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Underdånig t betlinkande angående onlnaruleL af ett
på allmiin viil'llepligt gruuditflt 1\jÖftin;var, afgifvet
af dertill i nfuler förordnade komiterade .
Den fiir hrda landet serdelas vigtiga frågan om orduamlet af duss stridskrafter pi\ grunden af hvmje medborgares skyldighet att personligen doltaga i försvaret
rnut en öfverfallaude fiende, mod det derfur oefter·
giftiga viikoret af fullständig fijrberedelse till krigs_
männens yrke under freden, ät' icke mindre betydelsefull fiir sjlivapnet, till följu af de genomgripan de förändringar i dess vigtigasto beståndsdel, bumanniuge n, som
den niidYändigt fnrdrar. Vi hafva dl·rftir ansett oss böra
uti Tidskriften gifva plats för det förslag uti ämnet, som
meddelades riksdagens kamrar kort före slutet af senaste riksmöte, dervid vi likväl måste Leklaga, att d et inskränkta utrymmet niidgar oss att, åtminstone beträffande
komiterades motivering, utesluta de mindre vigtiga omständigheter , som deri framhållas. Sjelfva fc•rslaget skall
derernot, med tabeller och reservation, meddelas in extenso.
Efter att hafva framh illlit huru ett försvar, grundadt på allmän Yärnepligt, vidsträcktast och mäktigast
af alla ingriper i folkets industriella lif, och tttt intet
område för borgerlig verksamhet kan undgå att äfveu
under fredstid de ra f beröras, yttra korniterade :
"Det är klart, att ett folk, som vill försvara sitt land
och sin sjclfsUindigh et, mil.ste göra dc uppoffringar , som
detta höga mål kräfver, måste Ettaga sig den börda, som
ett betryggande försvarsväse n betingar; men tydligt är
äfven, att en och samma börda kan kännas mera eller
mindre tung, allt eftersom den olika form ma n gifver
henne eller det olika sätt pB. lwilket hon lägges pkl. bärarens skuldra, hindrar eller främjar de till buds stående
]!)
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haftcmns Undamftiscrlliga anrlindandc. .Fiiljaktligcn turdc det vara maktpåligga nde att sorgfiilligt söka und1·ika
alla sådana besttimmebe r för värnpligtens utgörande, bvilka , utan att shlrka försvaret , onödigtvis störa dc bor()'erIiga handtcringa mo, llfve nsom å andra sidan, att h~iffa
bes täm molscrna så, att de särskilda yrkesf~lrd ighcter, som
fostras af den fredliga industrien, men hvilka fiirs\'arsYorket icke heller kan undvara för sina olika behof, jornväl måtte komma detta på ett ändamålsenl igt sätt till
godo. Fel i dessa 11fseenden sku lle, såsom brytande mot
vilrnpligtspr ineipcns innersta grundtanke, utan t,:ifvel oblidkeligen straffa sig sjclfva. och lända till stort men för det
hda. Lifligt öfvertygaclc härom, ht:dva Komiteradc sett
sig nödsakade att frångfL den pl11n, som :mtydcs af dc
tabcllc·r, som åtfölja Generalstab ens förslag till ny Härordning, och l'nligt hvilka utsluifning af Flottans bemanning skulle ir,skränkas, icke allenast till särskilta omrfLdon, hdägna vid vissa delar af kusten, utan äfven till
ett bestiimdt antal värnpligtige årligen från hvarje sådant Flottan tilldeladt utskrifningso mråde.
Ur flottans synpunkt är fu'lgan af allvarlig bP-tydelse,
men icke mindre allvarsam, betraktad ur handelssjöfa rtens, och hennes vigt förringas visserligen icke deraf1 att
sjöfarten måste. anses vara ett organ, utan hvilket ett
land sftdant som Sverige icke sku llö kunna l efva.
Derest en vtirnpligtslag hos oss blefve antagen, h vilken
på samma gång den bjöde, att alla svenske män skulle
p ersonligen dt-ltaga i fosterlandets försvar och fördenskull
alla np enöfvas under fredstid, på siitt som Generalstabe ns
förslag förutsätter, clerjemte förcskrefve, att enelast vissa
sjiit'artsidkan d e distrikt, m ed uteslutande af andra sådana
sås om t. ex. Skånc, lwilken provins jemväl lemnar till-'
giin g på sjömän, skulle tilldelas Flottan såsom utskrifn in gsområden , så bl efve , exemp elvis, en i Skanörtrakt cn
född och bosatt tjuguettårig lättmatros, på grund af väm-
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pligtslRgcn tvungen, antingen ntt vid något af härens
r egementen genomgå sin rekrythm; jemte derpå år efter år föl jande r('pctitionsöf ningar, lwilket för honom
yore detsamrna som 11tt öfvcrgi!'va sitt yrke, eller ocksil.
nög11des han att iifvergifva födelsebygde n och bosatta sig
in om något af de fiir Flottan afsedela utskrifningso mråJena, så !'rum t han icke förodroge att begagna den utväg bans kos111opolitis!~a yrke så liltt erbjuder, nemlig-en
att emigrera, för att må hända en dag, när kriget bröte
ut, återkom ma under fiendtlig flagg."
"Genom att sftlunda tvinga sjöfolket från vissa orter
till andra, skulle värnpligtslag en med maktspråk kunna
omgestalta h ela land ets sjöfart, och genom sitt störande
inflytande på dennas fria, naturliga utveckling, på samma
gång medelbart utöfva ett obehörigt och skadligt tvång
på bola det kommersiell a och industriella lif, lwars rörelse af sjöfarten beror; och allt detta Flottan till verklig skada, Hären till intet gagn.
l\'led fästadt afseende härpå, och öfvertygade om
nödvändighe ten af att hvarkcn missbruka eller spilla de
krafter handelssjöfa rten erbjuder vårt försvar, utan fastmera i möjligaste måtto vårda och tillgodogöra dem,
h11fva Komiterade, - fasthällande samma grundsats, som,
af ålder antagen och hyllad i vCtrt land, ännu återfinnes
·i vår gällande sjöbevlirings lag, nenlligen : att allt handelsflottans manskap skall vara värnpligtigt vid örlogsflottan, samt i betraktande deraf att, utom sjömän, äfven maskinister och skeppshandt Yerkare af flera slag
behöfvas s& vit! till krigsfartyge ns bomannande som för
varfvens drift oeh öfriga bchof -· ansett sig böra underd ånigt fön~ slå att:
S verigl'S samtliga sjöfartsidkan de manliga befolk;~ ing, ma skinistperson al och skeppshanclt verkare skola
va,·a ::;kylciiga till krigstj enst vid Flottan under 12 års
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tid fr:'in och mou det kaleu<lerl'u·, under llvilket do
fylla 21 år.
'rill dessa kategorier hafva Ko111itoradc ansett sig
böra hänföra icke allrnast alla dc personer, som, änskönt
de icke tillhöra stammen, iiro ansttlllda vid under Sjöförsvars-Depa;·tE·rne ntct lydande kårer och stater, ellrr som
i\tnjuta unelenisning vid Flottan~ unrlt>rvisnin~~nnstalter,
~amt sjrimtin, fiskare, sjörnaskini8tcr och eltlan', -utan
lifvun stL\'~il ingcniörer och ritare, som timmermän, smeder, pl åts la gare s~mt andra tr~i- och mctallaruetare,
anställda vid skeppsvarf och sådana meknniska verkstäder, som hnf1•udsakligen bellrifva skeppsbyggnad, äfvensom st>golsöm mare och repslagare, enär dessa yrkesmän
j e mväl iiro bohöfliga för Flottans tjenst."

"Utom stammen, skulle alltså vid krigstid, då nlla
klas~orna blefve inkallade, Flottan hafva att påräkna
fiir nlla sina behof omkring D,OOO man, sedan behörigt
afdrag för dC•de och eljest icke tillstädeskommande blifvit iakttaget, hvilk ot afdrag, med afseonde å yrkets beskaffe nhet, icke läror kunna beräknas till mindre än 50
proc. af de I 2 :'\rsklasseruas ursprungliga styrka, tillsammans 18,000 man. Denna summa är visserligen ieke
stor, vid .1. omförolse med don tilla·rtno·
~
o IJå bevärinD"sskylb
L1 igo som nu on! igt gällande lagar st:'\ r till Flottans förfogande i krigstid, mon växer i sam.ma mån som handel
och sjöfart och mod dessa närmast sammanhängande industrigrenar växa; och detta torde äfven få anses vara
den naturliga och förd enskull jemväl den enda rätta utvecklingen af Flottans tillgftng på vlirnpligtigt manskap
för krigsbebof.
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Personalens

indelning

och sammansättning.

"Den
del af Sveriges befolkning, ur hvilken Komiten föreslår,
att, med ylirnpligtsider.ns tilb.mpning, Flott<tns be manning

skall tagas, ~ir utan tvit\·cl ett Lland do blista material ,
som för detta ändamål finnas; mrn d& dessa viirnpligtigo
icke torde böra under fredstid genom allmän hg· ftishs
vid statens akti,-a tjenst allt för lCtng tid. hvilk et skulle
llifva fallet, derest de vämpligtigo qvarhiillos i ortflJrn ton
tjenstgöriug hula den tid , som vore bohiiflig för att utbilda <lem till en någorlunda duglig s tam , blir derutaf
iifven en följd, att Fiottan icke kan fri\ n denna källa och
på denna Yäg erl;:'\lla d e n stam , som b ehöfvcs för att
tillsammans mod ('tt antal mindre öfvade viirnpligtigo
bilda fullgoda fartygsbesättningar.
Komiten har således ansdt sig böra sölm andra utvägar till fyllande af det niid,·ändiga behnfYrt af stamtrupp för Flottan, · utvägar, hvilka Kom i ten ans<'!' böra så
mycket heldre användas som derigenom tjt:nstgiir ingstiden under fredstid för do yärnpligtiges tlcrtnl kan inskränkas tiH den korta tiden af tolf m:'\n[l(le;'. Ur en
inom vapnet från tidig,ue år uppfo strad personal , slwpp sgx>ssekåron, har Flottan redan fråu längre tid tillbaka danat en ypperlig stnmtmpp. Denna institution a n ser Komiten böra för samrna iindmnål bibehållas; men den
stam som härifdtu erldtl!cs föreslår ]~omit cn skula uppulandas med såLlana Ul' do YärnpJigtigcs \t~u, SOill efte r Ulldergånget pi'Qfår silsom ditl'l', dertill finnas himpliga och
l1vilka på frivillighetens vtig kunna finna ett ännu längro
qvarstannau<lo vid Flottnn Yflnt för sig ftirdolaktigt. Pit
denna vlig tror K01nitcn de;jemto att, genom lwreclamlo af
tillfälle för hela denna stam. att Yid Flottan s lliruanstaHcr
blifva ntbi~dau till befä:hafntrc , styrmull och maskiui st l'r
för handdsfiottnn, i bvilket ~lf::;reude Komilen kommt'r
ntt utförligare yttra. o;ig vid fraga om undrJYi snin gsn n ro taltcmas ordnnndr , icke allrnast sku l1L) ,.illn<tS f<irdelcn
af att ega tillgf1ng till ett gout och nftgorluud a talrikt
krigsroso rdwfäl och unu rrbeiHl, utan ilfy e n att dt'rige nom
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Korniten har s[tlnnda fiircslngit F lottans stam r,tt ut-

skulle befrämjas en, till gag n för så viil örlogs- som h:mdclsflottan, efterst räfvansvärd ömsesidig samverkan ."
"Vid sin' berakningar har Komilen derför utg:1tt fdm
den förutslitnltmr, att, om stflmmen berfiknas till ln·ad
Flottans 11U befintliga materiel krllf1·cr nwcl tilhigg af erfnrc!Prligt bcfu l, underbefäl och förhnndsfolk, för att, då
:F'lottan sätles på kri)lsfot, Yid statione rna inöfva erslittningstrnpper m. m , så stor tillg:'\ng 1>k all kunna pilräknas
ur dc Yl~mpligtiges led på slhlil rescn·beful i do Ligsta
befäh:gmdema som pii rest'n·underbefiil och l :a o ch :!.a
klassens sjö män , att donna stam sa mmanflätad nwd nyssniimnde re serv-be fiil , underbPflil och fi!rLa ndssjöfolk , skall
blifva t illrlicklig att bemanna en dubbelt si\ stor sjökrigsmateriel, som den vi nu ega, ufvcnsom att fylla öfriga
mLfvisliga behof.
Den militärstnm som erfordras , dere st Flottan, sedan
den under utförande varande sjiikrig~ materie!en blifvit
fullbordad , skulle sättas på kri~sfot, utgöres, enligt had
hi!. tah. Li11. l utvisar, af 228 officerare,
underofficerare, 372 underofficers -korporaler, 724 korporaler och
l, l G2 flirhandsmän cl ler 2:a k lnsscns sjö m lin, samt dessutom 8,1 dykare, trumslagare och horn blåsare. Förhandsmlinnens antal i den fasta stammen har Komitcn dock
beträffande kategorien eldare (bil. ta b. l a) ansett kunna
sättas icke obetyd li gt liigre än hvad bchofvct nu verkligen är. Skälet h~lrtill är td Jaldi gt. De ls skulle nemli g(•n Flc;ttan hafva s1å rt att ntLilda och underhålla yrkes·
skickligheten hos dt större antal t•ldare, på grund af don
inskränkta öfning, som för denna klass å Flottans fartyg
kan erhållas, dels lemnar å antlra sidan d.r vidsträckta
enskilda ångbåtsfart tillgtmg på eldare i större förhnllando till beliofn•t än tillgCln g finnes pl't nnnat sjöfolk,
hvadan Kom i ten icke ans ett n?1gon olägenhet af minskumgen i denna kategori vid krigstillfälle blifva att befara.

