .
Septemb er-hli ft et: Konungilrik et Camb oclga; Bi d ra g t ill sj 1itaktiken s geometri; Norska marin ens organ isation ; Mi n n e n frå n ~;n expedition till L evan te n, Grekland 1883; Enge lska marin e ns budget 1884
- 1885; Om u ufall med ram i en sj östrid ; Alln1inistrat.ione n i franska marin e n (forts); Nya ryska kri gsfartyg ; B ulgari c ns marinbndget;
De s tora mariu e rn us moderna artille ri; P o las bef;istningar ; Spezias
b efli stningar; Chin esiska flotta ns flaggor; Englands och d e furniim sta
sjöstaternas hand els marin er från l840-1 88:l; N ekrologi iJfver capitaine de vaisseau Gi squet.