no

gö ras af:
228 officerar e,
270 underofficerare ,
i.lGO nndoroflicers-korp oral cr,
720 korporaler, samt
1,020 förhaneism än.
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Enlig-t samma tab. n :o l sb1ll c, derost sjökrigsmaterielen blefn• dnhboit sil stor som d en Yi nu cga, hela
bo hofvet af mil itä rstam utgöra iJ2-l officerare, 37 1 un derofficerare och 571 nnclerofficcrs-ko rporalcr, 1,1 80 k or poraler , l ,870 förhamdsmän . Ski ln adcn emellan detta b ehof och den af Kornit en föreslagna stam men utgö r 0G
officerare, I 01 underofficern re, 211 nnd erofficerslwrpo ra·
ler, 460 korporaler snmt s:)o förhandsm~ln i och denna bri ~t
har Komitcn beri\knat kunn a fyllas fJll. sätt här föru t i
fråga om reserv-lJC'fäl m. m . blifvit om förmäld t.
Den årliga afgången ur m a uslmpsstammen ( sjii;n :ms ·
kftrcn) dels genom befordran till umlerofficer."graderna,
dds genom :>~fsk e d st~g~'< ndc ~ch an na n afgåug, vi'tgnr Komitcn icke beräkna lägre än till sex procent. 'l'ill dess
rekryteran <l c shdle sftlccles erfordras omkri ug 14-t mau
årligen. Häraf beräknar Komi1t'•n att bland tle från dc
värnpligtigo utgångne eliterna erhfilla omkring GO, h var·
för återstt.clcn, omkring 84, sku lle fyllas frän skeppsgossokåren, hvilken dl\ kursen inom denilrt kår torde
biira beräknas till L1 :'\r i m edeltal , för änl!amålet m åste
uka s till 300."
''Enligt Eders Kongl. l\iaj:ts ni'l(liga Ln•f af dt·u 2
September 187:} skola F lottans r egc mcutsoffice rsgrml cr
uostft af enelast tv:\, ncmllgon kormncndörs mod iifvcr·
stcs rang och kommendörkaptons mocl mnjors rang·. Dut
lir Yisso rli gcn sant, att tjensteu vid, Fl ottan icke ovilkur-
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ligl'n betingar tv & regement s-officersgrad er under kommendörsgraden , men då. grnom Ldintlighetrn af blott
en sELdan regemcntsoffieL•rsgrad, antingen Hurens majorer
eller flottans kommendiirknpt ener, sk ulle vid gemensom
tjenstgöring komma i ett mi ssfiirMLllamlo till hvarnndra
allt efter som denna enda lwmm onclii rkaptemgrad rnedfiirde iiherstclöjtnants- eller e ndR~t mnjors-raug, och då
dessutom de maktp i\liggnnde befattningar, som anf,·,rtros
Flottans kommendö rkapt oner torde få anses lika vigtiga
och :tnsYarsfulla som dl' hnrtill öfn'rstelojtnanter vid
Hliren nnviindas .. ~å har Korniten ansett sig böra i underdåni ghet föreslå en återgilng till den ind(•lning i grader
för Flottans ]'(·gements•>fflcoraro. som fiin•fRnns fiire återförcni n gen med SktirgårdsartillLTict 187B, eller b·å kommcndörkaptPns grnder, nf lwilka den l'na, (kommendt> rkapten:' af 1:a klass) har öfnrste-liijtnants, och den andra, (kommendörkaptens af 2: a klass) mnjors rang."
''Vid und eroffi cerskftrr n har lwmiten ansett sig dercmot böra fiireslå borttagandet rtf rlen lägsta af nu befintlig-a tre grade r."
"Med tillämpning häraf angif1·er bilagan (tab. n:o l)

belwfvet af underofficerare t:ill sammanlagdt 270; enligt
samma tabell skulle
stymwmstatnn be st[ af
50,
art i lh,rista ten
liO,
);
"
skPpparesta tcn
42,
" "
ekonomistaten
50,
" "
m askinist~taten
ö8,
",,
och h and tyerksstatrn "
10.

"

Summa :!70.
Men då fiirdclning cn af undorofficerarne i dc olika
statorna bör en,amt bero af Kongl. Maj:t, har Korniten
Llott i afseende å dorr-1s grarlfi1rdPlning fiire sla git ntt 1 / 3

af hl'la antalet sknll utg öras nf fla ggunde rofficcrarl' och
/ 3 af 2:a gradens nnderoffieerarc."
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'''l'ill Flottans underofficersld\r s], oln rlilmns äfven dl'
till sjötjcnst afsetlda maskinister oel1 har.lltvcrkarc, som
äro unelerofficers Yederliknr snmt i sa mmanbang htinnc·d
undcrofficl'rskåren fiirdelas i sex stater Jwmligt'n: styrmnmstaten , artillNistaten, skeppnrcstat(•n 1 t•konomistatcn,
mai"kini ststaten , SHIDt handtYerhstntt' n m.cd den fiirdolnin g f'm(•llnn stationerna, som af Eders Kongl. l\Jaj:t
kan priit\·as bmplig, äf,·en som att lwardrrn stationens
undcrofficcrnre böra lyda under e n gcnwnsam clwf.
Äfvcn i afseende å varfsk årc rna har Komiten funuit
priucip en om en fast aflönad stam böra tillämpas .
Komiten hyser nemligen don öfvortygclse, att on
viss del af den personal af n~rkmästare, förmän , uppbördsmän och förhand sarbetare, som för varfsdriften erfordra s, bör vara fast, och att det milsto för varf1'et vara
fördelaktigast att för de derstädes under alla omständig-heter förekommande arbeten kunr..a p ilräkna väl inöfvade förhandsmän 1 äfvensom yrkesarLeta n>, h vilkas anta l
i mån af behof kan förstärkas genom extra arbetarr.
Btlsta medlet att utan alltför iifvcrdrifnn aflöningar erhålla skickliga och trogna arbetare, torde vara att tillfi)rsiikra dom on stadigvarande anställning och förmånen
af pension vid uppnådd pensionsålder, så framt de med
nit och redbarhPt under en följd af år uppfyllt sina
skyldigh eter ."
"Scdan Komiten, i och för ber1iknandot i ddta :tfseende, fr1\n varfscheferna infordrat uppgifter, bar Komiten j emväl gjort ett sammandrag af dc frfm stationerna
inkomna uppgifter på behof,•ot af månadslönare 1 daglönnre och bandtlangnro i och för utförandet af L1o i 187-±

års arbetsplaner föroslagna arlwten, oclt lwilket sammandrng utvisar tillsammans för båda stationerna:
månad slönare . . . . . . . . . . . . . . . G:2
dagiiinare . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ci72
matrosor och jungmän . . . . . . . l !)(j
korporalC'r och båtsmän . . . . . . 90G
1,836
Då detta antal arlJotare ansetts nödvändigt för utförandet af de i berörde arbetsplaner upptagna arbeten,
så skulle, då, genom don otvifvelaktiga utvidgning Flottan komme att erhålla vid fursva rsverkets ordnande på
värnpligtcns grundYal, amlaget till Flottans nybyggnad
och underhll.ll komme att behMva tillukuing. sålunda
jemväl en tillökning i stammen för arbetspersonalen erfordras; mer. då Komiten antager, att tifven under dcs~a
nya förhållanden, yarfsarbetenas omfång kunna komma
att variera, och det ej kan vara skäl att hafva en större
fast arbetspersonal tin behofvet oundgängligen kräfver,
helst do arbetare, som vid större eller hastigt påkommande arbeten kunna tillfälligtvis behöfvas, böra utgöras
af f'xtra arbetare och värnpligtige, hnr Komiten med stöd
af de från varfs-cheferna infordrade uppgifter, ansett den
fasta stammen för båda stationernas varfskårer böra utgöras af tillsammans ?>25 man, hvantf 80 yorkmästare
och förmän (måHadslönare), samt 415 f<irhandsrnän (daglöt~are), fördelade i grader efter ungcftirligon samma förhållanden som militiirstammons underofficerare och förhaudsmiin."

"Utsl.:r·i (ning och öfning. I öfn·ronsstämnwlse mod
sin åsigt att Flottans värnpligtige biira utshif\·as från
hela rike t, hvarhelst de inom detsamma må vistas, har
Korniten föreslagit, att flottans utskrifningsområclen måtte
blifva desamma som Härens, hmrigcnom utskrifningon

kunde ske samtidigt samt äf1·en med minsta besvär ocl1
kost.nau.
Då det är följdriktigast att likasom utskrifningen till
Hären och Flottan sker samtidigt jmmäl insHlllelsen till
vapenöfning vid Flottan eger rum ,-id nftgon af de tider,
som för ltären liro beshimda, har Komiten , mod afseende
bör
tillika Il. nödviindigheten dm·af, att den viirnplio-tio·e
h
h
genomgå en kurs i oxerrisskolan innan han får tjenstgöra om bord, :msctt att Flottan" viirnepligtige böra inställas till öfning den l:a November ntskrifningsåret.
Hänvisande till hvad Komiten angående stamtrupatt omkrin.,. Öl)
JWns rekrytering redan anfört nemli.,.en
o
'
10>
'
i stammen
qvarstadna
frivilligt
elitPr voro påräknade att
utöfver den dem åliggande tjenstetid som eliter, har Komiten ansett antalet af eliter böra bestämmas till 240 :h-ligen."
Kom iten har ansett, "att Flottans värnC'pligtige under
fredstid böra befrias fr nn alla repetitionsöfningar."

Milifä1·stammens (ö1·delning.
I afseende B, chefskapet öfver denna personal har Korniten varit af den öf'vertygelsen att detsamma bör tillhöra och utöfvas af
Chefen för Sjöförsvars-Departementet, hvarföre ock uti beräkningarna icke blifvit upptagen någon särskild chef för
samma personaL
I fråga om Flottans ekonomiska öfnrstyn•lsc har komi ten ansett att denna bör utgöras af dels ett sjelfstitndigt förvaltande kollegialt embetsverk uneler benärnninoo
.
Förvaltnmgen af SjiHirendena, dels ock af 5 byråer med
h\"ardera sin chef, nemligen: en militärbyrå, on mariningeniörbyrå, en civilbyrå, en artilleribyrå och en min byrå.
Såsom chef i Förvaltningen tjenstgör en flaggman,
ledamöter i Förvaltningen äro chefema för byråerna.
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Dessa Lyrfters ~tällniug Lar KomitC·n ansdt biira
Llif,-a sådana, att l>yrå chcfcrna skola , dels afgif,-a upplysningar och yttrandcn då sådana af Eders Kong-l. Maj :t
eller af Chefen för Sjiiförsvars-Dvpartcmentct från dPm
omedelbart infordras , dels ock inför Förvaltningen af sjöärendena föredraga dc förslag och afgifva dc yttranden,
lwar och en i sin detalj, deröfver förvaltningen kommer
att höras in pleno.
Uneler behandlingen af frågan om Flottans öfverstyrrlsc, har inom Komitcn blifvit vnrkt förslag om upprättande af en amiralitets-stab, mot~varande hilren s gen e ralst.a b.
Korniten har vlil insett Yigten och betydelsen deraf
ntt Flottans officerare beredas tillfulle att iuhemta niidiga
insigtcr för stabtjonstgiiringc·n, men fltlSt'r att detta ändamål lämpligare vinnes derigenom , att, vid de ofvanniimnde byråerna, utom cheferna, fl ora officerare af flottan turvis komma att tjenstgöra."

"Komiten anser, att nftgon inskränkning i stationsbefälhafvarnes nuvarande ställning och makt icke bör
ega rum , ltel6t derigenom icke torde förhindras att åt
varfscheferna lenilla tillbörlig fr ih et i afseende n varfvens drift.
Uppå dessa skiil har KomitC•n jrmYäl nnsett, att stationsbefälhafvarne fortfarande böra i nnehafya flaggmans
grad, äf\·cnsnm att nuvarande kommenrlantsbesti-illningar
Yid stationerna bibohi\llas."
För sådana Yid stationerna för ekllllliJI a r: de tj enstegö rom?tl, såsom Yid LosJgtning'lr, (hilka enligt Kornitens
åsigt hädan efte r som hittills böra verksitlilas af vapnets
officerare), krigs rätter, sjukhus, sam t ])l'O\'iantmngasinct,
kronoqvaruon och bageri-inrättningen i Carlskronn, har
KomitC·u ej upptagit uågoL Lclwf af officerare oult under-

offieL'rare, t'niir nf~ctlt nnit, att dl'SS:1 tjcnstt~bcfattningar
und er fredstid biira bestridas af den personal, som fi.ir
stationstjcnstgiiringen biir finnas till station sbofälhafvarcn s fiirfogande, jcmtc do officerare, som, tillhörandtl
Flottan,.; lmdrer., kunna vara för t.it'nstgöring Yid stationen
disponibla, samt att under krigstid för vissa af ifrågavarande befattning<H torde kunna påräkna,; pen~ioniircr af
flottans militärk ur.
Ibland Flottfins kadrer har Komiten upptagit dt' ls
stab, befäl, und erbefiil och fiirhamlsmän till Lesiittningarnc
fi>r Flottans n n cgande samt uudl'!' hyggnad varande stridsfartyg, enligt de besiittningslistor tab. n:o l. L. ub·isar,
dels en del befäl och förhandsmän fiir den sjuk- och
transp ortfartygsafdelning, krigsbeboh·et kräfver.
Enär sjöfästningarnas bemanning tviNolsutan kommor att under fredstid till någon del, och under krigstid sannolikt i vidsträcktare mån , åligga Flottan, har Komiten i samma tabell upptagit en fästnings- och positionskader, jemväl afseeld att handhafva den minmateriel,
som för fästnings- och positionsförsvaret särskilt kan
komma att am-isas.
Flottans civila kåt·et·. För mariningeniörstaten, rörande hvilkens organisation Korniten ansett sig icke tillkomma att afgifva yttrande., har Korniten i kostnadsberäkningrnna upptagit den summa, snm inn efattas uti Eders
Kongl. Maj:ts till nu församlade riksdag aflåtna nådiga
proposition om statsverkets tillstånd och bchof.
"Beträffande läkaro-staten har komiten funnit s1g
böra föreslå en något förändrad organisation mot den nuvarande. Enär det hittills följda sy.3temet, att till tjenstgöring å Flottans fartyg använda läkare-stipendiater, hvilka i allmänhet icke kunna ega den speciela erfarenhet
som erfordras för skötandet af det ansvarsfulla uppdra,got att handhaf,,a helsovårclen å ett fartyg med flera
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lnmdrn. Jllrtns Lcsättni.ng, i. Komi.t(·ns tanke icke är tillfredsställande , helst Flottans bkare nästan alltid ilro hänvisade ensrunt till egen skickliglwt. under det att Härens
läkare oft<l'~ kunna p:'\riikna tillfiillen att rådgiira med
andra, hnd;m nek, llll'd ~i\r.,;kildt fti.studt afseonde dor!l,
att :Flottans hikaro ,-id intrilffande krigstillfälle bura ega
kilun edom om furh?tllandona om bon!, Korniten ansett, att
vid Hottau bör an,;tiillas on fast läkarepersonal, afsedel
att huf,·udsakligon tjl'Ustgiira å fartygen. 14
Komiten har derföre beräknat, att för Flottan skulle
erfordras l öfverfältläkare, 1 fält lä k are, 2 regements- och
7 förste bataljonsläkare samt 18 andre, bataljonsläkare.
hvaraf do -! fiirstnllmnda graderna tiro i ständig tjenstendast ett så stort
'
. andre batalJ'onsläkare
o men nf
oo-iirinoantal, som tillfälliga behof kräfva.

Ji'lottnns w1clcrvisningsanstalter.
"Under förutsättning sålunda af sjökrigsskolans utvidgade verksamhet,
torde vissa föräP..dringar i afseende å denna skola befinnas erforderliga, s:'\ som:
att skolan flyttas till en större, lämpligare belägen
lokal än den nuvarande, dervid det vore särdeles unskvärdt om skolan kunde förläggas till Skeppsholmen;
' att § G0 uti det för skolan nu gällande reglemente
furändras sil, att elever, hvilka fullgjort förberedande afdelningens alla fordringar, såväl vid skolan i land som
om bord å kadettfartyget, böra, silfram t de i öfrigt be finuas till sjöofficcrsiimuen lämpliga, ega rättighet till uppsamt sålunda jemväl, om de
flyttuinob
o i öfre afdelnin()'en
.
med approbation aflagt ofticersexamen och fullgjort öfriga
till iutrilde såsom afficerare
vara berätti()'ade
fordritwar
b
o '
vid F'lottan ;
att, derest en sildan rättigh et medgifvcs, kadett vid
sjökrigsskolan, Rom aflagr. sjöofficers-examen skall, derest

'

!

Eders Kongl. 1\laj:t sådant furdrar, Yata skyldig tjcn~t
giim \'id Flottan G år.
stationsskolorna har Korniten fiir eslagit Liira inrHttns
si\, att reserv-befäl och r<?sen·· nud<'rbcfill der kunna erh3.1la sin utbildning; och anhåller Komilen att, rörande
detta fun;lag, få i underdånighet anf<•ra följande.
Då, vid inträffande krig, bohofvet af bcfill och underbefäl kommer att Yida öfn•t·stiga den tillgång. Sflm
förefinnos i stammens officers- och underofficerskilrer,
synes det vara af mycken vigt att, i och fiir utbildande
af rcs<•rvbefäl bland de värnpligtige, ridtaga sådana anordningar, att denna utbildnin g, ~>om antagligen torde
kriifra en tid af minst tre år, kan ega rum pil det sätt,
att på samma gång statens intresse i främsta rummet
blofyc tillgodosedt, äfven bereddes tillfälle för den vlirnpligtige att inhemta de för utöfvandct af hans fredliga
yrke erforderliga teoretiska insigter, och att i dl' för anställning såsom befälhafvare, styrman eller maskinist
föreskrifna fordringar, aflägga behörig examen, hvarigenom ock denne torde finna det med eget intresse förenligt att underkasta sig en för dessa kursers genomgående
furlängd tjenstetid i militärstarnmen.
Detta mål synes Korniten säkrast kunna vinnas på
det slitt, att stationens underofficers- samt maskinist- och
handtvcrksskolor ordnades sålunda, att, jernte undervisningen i de militära ämnena, undervisningen i dessa skolor blefve så fullständig, att derstädes kunde afläggas de
för maskinister, styrmän och sjökaptener vid handelsflottan förcskrifna examina.
Då genom värnpligtens tillltmpning, pt't sätt Komiten
föreslagit, flottans stam kornmer att ställas i ett vida närmare samband med landets sjöfartsidkande h,0f0lkning än
hittills varit fiirhållandet, torde hvarje medel, som kan
främja detta samband, biira begagnas. Att ett dylikt stätrknnde band skulle ligga deri, att viirnpligtig vid Flottans

undcroffict~·rsskolor crhullL'l' dl'n undervisning. som gör
honom kompdant att emottag<l befälsplats på handP.lsfartyg, varL' sig svgel- eller fmgfartyg, synes vara ol·eders äo-lirrt
o ~ 'l lik"'ill att statens f<irdcl htirl"id äfven tillgodoses,
du den ,-Urti]Jligtigl', je mto utbildningen för sitt egentliga
yrke, nöd)-!rtS get:omg1 don för vinnande af kompdons till
res<-rv-bcfäls och rcscn·-underlwfills grad nödvändiga militariska mulcrvi~11ingl'n~ olika kurser., emedan utrtn dessas
fullgörande och ntan examens aflllggande i de militära
ämnena afgi'mgsbetyg från undl'rofficers-skolan ej torde
biira meddelas. De ekonomiska. flirde larne fiir den värn·
o o , som under sin utbildninrr
n l!ln.]·uter stammens alla
lJlioti<>e
förmåner, ligga i öppl'll dag.
Då K<)miten af skäL som ofvan blifvit anförda, ansett
skeppsgosscki\ren behiifva ökas t-ill 350, blir en tillökning
af hirarepersonalen vid skeppsgosse-skolan jemväl behöflig,
och har Komiten, såsom tabt'll en . il;P. 4 utvisar, antagit
kostnaden för de ökade lärarekraftarna till 75 procent af
skolans nuvarande anslag.
Flottans öfningar. "Vid bestämmandet af Flottans

öfningar" --

-

-

·-

-

"anser komitcn att den hufvudsakliga öfning, som
i följd af den föreslagna korta tiden skulle kunna göras
frukthärande för de värnepligtigr, borde bestå af en väl
uel1öflig militärisk daning i exercisskolorna på lar.d, äfvensom uti någon, om ock endast kort tjenstgöring ombord.
Hvad öfP..ingarna i land angår, anser Korniten att i
oxercisskolorna, utom rekrytbildning, äfven undervisning skulle meddelas stammens manskap i och för dl'ss
utbildning till och fördelning uti de olika speciella yrkesklasser, hvilka f<ir materielens behöriga handhafvande
erfordras.
(Forts. i nästa häfte.)

}

Hiindelserna till sjös under spanslm insm·rectionen
och Carthagenas hlockeralHle.
Ur J\fitth eilnngen ans dem Gebiete des Seewesens:

Bland de många anmärkningsvärda händelser i den
sist förflutna tiden, hvilka hafva sitt ursprung i Spaniens
ändlösa politiska förvecklingar, äro i synnerhet de af särdeles intresse hvilka i följd af insurrectionen i Oarthagena hade till skB.deplats den Spanska Medelhafskusten
och som först slutade med Cathagenas intagande.
Det är bekant att, då und er det förflutna årets sommar :le södra spanska provinserna i stor skala försökte
ombilda sig till Kantoner, dt?n spanske guneralen Contreras med den honom unelerlydande truppstyrka på ett
förrädiskt sätt int~gade i Oarthagena och från denna
starkt befästnde krigshamn furklarade provinsen Oarthagona föl' en sjolfständig Kanton.
Oarthagena är den enda örlogshamnen på den 700 mil
långa Spanska Model bafsku sten. Den fick för insurgenterna
så mycket större betydenhet som de dervarande garnisons- och sjötrupper slöto sig till upproret och de der·
igenom kommo i besittning af alla kringliggande fästningsverk jcmte all derstädes samlad materiel. I Cartha·
genas hamn lågo pansarfregatterna N umancia, Victoria
och 'I.' et nar,, kas emattskeppet Mendez-N une z, det l:iamla
lini eskcppet Isabol II, skruffrcgatkn Altnansa, korvetten
La Ferralana, hjulångarena Ferdinando el Cattolico , Blasco
de Carray och Vigilante sa mt kanonbåtarne Caridacl och
Crocodil. Utrustade voro för tillftdlet pansarfregatten
Victoria , skruffregatten Almansa och ångaren Ferdinando
el Catto licoI besittning af denna stora del af spanska örlogsflottan, voro in surgenterna i stånd att be herrska hela den
östra spanska k nsten, ty don öfriga delen af flottan var
dels bunden i Caracca genom Andalusiens sjelfständig20

hetsfurldariug, dels jJft nona kusten fiir· att hindra vapentill carlisterna. För i.ifrigt voro andan och
omun·glinrr
(_)
b
disciplinen på de regeringen till buds stående fartyg ej
egnade att väcka synnerligt förtroende 1 ty nästan öfverallt visade sig bland fartygsbesättn ingarna lust att sluta
sig till "intransigentes''. Så t. ex. när skruffregatten
Vilb de :Madrid i slutet af Juli visade sig utanföre Oartlulgona, gjorde besättningen myteri 1 tog officerarna till
och hissade den röda insurrectionsflag·g·en. Till
fiino·a
Q
heder för den spanska sjöofficorsldl.ron måste man framhålla att ingen enda af dess medlemmar anslutit sig till
la

~

do upproriske i Oarthagena.
Under så kinkiga omständigheter var rogeringen i
niadrid tvungen att genom inkallande af nytt manskap
söka ffi en ny eskader bemannad och utrustad, hvilket
dock under då rådande förhållande var ytterst svårt.
Exgcnoral Contreras bildade vid constituerandet af den
sjelfstänuiga cantonalrege ringen en fllllstrtndig ministor 1
h vari ban, utom presidentskapet, för sig reserverade krigsoch sjöministorsplatserna .
l följJ. af de dels gjorda, dels p?tttinlda utflygterna
af enskilda insurgentfartyg till de nlirgränsande kuststäderna for att utpressa contributioner 1 utbredde 5ig en
allmän förskräckelse bland hela kustbefolkningen, så mycket mer som man var fullkomligt medveten om att vara
alldeles utan skydd. Medveten om dtmna svaghot till
sjös förklarade ministerrå det i lYiadrid genom ett decret
af don 20 Juli insurgentfurtygen för sjöröfvare och öfverlemnade dem derigenom åt de främmande nationer, hvilka
på spanska kusten hade fartyg 1 för att i händelse af behof skydda sina undersåter.
Detta vigtiga deCI·et, hva1 mod en regering förklara1·
sina egna krigsfartyg för sjöröfvare 1 lyder på följande sätt:
Artikel l. Besllttningarne på fregatterna Almansa 1 Victoria och 1\lendez-N unez, på ångaren Ferdi-

nando el Oattolico och pR lmuje annat de
upproriske i dopiitrtomontet Oarthagona tillhörande fartyg, äro att anse som sjöröf\'are,
om de, inom ollor utom Spaniens sjörättsliga
område 1 anträffas af :spamka eller främmande
krigsfartyg 1 i iifverensstämmelse mod artiklarna
4 1 6 och G1 så väl som artikeln 5 i 6:e afd.olningen af de allmänna bestiimmelser1 so,n gälla
för flottan.
Artikel 2. Cheferna på vänskapligt sinnade makters fartyg t"ga rätt att anhålla de i artik~l l omnämnda fartyg och att straffa besättningarne
enligt i nämnde artikel gjorda bestämmelser.
Spanska regeringen förbobfiller sig dock pganderätten till fartygen, h varvid de motsvarande
reclamationerua skola sko på diplomatisk väg.
Artikel 3. Likaledes föridaras för sjöröf\Tarc alla andm 1
nationen tillhörandc 1 krigsfartyg, hvilka, utan
att yara kommenderade af office!\ såsom upproriske gå till sjös frll.n hvilken som helst
hamn i riket.
Artikel 4. Sjöministcrn erhåller uppdrag att utföra detta
decrot och att meddela detsamma till utrikesministern för att kungöras för den utländska
diplomatiska kåren.
Madrid den 20 Juli 1873.
Presidenton i Republikens Regering
N'icolas SalmcYon.
Sjöministern
Jacobo 01·eyro.
I följd af donna förklaring tog don tyske commodoren \Verner med pansarfregatten Friedrich Carl den 24
Juli i närheten af Oarthagena den under röd flagg seglande avisaångaren Vigilante som var beordrad till ':Porrevieja för att der pälägga contributioner. Ombord på

befann sig en doputerad fdln Oarthagena ,-jd
vez.
Gal
namn
Contreras botade den tyske cummodoren med att
såsom represaliar taga ett i Oarthagenas hamn ligga nde
tyskt handelsfartyg och att HHa skjuta den dervarande
tyske konsuln och hans familj om icke Galvez; och ångaren Vigilante blefvc utlemnade. Besättningen p& ångaren lJlef tillika med Ga lvez lan dsatt i Escombrcra
(hamn straxt utanföre Carthagena). Fartyget deremot
be man n a des med en afdelning tyska matroser under be· ·
fäl af en tysk sjöofficer och sändes under tysk örlogsflagg till Gibraltar. Det förtjenar att anmi:irkas att vid
den tiden all telegrafisk förbindelse med utlandet var
afskuren, dels af Carlisterna, dels af de Kantonala och
att commodorc Wemer vid uppbringandet af Vigilante,
i brist pä bcsti:imda instruktioner från sin regeril'lg har
handlat i samråd ondast med dess ställföreträdare , gesandten i .Madrid.
Skruffregatten Villa de lYiadrid beordrades från Oarthagena till Cadiz för att sluta sig till de dervarande
Kantonala, som den Hl J'uli proklamerade sin sjelfständighct, och h vilka redan den 26 ,Juli begynt att bombardera
Caracca från E:lan Fcruando. När denna under röd flagg
seghndo fregatt den 30 Juli inlopp i Cadiz hamn, förorsakade dou stor uppstiindclse bland dc många dervarande främmande örlogsfartygen, dock i synnerhet bland
de amerikanska och tyska. Amerikanska korvetten Shcoandoah gjorde "klart skepp" och chefen förklarade att
hnu <'.i ~imnadc Etta Villa de Madrid gft ur ltamu.en.
At ry~k[q· no \'isste man redan att pausarfregatten FricJrinb Carl upp briugat Vigilante. Vid en för tillfället
mullan samt] ige fartygsche fu rna hållen konferens, angående dc främmande krigsfartygens förhållande gentt'mut V 1lla dc Madrid, blcf beslutet att man skulle
I brist
iuhei..lta de rospekt.i1·e regeringarnos order.

~ngaren

på post och tch•grafförlJindel scr anförtroddes at österri·
kiska kanonbåten V d eL-ich att befordra depcchcrna till
Gibraltar. U nder tiden hölls i Cadiz en andra konferens mellan samtlige skeppscl:cfcr och konsuler. Följden af denna blef att Villa dc Madrid strök sin flagg
och lcmnad es af besättningen. TIIcn fijrr iin besHtt.ningen lemn ado fartyget, förna glade den alla kanon er och
dessutom tog den med sig allrt om bord bon ntliga Ya pen.
Fregatten bovakudes sedan nf nf<lelningar frSn do särskilda fartygen, förblef under den tidun utnn fingg, och
utlemnades till spanska regeringen sedan ge neral PaYia
den 4 Augusti 1873 qväft upproret i Cadiz.
Under det detta skedde hade Coutreras Ot'll 20 Juli
begifvit sig till Almeria med pansarfn•gattcn Victoria
och skruffregattcn Almansa för att derstildes genom att
bota med bombardement u tpressa en coutribntion af 2
millioner realer. Insurg·cntskopp cn nnkrnde i inre hamnen 2 a 3 kabrllängder från staclen. 8l'dan den fordrade cnntributionen blif1·it Yägrad, försökte Cuntrcras en
landstignin g, som dock blcf tillbakaslagen. Durcf'tc•r
började insurgenterna bom b a 1d era staden, och aflossadc
ungefär 60 skott. Ddta bombardement gjorde dock ingen skada, ty de flosta projrctilerna gin~o öfver stade n
upp ibland bergen och endast ett fåt al hus skadades. Den
30 Juli afseglade insurgGnterna med oförr~ittadt. lin•nJe
från Almcria.
Det lär hafva yarit Contreras afsigt att mod du Läda
fregatterna gå till Cadiz, för att sjolf !J jclpa insurgenterna i San Frrnando, och ntt angripft tusenalen i Carraca
äfvcn från sjösidan. På rrsan dit tänkte han äfveu
brandskatta ni\gra i vägen liggando kuststueler och i detta
ändamål afgingo fartygen först till l\Iotril. Der tl.ngo
insurgenterna, då de fordrmle contr bution, endast en
vexel, som naturligtvis ej inlöstes . Ifrån Motril tliuktc
Controras ilfven hedra Llon rika ltand clsstadl'n l\lalaga

med ett besök. Dcrifri\n hindrade honom dock den tyska pansarfregatten Friedrich C arl i fiirening med engelska kasemattskeppet Swiftsure, och i stället blofvo
insurgentfartygen tnmgna att nnucr eskort af de nyssnämnda fartygL·n allträda ett ofrivilligt återti\g till Car
thagena. Under denna färd kom Victoria - om med
afsigt ell er i följd af dftlig styrning lenmas derhiin -ofta sil niim Friedrich Carl alt fara uppstod för ombordläggning : commodorc \Verner tvm1g dem dock att hi\lla
kurs genom att hota dem med en bredsida. Den '2 Augusti anbnde dc til1 Escombrera , hYnrest Contreras och
besättningarna landsattes : fartygen deremot blcfvo ställda under tyskt och engelskt beskydd.
l\Ian måste högrrkta commodore \Verner för det sätt,
pft lwilket han , s:1 so m sjiimau, afgjort affiircn med insnrgentfartygcn , och de i Malaga i stor mär.gd bosntta
tyskar och frilmlingar af alla !lationer, i ln·ilkas hiinder
niisfan hela exporten från l\Ial aga befinner sig, visade
Jwnorn o cks~L för denna sak stor ta cksamhet. .Från diplom a tisk stiindpunkt hade dcnua sak ett helt annat utseend e. D en röda in sm ge ntfl.aggan nn visserligen för
visas
sjömakterna ol.>t'kant och bord e föl j aktligen ej
på hafvet, men regeringen i l\fqclrid var icke erkänd af
andra stater iln Nordanwrika oel~ Schweiz och uerföre
kuurle ej cl ccrotd af den 20 Juli gifva de främmande
maktorna någ ra fiirpl igtel se r mot in surgen tfa rtyrren.
Hnn'jo intervention mftste sm edes an ses sR.som e.uc inblamlniu 6· i Sp ani ens inre an g •·Li go nhdcr. Ock så förhiilla sig alla audra nationers krigsfartyg holt och Mllet ne utml a gent emot in surgentfartygen och tysk:t rcger in gL' ll vi sad e sig ega snmma !I sigt i det don hemkallade
oommodore \Verner fr fm eskad crch cfspln tson och siikte
att sft fort sig· giira bt skilja sig fr<"tll affären genom att
lem u a ifrån sig fartygen. Oommoclore \V orner a HOstes
i Gibraltar af kapten Prz o11·in ski , ångaren Vigilante ut-

m

l emnados till rogeringen i .l\Iaclrid , och pansa rfregatten
Victoria öf,,er!cmn adc s ftt ch efen pi't engelska kase mattskor>pot Swi ftsure.
F ör att undgå fr~imm ande krigsfartygs iulJlamlnin g
i Oarthagenas angchigenh etcr, besliit Contreras att såvtd
insurgenternas fartyg , som all a l>Ofhstni ngar no sk ull e i
stället för den röda flagge n bruk a de11 gulröda spansk a
nationalfl aggen ; samtidigt afgrtfvo do fr~imms n de maktern as sändebud i sina r cge ringnrs nam n cl t' n fiir kl aring,
att in surgentfa rtyg unde r spansk flagg ick e rid are skull e
oroas af främmande kri gsfartyg, om blott in ga contribntionor pillad es de i land et bosatta u tländske un dersi\ter.
Efter elen kännbara fijrluste n af frega tterna A l ma nsa,
Victoria och Villa de 1\Iadrid pftskynd acl e i11surge nter na
ifrigt dtm redan påbörjade utn1.~ tni ngc n nf pansarfregatterna Num a ncia och 'l'etuan samt kase mattskeppe t :Mendei': -N unez, till hvilka s be mann ing on h op gal0r-strafHl ngar,
hvilka ma n utsläppt ur Oad h agcuas fiingel se r, ~· k ull e a nvändas. Sedan upproret i Oatli z blifvit k ufvadt an~:om
äfven d en engelske Yice -amiralcn Yelverton till Ca rtha·
o-ena rnecl n i\ bO'ra farty., o· af ongelslm ::\J edelhafseskaderu.
b
Engdsmii nne n bd un no sig der, if\i ljd af att dc 1 iigrat
utl emna Vi ctoria och Alllla nsn, i ett fnlHUn cli gt h igs·
tillet ftnd mut in ~urge uterna , ty C ontr eras ha(le förkln ra t
att han ä mn ade fr?m fiistninga ru e bes l;juta de i ID scom ·
bre ra fö~·a 1.dz rade e ngelska krigsfn rtyge n. Ami ml Yel Yerton SYnra de h är på ntt han i sit fall slmll o bombnnlera
Oarthagc na. H an gj'Orclo sig ock pi\ :fnl it nllntr kla r de rtill , lät ntl.1ogsera till E seumL:·era alla i C artngon~ ::; l1a m n
l iggande h andel sfa rtyg, för att, om sft p[lford rados , fritt
kunna bestryk8. a rsenal on me d sina sd\ra k anoner.
Detta otvetycliga upp fii ra ndo f\irmft1ldo Cont re ras att h elt
och hrtllct taga tillba krt si n ]l(ltc·l so. Bn nnnsn gi\ ng du
amiral Ye h·e rton för en kort tid gEtLt ti ll siiis med si na
fartytr, hade Contrera s förklarat , flit hnn ti111nftde m ed
Q
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sina nyligen utrustade pansarfartyg uppsök[). och angripa
den engelska eskallern i öppna sjön. Insurgentfar tygen
begåfvo sig verkligen ut i öppna sjön, mon, då Y elvertons eskader åter visade sig utanföre eartagona hade
insurgentern a redan dragit sig tillbaka in i eartagenas
inre hamn.
Mot slutet af Augusti fingo insmgentern a reda på,
att amiral Y alverton hade för afsigt att bortföra fregatterna Victoria och Almansa från Escombrera. Detta
gaf !lnyo CIJntreras anledning att hota den engelske amiralen med att ovilkorligen angripa hans eskader både
fri\n fästningarne och med fartygen, om han ämnade utföra sin plan. Amiral Yelverton brydde sig också denna
gång ej om bans hotelse , utan afstlnde den l September
på morgonen dc båda fregatterna under engelsk handelsflagg och eskorterade af Triumph och Swiftsurc till Gibraltar. På fästning·arnc vid Cartlwgena var visserligen
allt i onlning till strid och insurgentfar tygen hade ånga
uppe och klart skepp. Controras ht det ej heller donna
gång komma till nllgon sammandrab bning, som han sade,
blott af mensklighot mot engelsmänne n och för att undvika blodsutgjute lse.
Ursprnnglig en låg det ej i engelsmänne ns plan att
utlernna fartygen förr än en ordnad styrelse kommit till
stånd inom Spanien. Engelska regeringen lät dock slutligen, i följd af förnyade reld::unationcr från spanska regeringen, fiirmll sig att utlernua fartygen mot att en engelsk
handelsllnga rc, som blifvit anhållen såsom misstänkt för
vapensmugg ling till Cnrlisterna, utlemnadcs. I besittning
af dessa 2 fartyg kunde spanska regeringen lättare utföra
det i Mahon på Minarea påbörjade utrustand et af on ny
eskader.
Uneler tiden visade sig insurgentfar tygen N umancia,
Mendez-N nnez och Ferdinando el Cattolico den 26 September utanför Alicante, för att derstädes fordra crkän-

nandet af Kantonen Oarthagena eller ock en hög oontribution. Alldenstund staden Alicante ej ämnade gå in på
nllgon af de gjorda fordringame , öppnades redan den 27
September kl. G 1 /~ på morgonen hornbardeme nt mot staden Det varade fulla 6 timmar, under hvilken tid GOO
projectilcr utslungades mot Alicante, af hvilka cloek dc
flesta voro riktade mot citadellet. Stadcn upptog striden
mot insurgentorn e från si na befästnin gar. Skotten derifrån tillfogade ångaren Ferdinando el Or:.ttulico sådana
skador, att d<·n måste lenma sin stridsställnin g och draga
si g tillbaka utom skotth?tll. Afven dc andra fartygen
hade fått sådana skador, :1tt de milst npphörc. med elden
omkring kl. 1 / 2 1 och återvända till Cartagcna.
För de främmande fartyg, som åtföljclt insurgentfartygen från Escom brera, var det oj möjligt att företaga
någon slags intrrvcntiou till förmån t'ör staden. Allmänna
opinionen i S pani en vände sig derföre hufvudsaklig en mot
engelsmänne n, som vid spanska kusten hade så stora
stridskrafter . Engelsmänn en sjelfva sysselsatte sig mycket med denna sak och kom mo slutligen till det resultat
att vid dylika tillfällen upprätthålla ndet af den allmänna
folkrätten kan öfvcrvakas, utan att iifverträda neutraliteten, men att hvarjc vidare inblandning i dessa egendomliga förh?tllanden, som vore att anse som Spaniens inre
angelägrnbe ter, hvarken vore passande, ej heller kunde
på något sätt anses berättigad.
Oartbagena var till lands redan en längre tid inneslutet af general l\fartinez-Campos trupper. N u gällde
det att äfven afskära all tillförsel af lifsmedcl från sjösidan, för att derigenom kunna kufva upproret. Denna
uppgift gafs åt den nybildade spanska eskadern, som
samlats i Gibraltar, och till h vars chef kontreamira l :Miguel Lobo y Malagamba blifvit utnämnd.
Hela spanska ku11tbefolkningens förhoppning ar stodo
nu till denna. blockadeska der, ty nu var att antaga att
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en damm var satt för insurgl•ntcrnas utflygtcr. D e~sa
förhoppningar blcfvo dock snart SYikna, ty en kort tid
derefter stod en sjödrabbning mc !lan in snrgl·ntfartygcn
oeh blockadeskadren , i följd hvaraf amiral Lobo lemnaue
sin stli1lning framför Uartagc1Ja, och afseglaue den 13 Oktober till Gibraltar.
Det var den Il Oktober kl. 1 / 2 11 f. m. som pansarfrcgattcrna N u man cia ( 1000 kiistkrafter), 'l' du an (~OU
hästkrafter), kasemattfartyget Mcnucz-N unez och h.Jul~ngaren Fordinanda el Cattolico ångn<1e ut ur Carthsgenas
hnmn och styrde ned mot blockadcskadern, som med ånga
uppe låg något öster om Carthagena. Dc11 bc s ~od af pan.sarfregatten Victoria (systerfartyg till Numane1a), shuffreo·atterna Almansfl, Navos dc 'l'olosa och Carmen (h varoch" en på GOO hästkrafter) samt hjul{lllgame Ciudad dc
Oadiz och Oolon. De främmande örlogsfartygen gingo
samtidig! till sjös och höllo sig i närheten af den förmodade stridsplatsen.
N u man cia, det bästa fartyget i liCln sp anska flottan ,
styrde i teten och tänkte angripa blockadesb1derns trlifartyg, men hindrades derifrån af Victori;~., som för detta
ändamål utgått ur lini.en. Numancia v~inde sig då mot
Ciudad de Cadiz, som derig<>nom på sätt och vis blcf
afskuren från do andra fartygen och utvifH·lakti gt skulle
blifvit borrad i sank af N umaucia, om llen ej i rätt tid
tagit sin tillflykt bakom drn tysb fr egatten Elisabeth
och på detta siitt med tilll1jolp af Bl'gd och gyn uarl af
en frisk bris undkommit den farlige förfiiljaren. X u man·
cia beredde sig då pi\ att meu sina S\·1ra Latkri-b:uwner
anfalla Colon, m~n afbröt plötsligen t< lritlen i. föl jd af en
signal från 'retua~, som förde amiru.Lrlagg, och .drog sig
tillbaka. Under tiden hade Victoria och Lobo s trlifre·
o·atter varit i en kort eld striu med 'l'etuan och ::vil'ndl•zD
j
N une z, h varunder nftgTa bredsidor Yexlades på gans w
korta distanser. Bcsättuingarne ptL do nlirvarandc engcl-
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ska farty gen kunde ej afh~lla sig fr[m att högljudt gifva
tillbnna sitt bifall ti Il detta imposanta, men för de deltagande mycket alh-P.rsamma skådespel.
Vic,toria och lVIencle:t.-X une z h ade Cll l;tuud styrt nära
intill hvnrandra och den fiirstniimnd a gjorde sig just i
ordning att lintJ·a knsemattskcppet, som dock omöjliggjorde detta genom att i r~i.tt tid öka farten. Vid ett
annat tillhille undgick Mende z N une z att Llif,·a rammad
af Victoria genom att gå bakom franska fregs ttcn 'l' hctis ,
som i följd af någon skada i maskinen Htg s tilla i närheten.
Kort derefter drog sig ilfven 'l'etunn ur striden och
styrde tiitt under land med kurs p?t Carthagena. Amiral
Lobo, som llled Victoria styrt ned på detta fartyg, var en
gång i tillfälle att borra det i sauk, men gjorde det dock
ej, fiir att ej fartyget sknlle gEt förlomdt. Det stlille i
amiral Lobo's officiPlla rapport till sjö mini stern , der han
förklarar sitt uppförande i detta fall , är gan>:ka intressant
och lyder på följande sätt : ''När vi ånyo vrmde styrbord
hän , för att gå ned mot 'l'etuan , som styrde tätt under
land, märkte vi att hon gick med sakta fart, att rök utträngde genom batteriportame och att från styrborssidan,
som var mot land, en kanon uffyrades som signal att
hjelp uegärdes. Det var vår afsigt att vid detta förny·
ade angrepp borra Tetuan i sank; men då vi iakttogo
den stlilluing, hvari detta skep p, som förde vår egen
spnnsl<a örlogsflagg, befann sig, och dll. vi betänkte att
dP1ma fregatt skulle kunna blifva af stor nytta vid fiirSYarandet af ftiderncslanJets iira och intressen, afstodo vi
från v?trt tilltänkta angrepp och det s& mycket - mer som
den , so m var mycket nära ku sten, vid vårt anfall säkerligen blifv·it satt på land och gtltt förlorad."
" Hnrn olika detta iiirfarande mil. uppfattas, skall det
ej salm as sildane mcnniskor 1 som sko la kalla det svaghet.
,Jag fiir min del har uerigen om mitt samvete lugut, ty
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det säger mig att jag, under dt' egendomliga förhållanden
i detta olycksaliga inb iirdes- krig, hvari skepp, på hvilka
v:ir ärorika nationalflagga blåser, strida mot h vara nu ra,
och af hvilka fäderneslandet on dag kan hafva behof till
att skydda det, som nation ema mest akta, handlat, som
jag borde. .Med lugn underkastar jag mig den ädla
spanska charakterens dnm" *J etc.
Denna sjödrabbning slu tades med i n surgentemas återtåg
och hade varat omR.ring 2 timmar. Förlusterna voro på
blnclm'lcskadern h olt obetydliga, ty projootilerna från in surgentfartygen nttdd e för dL~ t mesta ej fram. Enda~ t h j ulån·
gm·en Oiudad de Oadiz led ni\gra obetydliga skador,
hvarföre den ock afsilndos till arsenalon i Oaracca.
Insurgenterna förlorade på Tetuan 5 döda och 22
sårade; :Mendez-Nunez hade l död och 9 sårade. På
Numanci.a dödade en granat från Victoria 7 man, hvar-:;:) Ofvanstående utdrag Hr en temligen ordagrann öfver siittning
fi-:l n den spanska originaltext en, so m för tjenar rttt h är anföras.
«Cuando · de nuevo caimos sobre estribar parair sobre la T et"'"''
que nrtvegaba m~caudo mrtterialmentc la tiCJ-ra, vim os que llevaba
poca salida y qne salia a lguu humo rl e sus portas, di:;;par ando en
aqueJ lllOlllelltO Ull CallOilllZO de SU batteria de CStribor, €Sl0 es deJ
costado de tierm, como picliendo auxilio. F ne nnestro rtnimo, 1tl
volver de nnevo sobre clla, emb estir-la; pcro al ver sn situacion,
que en arboladnra ond eaha la b:wden, espal1 oln. y qne es una frcga.tta ,
que podn'c nn din, ser d e gran util id ad para b clefensa de la h om·a
e in ter esse de In p a tri a, d esistimos de el! o; ta n lo ma s, cu nuto que
estando materialm enlo lrtmi eudo la costrt, PR segm·o que al vern os
ir sobre clla hubiera emba.rcanclo y pcrdido hnbiese qnrclado el
bnqu e«.
«Tal ves 8ea concej ado por algunos este proceder. No fal tara
qui(·n de dchelidad la colifiqne. Por mi part<", te ngo en ello la co ucienci:1 tranquila. Estrt me dicta que en lns espccides circustnn cias
de cstn desdiebada lucha civi l, l'el ea.nclo entre si buqnes en qne
ondea nuestro glorioso pabellon nacional , y qne de ello s poclra necesitar ull din, la putria para r esquanio dc lo que m as estim as las
llaciones, Mi de b e obrar. Me öomdo, pucs coufiado al juicio del
uobl c camcter espa~-lOI« cle. - --

ibl :md ,·ic·pprcsirln1tcn för jtmt~t-n i O:nthagc n::l, lUoya, s::1mt
sftrado W man. Denna granat gl' nomträngde bastingennge n pil. babords låri ng, exploderade p& halfdlick
och förstörJe dervid fränue delen af drillen, samt spelhufvudet. Ett af granatstyckena skadade storrnasten och
blef qvarsittand e i elen omkring 8 fot öfver däck. Ett
annat stycke burrade in sig i stonån, so m var struken
och ett, som gick ned genom akterluckan genomträngde
en jerndäcks balk på batteriet.
D en 13 Oktober gingo in su rgentfartygen ånyo till
sjös med . afsigt att ännu en gång bjud a spetsen åt blockades kadern , som låg vid pass 1:3 mil S. V. från Oartha gcna. Den sistnämnda Yar dock oj i stånd att ånyo
uppbga striden med insurgenterna med någon utsigt att
segra ocl1 dorfiire föredrog ock amiral Lobo att lemna
Oarthagena och med sin eskader afgå till Gibraltar. lnsurgentfartygen återvände triumferande till Oarthagena.
Donna bortovaro af spanska blockadeskadern begagnade in surgenterna genast till att företaga ett nytt
sjöröfvaretåg, hvars mål var Valencia. Den 19 Oktober
187:3 vi sade sig in s urgentfartygen Numancia, Tetnan och
Mende%-N unes utanför Grao (Valoncias hamn) och fordrade att Valencia antingen skulle underkasta sig under
Kantonen Oarthagena eller ock gifva en con tribution, och om
ej något af dessa viikor uppfyl ld es skulle stadon bombard eras. Engelske : 1 miralen Yolv erto n, so m med sin
eskader, jomte fran ska fregatten Th ctis och italienska
fregatten San Martino, åtföljt in surgenterna från Escombrera, motsatte sig det förtidi ga börjandet af bombarelementet i det han fordrade att minst 96 timmar skulle
förfl yta från det hotelsen gjordes innan bom barelementet
fick begynna.
Väl vetande, att amiral Yelverton kunde, med de
till hans förfogande st&ende fartyg, öfvervaka uppfyllandet af sin fordran, si\ go insurgenterna sig tvungna att

afsti'L från att hombardera Urao, oaktadt ingen af deras
fordringar Llif\·it efterkommen.
För insnrgcnterna var det vigtigt att skaffa lifsmcdcl och dc·rförc lade de sig sft, att dc kunde uppbringa
~.Ila SJW.n-ka handc:lfartyg, som timnade inli\pa i Grao.
Detta göromål bestreds ft ·tmiimligast af 'l1 ctuan, som
stiindigt nu ntr i rörelse och lyckades uppsnappa flera
handelsfartyg, som nllnnadc sig utan att ana någon fara.
P:l detta sätt tog·os de fyra spanska ångbfttarnc Bilbao,
Estremadura, Darra och Yi e'oria; 3 segelfartyg anhöllos,
beröfvadcs sin last och inskickades tomma till Grao.
Ett annat segelfartyg, som \'a r lastad t med stenkol, blef
anhD.llct men lössläpptes straxt, medan man fann att kolen oj voro af bästa sort.
Nurnaucia och l\Iendf'/;-Nunes samt de främmande
örlogsfartygen lågo till ankars utanföre Grao, men 'rctuan förblcf i fiiljd af sin sysselsättning, ständigt i rörelse,
och oroade, i synnerhet nattetid, genom sina besynnerliga manöner dc till ::mkars liggandu fartygen.
Insurgenterna måtte hafva befarat att spanska eskadern skulle återkomma och afskära dem återvägen till
Carthagena, ty den 21 Oktober ptt morgonen gingo dc
med sitt dyrbara byte tillbaka till Carthagena.
I Jetta sista sjöröfvaretåg deltoga ej Ferdinando
el Cattolico, ty detta fartyg blef den 18 Oktober tidigt
på morgonen öfversegladt af N umancia och sjönk kort
derp11. Detta skedde utanför Cap la Huerta. Orsaken
var dålig manövrering på begge fartygen. Engelske kanonbåten Hart, soin befann sig i närheten, räddade 5
man af besiittningen. Hela don öfriga delen dm·af sjönk
med fartyget.
I följd af denna för insurgenterna lyckade utflykt,
uppstod inom hela spanska handelsflottan stor förskräckelse, hvarigcnom nästan all handel på spanska medelhafskusten började att afstanna. Detta tillfälle passade

fmnsmi.innen pft att Legagmt stg af, i det dc med siua
fartyg upptoga trafiken.
I h el:t Spanien Liirjade man att hysa stor ovilja
mot a1niral IJohn, som beskylldos hafm gifvit anledning
till de sista händelserna, gc:nom att upphöra med att
blockora Cartbageua, och dessutom gjort det ovisst om
Oartbagena Unnu på en lång tid skulle kunna intaga~.
Amiral Lobo hade inom spanska flottan ett stort
anseende. HYarl :;om syntes obegripligt i hans uppförand e på sista ticlen rättfärdigas af blockadeskaderns
ringa styrka , som ej yar stor nog att kunna upptaga en
strid m ou do tre pansarfartygen N umancia, Tetuan och
l\lencle;r, -Nuncz, af hvilka det tiirsta genom sina framståondo egonskaper ensamt skulle varit tillräckligt att
bosagn J_,obo 's hela eskader. Maskinen pl't Victoria var
ej i godt stund och de i Gibraltar i stället för Cardiffkol erhållna N e>rcastlo-kolcn voro ej ·:seL goda som man
kunnat önska, fiir en maskin, som skulle am·ändas till
s1i vigtigt uppdrag, som donna.
I stället för 50 oldare hado Victoria blott 15, hvilka
de ssutom voro otillräckligt öfvade, hvilket sistnämnde
förh ållande måste tagas med i beräkningen om fartyget
skulle blifva tvunget att flera dagar å rad gå med B.nga.
I följd af dessa afgjordt ogynsarnma förhållanuen,
lär det bafva varit amiral Lo bo\; mening att ej förr visa
sig ut!lnfiiro Carthagena, än han med sin eskader förenat
pansarfregatten Zarago;r,a , som dagligen hemväntades
frun Amerika: ansatt af regeringen, som förmodade att
insurgentfartygen tänkte fly till Oran och som aldrig
kunde förutsätta att de ämnade inlåta sig i strid, lättade
amiral Lobo ankar i Gibraltar och visade sig utanför
Oarthagen a.
Scdan dock insurgenterna vid den inträffade sjödrabbningen vis::~t, att de gjort stora framsteg i konsten
att an1'ända sina modema krigsfartyg och att deras dis-
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ciplin betydligt fiirbiittrats, och alldenstund Victoria nödvändigt bohöfde en reparation i maskinen., Oiudad dc
Oadiz gjort haYPri och nästan hela ,eskadern var utan
kol, så var återvändandet till Gibraltar en nödvändighet
för att spara spanska flottan ett under dåvarande ogynsamrna förhållanden möjligt nednrlag, samt för att i Gibraltar f<irstärka eskadern med den väntade pansarfregatten Znragoza, hvarigenom man kunde med säkerhet
instänga insurgenterna äfven från sjösidan utan att sätta
på spel ett eiler flera fartyg.. hvaraf månget kostade
spanska regeringen 30-40 millioner reale1'.
Om eller huru långt dessa skäl förtjena att tagas
i betraktade, skall ej här vidare afhandlas; följden blef
emedlertid, att amiral Lobo i Gibraltar lenllladc sitt
befäl och att i hans ställe contre amiral don NieoJas
Ohicarro blef utnämnd till chef för blockadeskadern
Marinministern .J. Oreyro gick sjelf i Gibraltar ombord
på Victoria för att med egna ögon öfvertyga sig om
ställningen utanfiir Oarthagena.
Amiral Ohicarro hade just icke någon tur mod den
nu förstärkta eskadern: så kom han t. ex. en dag för
sent till Oarthagena -- sedan insurgenterna redan bragt
i säkerhet i Oarthagenas hDmn de 4 tagna ångbåtarne
jemte en betydlig mängd proviant. Under tidens lopp
blefvo alla, som haft några förhoppningar på dl'nna blockad, svikna deri, och allmänt kom m:m snart till den
öfvertygelsen att spanska flottan olyckligtvis ej mer hade
någon lVIendez-N unez.
Spanska eskadern hade vid denna årstid ganska
svårt att hålla sig utanför Oarthagena i följd af de ofta
påkommande O. och S. V. stormarne, af hvilka fartygen tidtals tvungos att lemna sin blockadställning: men
oafsedt från det ditliga vädret var blockaden i alla fall
ej effektiv, ty efter några dagars kryssning utanför Oar-
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thagena brukade hela eskadern afgå till Alicante och
dröja der G-8 dagar för att kola och proviantera.
En beskjutning af Oarthagena från eskadern kom
icke i fråga -- utom ett svagt fiirsök dertill af fregatten
Almansa. Fartygen höllo sig ständigt under ånga utom
skotthåll från fästni.ngarne 5-G mil från kusten och in- .
skränkte sig egentligen till att intaga en observerande
ställning och att dagligen utföra några evolutioner. Hurigenom blir det lätt att förklara att under kusten seg lande lumdelsfartyg, som tydligen rälmat på skydd af
de närvarande krigsfartygen, kunde i dessa sednares åsyn
tagas af insurgentånghåtar, som ständigt lågo på lur i
Oarthagenas hamn. 'rill detta ändamål utrustade insurgenterna äfven den i V alencia tagna ångbåten Darro,
som under sina täta utfall tog flera kustfarare samt några större segelfartyg. Denna ångare hade en engelsman till befälhafvare.
Donna blockad kunde naturligtvis ej hind t a in sur·
gentorna att tidt::.ls f,jrskaffa sig lifsmedel och motsvarade
således ej sitt ändamål, Oathagenas inneslutande från
sjösidan.
Detta, jemte den i början otillräckliga inneslutningen
från land gjorde det möjligt för Oarthagena, att hålla
sig så länge.
I första dagarue af December hotades blockad-eskadern med att lida en känuhar förlust: pansarfregatten
Zaragoza läckte nemligen i följd af en i olag kommen
Kingston·ventil så mycket att man blef tvungen att skicka
henne till viken vid San Pola - 10 mil söder om Alicante - för att om så påfordrades, der kunna gå upp
på sandstranden och derigenom rädda henne från att
sjunka. Efter flere dagars oafbrutet arbete med samtlige ång- och handpumpar lyckades det dock att hejda
vattnets inträngande och att afvända faran.
De af insurgenterna tagna 4 handolsångMtarne hade
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utrnn må nga passagerara - hvaribland tif1ren en tysk undersåte , som var ombud för ett handel shus i Malaga ou hol mringd Yaror tillhö rige utländska undersiUer.
D essa nn or medf,irdes till Oathagena. Den omtalade
ty sken blof icke stra xt utlomnad , utan qvarhölls: vid ett
aJtnnt t illfhllo bl of äf,·en tys ka kon suln i Onthagena herr
Spoltoms tage n till t inga sås om rnisstunkt att vara spion.
Du Ka ntonala i Oartlwgc na voro oj vlinligt stämda mot
ty:slw m c-, emedan dessa bo·cnom a tt i fiireuino·
med en()"elsb
b
lll än ncu borttaga V ictoria och Almansa, försvagat deras
föratag till sjiis. Om in surgenterna ''arit i besittning af
dess a 2 fartyg, had e dc haft hufvudstyrkan af spanska
fiott all , hvilkct kunnat blifva ytterst farligt för kustbefol k ning·en och för hela spanska sjöhandeln. När tyska
kr i::;<"<l rtygcn visade sig vid Oarthagena, blefvo den tv ske
un cl, n:H r n och konsuln frigifua.
.
I n ~ LJrg enterua mcdgåfvo visserligen, i följd af de
främmande makternas energiske reclamationer, att de
t agua varorna sk ulle få utl emnas, men i börJ'an
droo·o
de
•
b
ut på tid en med utl emninge ti och längre fram blef emottagandet af varo.rna förenaclt med mycken fara, i följd
af att bombardomontet mot staden redan begynt, så att
man till sist måste afstii ifrån att genast få dem utlem·
nacl e. Bcsilttningarne i de båtar, som för detta ändamål
in::;kickados i Oarthagenas hamn, råkade ofta i lifsfara,
förorsakad af granater, som de belägrande insl ungade i
stad en.
Ch efen för belägrings hären , generallVlartinez-Oampos
tycktes 1·id beskjutningen fästa IJ1esta afseendet vid att
staden förstördes, ty de flesta projectilerna ginp;o öfver
fästningsverken och ned slogo i staden och hamnen. I
följd häraf utverkade engelska, franska och italienska
amiral erna, 2 dagar efter bombarelementets börjande, 4
timmars inställande af fi cndtlighetorua för att bringa i
silkarhot de i striden ej deltagande.

Vid vapcnhvilans början, midnatten mellan den 28
och 29 November, skickade dc i Escom bre ra ankrade
främmande örlogsfartygen sina båtat• in i Oarthagenas
hamn för att taga ombord alla , som sökt skydd, och föra
dem till Escom bre ra, hvarifrån de se dan skickades till
Porman. I detta sistnämnda ändamål ställd es italienske
avisaångaren Anthion, samt en engelsk och en tysk kanonbåt till flyktingarnos förfogande. Emot ty skar och engelsmän - isynnerhet mot de förstn ilmndo - had e man
i Oarthagena ett sådant mi sstro end e att i trots af den
nödställda belägenhet, hvari flyktin garne bcfuuno sig, ingendera af de båda kanonbåtarne begagnades.
Så mycket som möjligt utskaffades män, qvinnor,
gubbar och barn ur Carthagena. Men det be1'iljade stilleståndet var dock ej tillräckligt, och derfiire begärde chefen för italienska eskadern, vice amiral Brochetti, en ny
vapcnhvila, som dock af strategiska skäl ej beviljad es,
emedan det var tydligt att elen skull e hafva ett störande
inflytande på belägrings-operationerna.
De vid Oarthagena närvarande främmande örloO'sfartygen hade vanligtvis ankrat i E scombreraviken.
kan ej förnekas, att de i donna om edelbara närhet till
krigsskådeplatsen och inom skotthåll för fästningarne,
skulle varit till hinders för spanska krigsfartygens företag. I Spanien hyste man llfvcn den åsigten, att närvaron af främmande örlogsfartyg utanför Oarthagem1 skulle
uppmuntra insurgenterna i sitt motstånd, emedan de
derigenom skulle hafva ett säkert återtag till neutralt
område.
Do främmande örlogsfartygen ankrade för den skull
icke mer i Escombrera, utan valda den 5 mil ostligare
varande hamnen Porman till observationspunkt för händelsernas gång vid Oarthagena. Porman blef derigenom
rendez-vous-plats for en flotta af de vackraste och modernaste krigsfartyg af alla nationer.
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U t;tlcr Je n tid, st> m spanska blockadeskadern oj var
Alicante, höll den sig most till sjiis och i sigte af Porman och endast h j ulångaren Colon anvtindes n~gon gilng
till att kryssa längs don angränsande kuststräckarL Först
p!i sista tiden kunde man iakttaga att blockaden blef litet
noggrannare, hYarigenom det gjordes omöjligt för insurgrntcrna n:U skada kustinnevånarna och skeppsfarten genom sina utfall och längre sjötåg.
I:<:nfunniglwten i denna blockad afbröts på sista tidlln
genom en nlycbhäntlelse. Den 7 <Tannari kl. l på morgonen ulef cngdska handob:'lngarcu Ellen Cunstant, som
gått ut fdm Carthagona, öfverseglad af Victo1ia. Ångaren
sjönk och 3 man af besättningen drunknade. Ellen Constaut var lastad mod malm (som bekant har CarthQgena
mycket Yidsträckta och rika gmfvor) oeh var sjelf skuld till
olyckan genom att ej iakttaga de internationella reglerna
för nmh·ikande af ombordl~iggning.
Ph pansarfregrrtten Tctuan, som låg till ankars i
Curthagenas hamn innanför deu nya Yågurytaren, utbröt
eld, som i följd af Oordningarne ombord antog sådana
Jimensinner att den ej kunde släckas. Den 30 Decomher kl. 0 på aftonen fliig Totuan i luften i ±öljd af att
aktra krutdurken exploderade. :B""'artygets aktre hälft
bortslets llokstatligen äntla fr:\n storrnasten och enstaka
bitar sluu gaJos ända till svajn it,gsrumm8t i arsenalen.
·F örskeppet sjönk pil 40 fots dj up och bl e f stående
i normalt läge pil don j e1qna bottm'n. Blott en del af
ö h erstrr prmsarplåtraclcu och de a furända spanttopparna
i bogen, den förkolade fockmasten i sin hela höjd, rredre clelame af du afslitna skorstenarna, ett par krökta
b<itdäf,·ertrrr samt nftgra halfsmlllta jomvant sticka upp
öfver vattnet och gifva v.ittnesuörd om en katastrof,
hvarigcuom spanska flottan för:orat ett af sina bästa fartyg och just det, på hvars behållande amiral Lobo i

dra11mingen den 11 Oktuber satt så stor Yigt oeh pli hvilket n{an hyste sK stora förhoppningar för fmmtiden.
Den 11 Januari 1874 inträdde en afgjord yändning
i Oarthagenas angelägenheter. Nattm mellan den liJ uch
11 J anu.ari bld nemligen d1't vigtiga fort Atalayn bnP.att
af de belägrande och dess 2b kanoner 1·ända mot staden.
D etta vigtiga framsteg hade till följd att Carthagena redan den 12 Januari måste gifva sig
SQm kapitulationsviikor UL'gärclo Contreras allmän
amnesti, fritt aft~g med militärisk honnör samt ntt alla
officerare skulle insättas i sina förra graJL•r i annee n.
(Huru otroligt det än Hiter, blcfvo rlock do flesta office_
rare insatta i sina förra grader, emedan de så hjL'ltemodigt fLirsvarat Oarthagena.) Alldonstund d"ck Mvcrb.efälh:afvaren för belägringsarm6en general Lopez-Domin guez - . som en månnd förut afliist ~;·e neml AJartiuezfordrade att staden skulle gifva s ig på u ~ cl
Oampos och on.åd, fann Contreras det bäst alt tillika llll' J <Tuntan
och 2000 straffångar gå om bord på N urnancia och Da r n >
och söka komma undan sjöledes.
Man k1dc kunnat antng:'t att amiral Ohicano skulle
Yarit Ueredd pu att insurgentf'artygm ilmnat]e fiy. l\len
mHrkvärdigt nog yar ulockadeskadem Yid pass 4 mil f,·fl u
bamnöppningeu, nUr, kl. 4 e. m. den 12 .Januari, fiirst
Numancia och derefter Darw gingo ut till sjiis och sattt:
en sydlig kurs. Eskaderu.s fartyg gjorde sig straxt klara
att förf;jJja oeh Victoria börjaJo så fort som möjligt elden mot Numnncia, som dock snart kom utom skottlJilll.
UndBr tiden hade äfrPn frPgatten Carmen uill'mat sig
Numaucia och börj.at elden mot densat11ma; Carmen ulef
dock snart fr.u nscglaJ af Numancia. Både Victoria och
Carmen fortfora dock att förfiilja. Lyckligare voro do
andra fartygen med !lngb~tten Darro, som efter en kort
beskjuttniug togs och jemto de ombord Yarandc 7:~> ins urgenterna fönles tillbaka till Car!hageun.
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De den 13 Januari i Oarthagena intågande trupperna
funno staden mycket illa medfaren. De flesta husen
h afva lidit mer e 11 er mindre af de inslagna projektilerna;
i närheten af förra artilleriparken äro hela husrader alldeles förstörda. De flesta af byggnaderna i arsenalen
hafva betydliga skador. Bröstmurarna på stadens befästningar äro till en del svårt skadade. I ett af de
norra batterierna ligger en 21 centimeters gjutgjernskanon sprungen i flera stycken. Under de första dagarne
efter intagandet framdrogas 400 lik under spillrorna af
husen. Den utanför Valencia tagna ångbåten Estremadum låg sjunken i ar~enalens svajningsrum och dessutom
hade tvenne handelsfartyg sjunkit i hamnen. Den i ar·
senalen under byggnad liggande pansarkorvetten Erragon
var skadad på flera ställen. Den vidsträckta artilleri.
parken för~tördes genom en storartad explosion och för·
vandlades till en hög spillror. Slutligen vraket af pan~
sarfregatten Tetuan, som sticker upp öfver vattnet ute i
hamnen, fullständiggör elen bild, af på alla h!ill skedd
förstörelse, som Oarthagena företer efter 6 veckors bombardemont och 6 månaders belägring.
Insurgentfregatten Numancia anlämle den 13 Januari
1
kl. / 1 9 f. m. under fransk flagg tilllVlers-el-Kebir, 3 mil
öster om Oran, och öfverlern n ad e sig åt dervarande
franska myndigheter. Amiral Ohicarro kom dit först
den l 4 vid middagsticlon med fregatterna Victoria och
Carmen.
Franska reg1'ringcn öfverlemnade den 17 Januari
N u mancia och sedermera alla såsom vanliga förbrytare
reklamerade straffångar, åt spanska regeringen. Amiral
Ohicarro flck åtminstone den glädjen att till Oarthagena '
återföra spanska flottans bästa pansarfartyg, Numancia.
Den 19 Januari p ä aftonen inträffade ha n i Oarthagena.
Dermed slutade dessa egendomliga och i samtliga
örlog~flottors historia ntan motsvarande exempel stående

händelser i Oarthagena, hvilka
allas uppmärksamhet.

sex mfmader ådragit ~ig

Alla nationer, hvilka varit representerade i Oarthagena genom sina krigsfartyg, tillhör den obestridliga förtjensten, att de genom att der visa så stora stridskraftt'r
och genom att stundom ingripa i händol s&rna, afböjt
många olyckor, som otvifvclaklif.!t skulle träffat den utan
skydd varande kustbefolkningen.
I det följande gifva vi en förteckni ng på de främmande örlogsfartyg, som, under ofvan omtalade händelser,
längre eller kortare tid uppehållit sig i spanska farvatten.
Engelska krigsfr,rtyg: P:msarfartygen LDrcl IV arden,
(viceamiral Y elvortons flaggskepp), Invincible, Swiftsure,
Triumph, Pallas och Research, träfregatterna Narcissus
( contreamiral Oamp bel' s flaggskepp), Im mortalit6, Topaze,
Aurora, Euclymion och Doris, ångyachten Helicon ., ~b·nf
corvetten Rapid, segelcorvetten Oruiser-Dch kanonl.J;'\tarnc
Hart, Torch, Pigeon och Pheasant.
Franska fartyg: Pansarkorvetterna Armide, Reine,
Blanche, Jeanne d'Arc och 'rhetis, corvetten L'Infernrt,
rammen Le Renarcl, kanonbåtarne La 1\iotte-Piquet och
Vigie samt hjulångfartyget NarvaL
Italienska fartyg: Pansarfregatterna Homa (förande
viceamiral Brochettis flagg), V cnezia ( contreamiral de
Monales flaggskt"PP) och San Marlin o, propellercorvetten
Clothilda och avis.oftngareu Anthion.
Tyska fartyg, Pansarfregatten Frodrich Carl, corvetten Elisabeth och kanonbi\tarne Delfin och l\let6or.
Öst<Jrrikiska fartyg: Conettorna Fasana och Helgeland och kanonbåten Velebich .
Am erikallSim fartyg: Oorvetterna \Va bas h (flaggskepp), Shenandoab, Alaska och \Vachusett. l foljd af
den bekanta Virginius-affären lemnade samtl ige ameri ·
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kanska krigsfartygen Europa i slutet af November och
gmgo öfver till Amerika.
Slutligen må omnämnas svenska korvetten Balder,
danska fregatten Sjmlland, brasilianska fregatten Nichteroy och portugisiska kanonbåten Don Henrique.
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Några ord i anledning af (le nyligen utförda minförsöl{en.
Ehuru minvapnet väl numera kan anses hafva genomgått sitt första utvecklingstillstånd, ehuru dess frirsvarare och dess motst!lndare börjat sammanjemka sina
åsigter om dess stora vigt för vårt sjöförsvar, så att detsamma bör komma. att utgöra en del af sjövapnet, berättigad till samma uppmärksamhet och vård som vap nets öfriga delar, så torde man dock riktigast böra betrakta det såsom varande uti det afgörande stadium att
det skall erhålla sin grundval, byggd på med noggrannhet iakttagna resultater af omsorgsfullt utförda och anordnade försök. Det kan ej vara annat än glädjande
för vårt sjövapens vänner att veta det dessa vigtiga försök
redan fortgått så långt, att man inom en ej all t fiir långt
aflägsen tid kan emotse ett dflfinitivt system af minförsvar, såväl offensivt som defensivt.
Det länder do Nordiska rikena till ej ringa heder
att de enat sig om att tillsammans bära tungan af dessa
försök och broderligt dela frukterna der<.1f, hvilka måste
blifva s!l mycket rikare, som man genom detta arrangement kunnat uppställa ett lika betydande och lika omfattande program som de, hvilka hittills förekommit
i andra länder, hvarest dessa försök ocksil väckt en
•1iss uppmärksamhet. Vårt minväsende st!lr möjligen efter andra länders ; måhända kunde det redan varit mora
utvecklat, men då man besinnar huru l!lngsamt det går
med ordnandet af hela sjövapnet, hvilka svårigheter,
hvilket motstånd detta har att öfvervinna, -- böra vi
dock egna ett villigt erkännande åt de f!l män, som från
intet fört minvapnet till dess nuvarande ståndp~nkt. Man
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behufver ej Yara myckut inne i fdgan för att förstå att
ej ringa arbete och möda måste vara nedlagda på förbe·
redande försök och minutiösa bE>rHkningar, att man varit
nörlsakad liksom trefva sig fram, för att bestumma hvarje
detalj, att man haft att i olika Inneler samla kunskaper
och erfaren het, lwartill erfordrats L!lde skicklighet och
grannlagenh et, ty i ingen del af sjövapnet möter man
en sådan hemlighets-f ullhet, som just i det som rör minYiisendet.
Hvarje resultat, som erhålles af försök i detta afseende, hvarjc ny ogt'nskap, sum man lyckas gif1'a åt de
temligen nya förstörelsem edlen, synes såsom ett framstt>g
i kunskap framför en möjligen blifvande fiende, -- och
"kunskap är makt" säger ett lika sannt som gammalt
ordspråk. Denna nästan öfverallt, äfven bus oss, iakttagna hemlighetsfu llhet emot utlänningen är äfven orsak
dertill att vi ej kunna erbjuda läsaren n!lgm detaljerade
underrättels er om de här företagna försöken, utan nödgas
att endast i största allmänhot omnämna, hvad man med
dem synes haft för afsigt att utröna; derigenom torde
emellertid de till en del vilseledande rykten undan· ,
rödjas, som på härifrån aflägsna orter funnits utspridda,
och hvaribland mil nämnas t. ex. '"att man i Carlskrona
nu uneler hösten sysselsatt sig med att spränga ett linieskepp i luften, mon ännu efter 2:ne månaders arbete ej
dermed lyckats" m. m.
Dc försök, som under drmJa höst fllrtgått, baf,·a haft
diverse syftemål, såsom dels att utröna f(•n1olaktigaste
antändnings sätter för krut, samt sprHngradien af dynamitminor, dels att finna den fö rstördscYerkan, som större
clynamitmin or, anvllnda såsom contrnminor , utöfva på ett
minsystem , dels ock att finna hvad verkan såväl krutsom dynamitmin or af olika stora laddningar samt utlagda
på olika stora afstånd, förmå utöfra mot bottc·n af ett
nutidens pansarfartyg .
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För att utröna fördduktigas te antändnings sättet har
man företagit en serie af sprängni11gar på samma djup
och med lika stora, fastän på olika sätt inneslutna och
antända, krntladdning ar, samt iakttagit den relativa effolden häraf. Äfven har man utrönt sprängniiJgsracl ien
af mindre dynamitladd ningar. Kontrami~ors förstörelscverkan har iakttagits på rundt omkring, på bestämda
afstlind förankrade minor af hittills Yanliga slag. samt
på tryckmätare och tryckcylindr ar af lwarjohanda konstruktioner. Emot den på :::keppet Försigtighrt en apterade pansarfartyg sbotten hafva i höst f(•rsiik blifvit
anställda med kontaH-min or.. eller minor af små laddningar på mindre afst&nd, och man hoppas genom dessa
försök erhålla tillräckliga data för att beräkna dessa minors förstörelse-v erkan. Som bekant är har den sista
minan gjort ett så betydligt hill i Färsigtigbet ens dubbla
botten, att den tarfvar on genomgilend e reparation, hvarför minkomissio nen måste uppskjuta fullföljandet af försöken till nästa §.r, då det blir att utröna gränsen för
afståndsmilHWS förstörelse-v erkan eller verkan af stora
laddningar på större distanser. Derjemte lär det vara
fråga om att anställa försök emot pansarplåtar .
Det synes häraf huru omfattande det program är,
som blifvit uppstäldt för dessa försök, och man torde
utan att begå någon indiskretion kunna säga, att pil en
stor del frågor genom försöken erhållits bestämmand e·
svar. Att mycket ännu återstår att utröna är dock tyd-·
ligt. Så t. ex. är frågan om sprängämnet af lika storvigt för mimäsendot , som krutfr~gan för artilleriet. De,
moderna sprängämne na, Bomullskrut , Dynamit etc. synes.
genom sin i hög grad brisanta egenskap, som måste blif-.
va vådlig för grann minorna, hafva något sjunkit i ar.··
seende och så vida det ej lyckas att stärka minorna utan
att derför göra dem alltför tunga och ohandterliga , blir
man möjligen tvungen att återgå till krutet och härför

anordna min-matcrielou, hvilket torde vara mindre för·
dolnktigt, dels derför att. det betydligcn ii kar materirlens
tyngd och dcraf beroende dyrhet och ohandterlighct, dels
derför att man uj får förbi se möjligheten af att nya
sprängämnen kunna uppfinnas, som äro mera lämpliga
för minväse ndet. I alla händelser torde det Yara nCdYändigt att fiirsäkra sig om huruvida de nu kända sprängämnena kunna anses så identiska att om t. ex. dynamiton
Yisar sig ollimplig man derför måste förkasta iifvcn bomullskrutet. Dessa och manga andra verkliga lifsfrl\gor åter·
stå att besvara, mon man bör hoppas att, gcn<ll11 fort·
sättning nästa i\r af dc nu afbrutna oxperimOlltl'fn<1 1 do
må föras emot en definitiv lösning.
Samtidigt med spränguingsförsiikcn emot F'ö1·sigtighefen hafva i England expcrimentor af likartad natur
egt rum mot dertill apterade j ornångaren Oue1·on. Om
do 4 hittills utförda försöke11 kunna vi efter engelska
tidningar (Times, Engineering m. fl.) lcrnna följande
redogörelse, h>ilken på grund af uppgifternas öfvercnsstärnmelse torde kunna anses temligen tillförlitlig.
Obe?'On är en gammal hjulbåt 1GO fot lång och 27
fot bred* ), lwars undermttcnshopp apterats nll'd dubbel
botton (hvilkens yttre plåtbetäckning har on tjock]d, af
från 13 / 16 till 7 / 8 inch ), vertikala långskeppsförbindni ngar
samt vattentäta skott, så att hålskeppet utgöres af 7
skiljda rum, af lwilka ett i sender kan fyllas med vatten
utan att fartygP-t ri skerar att sjunka. Dess botten reprosenterar., liksom en del af F'örsigtighetens, den dubbla
botten af pansarfregatten Hercules. Gennm den serie af
försök, som tog sin början den G sis11idno Augusti önskade man hufvud sakligcm erhålla hinnedom om större
laddningars fiirstörelsearca, samt dt•ssas verkan på nutidens krigsfartyg. Då det d01jomte var af vigt att hnna
<i:·)
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d en na verkan ej allenast pli jernplåtarne, utan ock vrt
nfioppsrör, kramtr och öfriga maskindelar ombord i ett
fartyg, s!i placerades uti Oue1·on en kondensor och on
maskinpnmp, och skepp et nodtrycktes genom vattenballast
till ett djupgående af l l fot 2 tum , hvarigenom öf\'Or·
kanton af kondensorn kom att ligga 2 tum under vatten·
ytan. Kranen till matarepumpen var stängd, men knndensorn hade sina kranar deremot öppna, så att koppartuberna
Yoro fyllda med vaLten såsom fallet ~lr då maskinen är
i gång; Ycrkan p?L öppna, såväl som stllngcla kranar kunde
derför pil. samma g[tng bestäm mas. För att uppmäta
trycket af explosionen Yoro på L:3 fots afstånd från minan
fiirankrado tryckmätare af NoLel's konstruktion med
kopparcylindrar på olika djup under vattenytan, nemligen
8 fot 3 tum, H) fot 6 tum samt 26 fot G tum, hvilken
sistnämnd<> låg 20 fot li tnm öfver sjöbotten. Fastskruf.
vade på fartygssidan i riktning mot minan befnnno sig
dorjcmte 4 rader, inalles 44, likadana tryckmätare, men
med cylindrar af bly, härdadt med antimon, hvilka, såsom varande af on mjukare metall än koppar, med större
lätthet skulle tillåta uppmätning af den mindre effekt
minan åstad kom pil. längre afstånd. Slutligen ''oro på
l1varje sida G st. 18 u:igo, med ncdiitvär:da tryckmätare
försedda kulor hängande till ett djup af 20 fut, eller det
djup, på hvilkct Ilercules' köl befinner sig. Obe1·ons
vigt, inberliknacle kondensor, kettingar rn. m. utgjorde
Laddningarne af minorna voro vid alla för\)i)O tons.
söken af samma storlek nemligl'n 500 Il komprimrradt
bomullskrut i skifvo r af D fl vigt, m~ittadt med 3:3 "lo
flirskvatten; tändladdningen utgjorde l lb torrt bomullskrut, inneslutet i en vattenHit påse och deruti 2:ne Abcls
antändningsrör förenade med ledningstråden till det elektriska batteriet. lVIinorna låg o på ett dj up af 48 fot under vattenytan, den första pli ett horizontelt afstånd af
100 fot. V orkan af donna första explosion på Oberon

va 1· sEt goLlt som ingen: på Lotten uppkom ej den ringaste läcka; det enda anmärkningsvärda var en spricka pft
kondensorn , hvarigeuum ntttnet fritt utströmmade. En
dylik skada kunde dock icke hindra ett krigsskepp att
begagna sin maskin, om dl'n nek icke tillät den gå med
full fart. Tryckm~itarne gåh·o L'tt total tryck af 194 fottons på hela sidan, och dCt denna utgör en yta af 2880
qv.fot, så skull e tryekot hafva varit omkring J 1 / , f.tons,
men som tryckmätarna ej kunde anses serde les tillfurlitliga på sft stor distans, och dc dmjemte voro rostiga,
kan man möjligen antaga ett \'erkligt tryck af 3 till 5
f. tuns på 24 qv.f., den största yta som i något pansarfartyg befinner sig utan backning eller stöd.
Det anura experimentet egue rum den 21 Aug. under samma omständigheter som det fiirsta med undan tag
af afståndet, som var minskadt med 20 fot. Genom explosionen uppkastades en vattenpelare af nära 300 fots
höjd, och skeppet syntes lyftas några tum i höjden. Ingen yttre skada kunde obsenreras, men inombords hade
allt rörligt undergått en ansenlig rubbning. Vattencisternerna i hålskeppet akterut voro rubbade, en 16 fot
lång, 4 tum tjock sträfva var afbruten; i förrummet deremu t var kondensorn oskadad, men på däck voro jerntrall och luckor m. m. slungade åt sidan ell~·r rltttaro
från styrbordssidan, som erhöll stöten.
Lika obetydlig skada erhöll Olleron af den 3:djc
minan, som den 5 September sprängdes på ett afsti'tnd
af GO fot horizontelt. Visserligen hade genom explosionen kondensorn blifvit rubbad frll.n sin plats, hva.rigenom det till densamma ledande röret fur vattnets insläppande till en del lossnat från kondensorn, så att vattnet
läckte derur temligen betydligt, men kondensorn var icke
holler fastsatt så som den borde vara-i ett fullt rustad t strids-

fartyg, utau stod helt enkelt ]i\s på fartygets botten, hvistör re fyllda ' vattencistenwr åt midskepps
lando mot uåoTa
o
t~ll , samt på bordavartssidan .sWt~ gon\:m 2:ne _sv~ra ·
tHnmerstriifvor. Da genom stoton, som rnasto ha f\ a 'arit ratt ansenlig dil. den förmådde slänga undan kopparn f1·ån luckorna och !neken från cisternerna, ofvannämnde sträfvar: blifvit rubbade och ur[i('\ta och kondensorn på samma gång flyttad, så att don förenämnde
riirlcdningen dcraf fick erfara en svår ullndning, så torde
oj för mycket afsoencle böra filstas ,-j,] den uppkomna
skadan, utan kan mail anse Oberon eller Herettles såsom
betryggad för en mina af 000 7t bomullskrut på GO fot.
Vid närmare undersökning iakttog man vissa spi\.r på
den yttre plåten, som antydde att försWrelsearoans gräns
låg temligen nära, och man boslöt derför att till det 4:e
experimentet, som företogs den 2G September, minska
afståndct med endast 10 fot, eller till 50 fot. Alla möjliga försigtighetsmått iakttogos derjemte för att i händelse af en sv&r läcka hindra fartyget att gå till botten.
På grund af de i Oartskrona anställtia försöken*) placerades dessutom på ett afståncl af lOG fot från sprängminan och pil sjelfva dybotten en mina af 100 'ft bomullskrut samt dessutom på 120 fots afstånd 50 % bomullskrut uti ett fisknät; allt i ändam1U att observera huruvida dessa skulle antändas af stöten från den större minans explosion. Detta inträffade dock ej.
V er kan af denna mina visade sig, såsom man kunnat
föruts.o, vida allvarsammare än någon af de föregående.
Någon läcka på plåten kunde visserligen icke upptäckas 1
men den yttre plåtbekläducden var betydligt inböjd mellan de vertikala och långskeppsförbindningame; flera ni.,,,) Som bekant hafvl1 engelblm oflicemre öfvervarit Llt! hHr gj.orcJa.
f'Ursökcn , likso m sve nsim ofliccmrc de mot Olwron gjor<l:t.
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tar hadtJ lossnat i granskapet af rörledningarne till kondensorn, och afloppsröret från densamma bade remnat
längsefter emellan den yttre och den inre botten.
Ett nutidens pansarfartyg skulle således utan fara
ntt sänkas kunna passera en undervattensmina laddad
med 500 Ti bomullskrut på 50 fots afstånd, men det är
sannolikt at t dess maskin ej kunde utstå en sådan stöt
utan att taga all_varsam skada.

strödda. underrättelser.
.Friedrich der Grosse; Duetsehlaml. Det tyska
kejsarriket synes långt före den bestlimcia tid punkten,
år 1878, komma att uppnå den ståndpunkt såsom sjömakt, hvilken det beslutat intaga. Det G:te af dess
stora pansarfartyg lopp nemligen af stapeln i Ki el den
20 September och dagen derefter sattes det 7 :de i vattnet
vid Poplar i Themsen. Det fiirstnärnnde kallas l'rdddch
dm· fl1·ossc och är 309 fot lfmgt och 62 fot bredt samt
34 fot djupt. Detta fartyg deplacerar G600 ton'~ och har
en pansartjocklek varierande från 7 till \) tum, hvilket
pansar väger 1200 tons och g i\ r 6 a 7 fot under vattenlinien.
Fricdl'icil der Gr•oss;~ är fiir öfrigt en slags monitor med ett bröstvärn omslutande ~:ne torn af Ooles
system. Dess bestyckning utgöres af 4 st. 26cm Kruppska
stålkanoner vägande meJ lavettage ö30 centner styeket,
och skjutande en projektil af 3G8 ff:s vigt med en laddning af 76 'fl prismatiskt krut. Dessa kanoner anses
kunna genomskjuta ett pausar af 10 a ll tums tjocklek.
Dessutom har fartyget ~:ne stäfkanoner af 17cm kaliber,
hvars projektiler väga 110 71, och som anses kunna genomskj u ta 6 tums pansar.
Maskiner na indikera 5JOO hkr och hela fartyget,
fullt rustadt, beräknas kornrna att kosta 8 millioner kronor.
Det på firman Samuda Brothers varf vid Poplar
byggda fartyget är en pansarfr~gatt liknande den engelske llt~•·•~ ulcs. Det är diipt till n (~ntsehlan1l och har
följande dimensioner''): längd em ellan perp. 208 fot,
bredd 62 fot 8 tum, djup 41 fot 4 tum~ deplacement vid
241 / 2 fots djupgående 7o00 tons. Fartyget är rundtorn
orngifvet af ett pansarb[llte, som strileker sig till 8 fot
G tum under vatter:linien, samt har midslu' pps ofvanpå
detta bälte ett bepansralit batter i. (s. k. "boxbnttc·ry-• ).
Pansarets tjocklek är, såväl på batterie>t, som pft öfrigtt
ömtåligare delar af skrofvet lO tum, men å öfriga stälkn
8 tum och ännu tunnare mot stäfvarne. Bakom pansaret finnes en teak backning och derinnanför ett "skin"
af 11 / 4 till l tums plåt. Fartyget har dubbel botten
inneslutande 32 vattentäta afdelningar, samt dessutom
såväl horizontala, som vortikala vattentäta skott, och är
1

''')
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32-!försedt. med de_ b~~ta käuda inrättningar ~()r pumpning,
uttorkmng, venblonng ute Des ~ bestyckmng utg<ire~ af
8 st. 22 tons, 10' /. tums bakladdningskanoner af Krupps
tillverknillg och en 18 tons kanon af samma slao·. De
förstnä111I1de 8 stå på batteriet, och af dem kn~na do
2:ne förligaste riktas så, att deras eld korsar sig för ut
och de :::l:ne aktersta akter öf\·er intill 15" från medellinien. 18 tons kanonen ], ar; skjuta rätt akter öfver
ucb dessutom intill 15" på Lvarjo sida om m edel linien .
Fartygets eld blir sUunda bcstJ:ykande rund l: e la horizonten. ikulsch!anil blir fregatHackladt och :får full
sogelarea, flir att äfveu_ sttsom sege fartyg, utan hj olp af
ånga, ega de bästa mö J llga ege nskrtpe r. Maskinerna, tillYorbtde af MesErs J. Penn and Sons i Greenwich 1 äro
:!:ne lwrizontala, direkt Yorkande trunkmaskiner om 1150
nomiuela hästkrafter tillsammans. Do anses komma att
indikera 80:Jo hästkrafter, kunna gå med expansion ocb
l1afva ytkonclensorer samt öfverhettare. Oyliudrarnes cliamotrllr liro l ::?~~tum, slagets längd 4 fot och antalet slao·
i ntinuteu 76. 'l.'tll maskiuemas clrif\·ande tao·es åno·a~
D(lSsutom finnos e~ serskild
fr å n B tubulära p an nor.
paHna f'i ir tmgspcl, ängpump och äng-styrinrättning. Fartygot skall göra Ji1 knop.. !lcntsehhmd, som är systerske]Jp ttll . det nu nästan Lird1ga ~\alser·, tLr bes täldt för
2: ne år se dan . Dess köl st räcktes i Auo-nsti 1872 · det
är ritadt af Reed och anses kunna blifv~ fullt färdigt i
nästkommande Januari månad.
1/Henai.tes förli sning.

Franska korvetten 1/llcr-

mi~''' om 1:200 tons och 7 kan?lW_r under ~efäl af kapten

:Mwt strandade v1d slutet. al s1sthdne J u m månad på den
hlla ön U ve a eller \Val b s I~land, beläo·en omkrino- 40U
eng. mil }~<~rdost om Fidji-öame, · på u~gefär 12. 0 ~ydlig·
lat. och 1_1 1 vcstbg I.Joug. Denna olyckshändelse mberättades t1ll kapten Chapman, chef på engelska korvetten
do, som d1~. var i Lcvuka på :B'idji-öarne. Han afgiok
genast m ed dul~1 bli U v ca, h va rest han den 20 J uIi fann
d et fra~ska fartyget ~;åsom vrak på ett ref, kantradt vch
Kapten Chapman ern~ed SJÖn brytande dcröfver
bJöd naturligtvis all den _hjelp han kunde gifva. Kapteu
~Let t~~lwde o?h sa~k s1g, med \tn~antag af några proVIant-arbklar, CJ behofva v1dare b1stand. Ban beriittadc
att, da han den 30 J u ni angjorde Uvea öster ifrän. fartyget, vid anlofuingen f~r att ing·å. i den tränga ka~alen
1genorn refvct, möttes at en nära fem kn9ps ström (tide),

m

.sattt·. utåt .. Inseonde ntt Item C'j skulle lofnt tillfort, skiftade han då rodrPt oc h försökte gå ut
1gen. Det. var emedlertiu fiirs r nt. och farty get fördrs
n~ed bredstdan mot ref\·et, på lwi lk ot e n våldsam bränl.'!lumitt! började genast att arbeta och
mng bröt.
st!·äckas si't hi'\rdt, att han_ an så g sig tvungen lemna henne
at fruktnn ntt hon hva~J e ögonblick sku ll e bryta upp.
Detta verkstaldes l111'd hatarno undl'l' stö rsta sv!lrio-llP.ter
och med förlust af 2:nc man . Derefte r af~ändes t~·å officel~are i en. af h valbä.tarne till. [<'ortuna, liggande p å ett
afstnnd af UO eng:. nnl , pftor l1.] elp . Dc p åträffade tyska
barken St. Frans1sco. som genast nwd bi'tthesättnin o·cn
a.fgick till Uvea. Med denna läge nhe t afsändes 80 1~an
hl} Nom~ea pi\ Nya Oaledoni en. ChPfen och de återsta ende 10 man qvarstannadc på ön för att rädda allt,
som kunde rhddas fritn vraket. Största delen af stäno-er
?ch riir, segel och förråder voro vid nidos boslik fii~da.
1. land, och arbetsmrtnskap kuurle ännu lwmn1a ombord
v1d lågt vatten. :Man hade hopp om att, derest vädret
fö.rblef vackert, knnonerna slmll<> kunna bergas l?l!ern~Itc var ett nästan nytt fartyg- och hnde lemnat Frnnknke endast 8 mi\nndrr förut, sRmt hnd e g?itt l!f genom
MageHanska sundet. Sedan hon besökt Säll sknps-öarne
och några andra g rup per Yar hon destinerad till fran ska
straffkolonien Nya Caledonien .
I llustr. London News.
S()lll

~·ackhgt

Rysska tid skrift en 1Jfo1·slcoi SbM·R.ysska flott an .
nilc gifver några dutaljt>r rörande rysska flottans nuvarande tillstånd. Totalsiffran af iirlnosfnrtyr- uti r ysska
,
•· cO
O
f
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f m·vatten är ~:..o, 1JVara · :)\) äro pnnsarklädda. Flottan
172,401
till
uppgår
tontal
ela
h
Dess
för \)21 kanoner.
tons ocb tmgkraften till 31,97H l1äsikrafter. Drss personal b est5 r af 1,305 office ra re (h variblancl 81 amiraler),
omkring 2,000 rtrtilleri-, marin- och maskin-ingeniemer
och civile tjcm st r mlln , och 2-±,bOO underordnade af olika
rang. Fartygen ä ro förclclacl c pi't följand e r- Lltt: I Östersjön 27 pansarfartyg och l lO obepansmdc ångare, af
hvilka 70 llro obC'styckade, och do öfriga föra inalles omkring 200 kanoner. S:nnrna kanouantal o; kola pan sarfartygen, hvaraf -± äro uneler byggnaL1, komma att fiira.
Svarta Bafo;-flottan består rt f 2:ne pansarfartyg och 2~)
obepansrad e ångare. Dess pansurfartyg (b vara f ett ~ir
under byggnad) äro be styckade med 4 kanon er; och dc
öfriga ångarne, (utom 4 obestyckade) , mPcl "!Ö kanoner. J

3:l!)

Kaspiska hafvet har Ryssland :!0 ,obc·p ansrude :'\ngare
(hvaraf en undt;>r byggnad l med 4:) ~zan?ner på J l af
dem dc öfrio·a 9 llro obestvcl<adc. S1benska eskadern
brsb~r af 28 1\~1gare, af hvilk·~ 7 äro bestyckade nwd 3G
kanoner och A{al-0skadern h ar G små ångare, af h vilka
o äro bl;styckado med 13 kan oner. I Hvita Hafvet finnes 3 orlogsmän med 4 kanouer.
Broad Arrow.

'i'illölming af Portugals flotta. För några manader sedan Yoterade ddta land s cortes rn summa af
!LGOO.O:IO honor för ny nnskaffning af örlogsfartyg, och
l ' ll sjiiofticer blef ge nast drn' l'tcr afsänd till England, för
att skaffa fullstHncliga underriittelsPr em dc fartygs sorter,
som ,·oro ur:d.er byggnad f<ir cnge l ~lo\ fbttan ... I?erpB.
bPs lut portnglSlslm regonngt·n a1t Inta bygga fulp~de
fartyrr nemligcu: tYcnnc starka korvetter, afseelda att föra
G ;r~fva k;noncr twh giira en h ögst betydlig far t, och
.,
d t· t s. l.;:, " oompos1
.
't o " -sys t emo t ,
sornb skola byggas eJter
samt lik1m de cno·dska Cnl'nw;·anl och Ospl'cy. Dessa
fartyrr0 skola uvcrga~ af Hrr Green and C o i Blackwall
snn; t erLfil la n;;~kiner från H rr Pcnu nnd Sons i Greenwich. :!!'i nnan Ln ird and C:o i Birkeuhead har Hl.tt i.
uppdrng att bygga r1 kanonLntnr af samma slng som de
sist för engelska flottan byggda . Ett JNntransportfar!yg,
besiämdt ätt knnna f'öra [JOO lllfln utom ege n besättning,
skall byggas af fir ma n Dt·nny BrotlJ c.rs i Dnmbarton och
slu tligl·n skall snart en stor pnnsarf regatt beställas hos
nilgor, r.nnan frnmståendo enski ld byggmästare.
B. A.

Litiera.tur.
Svensk.
K KRJGSVETENSKAPS-AKADEMIENS HANDLINGAR OCH
TIDSKHIFT, 30 A]~ril I8'i 4. Förolag till grunder för ny hiirordning.
D:o Iii Juni, Ar~beriittelse af föredraganden i Krigsförvaltningen, Krigslagfarenhet och Sju];vi'trd. Oenernlkrig;;kommi,;s;;ricn m n1.
N. A. Varenins.
D:o d en 30 Juni . Infanteritaktiken betraktad nr de nyare eldvapnens synpunkt. Af Kapten A. Vendelo vid det Belgiska Infanteriet.
D:o Iii Juli. Huru bör vårt sjöförsvar ordnas'? ~var af I8741irs
sjöförsvarskom ite. Pansarfartygen af Popo1Ilm-t.ypen inom den Rysslm
flottan.
D:o Iii Aug. Om takti skt-tekniska fiiltöfningar.
trupper sWrre vana i fHltbefHstningskon sten.

Behöfva vi\ra

D:o 3I Aug. De trenne truppslagens striclssiitt i öfverensstiimmelse med nutidens fordringar. Ni'•gm ord om snnbbskjutuing.
D:o Iii Sept., <lO Sept. ÅrsLeriittelse af för edraganden i Topografi, Majoren vid Gencn·alstaben m. m. C. E. Elfving.
ARTI.LLERI-TIDSKRIFT, 2:a hiift et. 1874: litdrag ur den af
Genentlclirektiouen för verldsutsW llningen i Wien utgifna officiella
beriittclse. Försök med den svensim kul sprutan af Palmcrantz-WinborgB kon struktion. Skjutförsök utförda itr I87 3.
D:o 3:e hiiftct. Om kulsprutor.
spruta bedömd i utland et.
D:o 4:e hiiftet.
i Turin.

Palmcrantz: och \Vinborgs kul-

Om inskjutning.

Från Steinfeld.

Arsenalen

N arsle.
1\0ltSK l\IILIT.!ERT TIDSKHJFT 4:e hefte. Infanteriets Skiveskydning.
DEN ELEKTRISKE TELEGRAF (bi han g till föreg. tidskrift)
ioxr med Hensyn til d eus Am:endelsc for Krigsbrug ved C. Luud.

Dansk.
TJJJ::li<Hl.FT FOH, KIUGSV .1ESEN IO:e bind 2:e og 3:e hefte.
Ballistiske Hjtl'lpmidler ved den indirekte Skyuning.
'l'L.U::ll\lUF'J' FOB SoEV ..a.;sEN. \Jde Binu ute Hiifte. Betragtniuger O\'Ut' Pautbcrskilml:lktikcn . Engdske og freuuucde Skibstypcr,

]!;ng els/,;.
NAVAL SCIENCK Juli 1874. Register tontalet fiir :"mg:u·<'.
ransarflottor. Hydrauliskt artilleri . HöjdknrYO~. Om h\J'tyg;; motstånd mot rullning m. m.
DITO Oktober 1874. Sjötaktik i England. Om metncentnnn
och metacentrisk[t kurvor. Flytande tubnliira dockor m. m.
NAUTICAL MAGAZINE. Okt. 1874. Prof å pannor och andra
maskinbyggnad er. Skcppbyggumler 187 4 . Perlfis];c i S~ilb ocean e·'."
ENGINEERING. Apr . 10. 21 cent.:m:rs baUaddmngskanou fur
sjöbrnk tillverkad vid Dochum i Westphalen.
M:s ~hpp fl((i!':n/Jic·
,Juni 5. Maskineriet på svenska pansarkanonbalen "Ulf.« - Aug. 7 ·
7-tum;;-mynnin"sladdningskanon af Vavasseurs system. Aug. 14.
~
·
Dunlor) '" ;;jiiTorpedo-expenmenter.
- S ep t . 4 . E~ u ge 1o;l<t ar t'\\
1 en.

:-L

mRskin -regnlator.

Fransk.
REVUE MARITIME ET COLONIALE. April 1874. Holltindska torpedoförsök
Om ombordliiggningar. Engelska. pansarflottan .
Whiteheads Torpedo. Chilenska pansarkorvetten Ahmrante Cochranes Jn. In.
Orn nattobser Yatloner·
D:o d:o Maj 1874. Om ytkondensoru.
·
l'J. aastatw11.
·
I 1:fl.ex t·ute · Pansar Japans örlogsflotta. Om rullnmg.
fn•gatten Fri,•dlands aflöpning. 'l'orpedofisk:ne m. m.
D:o d:o Juni 1874. Om krys8are. Krigsspelet tilliimpadt för
flottan. Whiteheads och Ericssons torpedo. Hydmulis\ct roder. Nytt
lod. Österrikiska örlogsflottan m. HL
REVUE D'AR'l'ILLERIE. Aug. 1874. AnmHrlmingar öfver spriingUmnen. Inre balistile
D:o Sept 1874.
Handeldvapen i Tyskland. Italienska artilleriförsök från 1869---187 4. Österrikislm försökskjutningar mot is.

Sammandrag af l{ougl. Uret~ Förordningar, Generalorder m. m., utgångna från liongl. SjöförsvarsDep:u·temen te t.

Kr

(Kong!. Brcf.)

1874.
.!Ilar:,; d. 13. T . f. keln eremr en vid flottans station i Km·!skroua m. 111
A. T. P. lWekert och fc;•·ste bataljonsiiikaren V. F .
\Y estring skola, de u fc;,Te i egenskap af general-mönstringskon1mlssn.riel den senare i egenskap af general-lni:instringslilkare, bitritda vid innevarande ih-s geuemlmönstring
med Jjerde di striktet af b>tlsmanshå\let.
S. <1.
ÖJ\-eringe n iören Yon Heidenstam beviljas ett års !j enstledighet fr5n och med lleu l April.
ö. d .
Und8l·befiil och manskap vid flottan må, dit de iiro från
simL V[tuliga statiouer kommendemde till tjenslgöring å
andra orter inom riket, en hvar få, en gång i hvmje
månad, :~fgifts fi·itt till hemorten siinda el t bref af högst
:L portos[ttsers vigt. Detta gliller Ufven för sjökommendcmdt uuderhefiil och manskap.
Mars el. 20. Utrangerad e bombkanonslupnrne Eigil, Thorgny, Hvita
Björn och Sydow skola förlindras till pråmar.
April.
X. östra luunum·meu i l\blmö sk[tll uppföras ett lotsnpppassnings- och förrådshus.
Maj deu 8. Mönstring och dermed förenad nyantngning Hfveusom
karlsk rifuing af skeppsgossar skall hädanefter eg[t rum
omkring den l September i stiillet för i April månad
hva1je år. I Ufverensstiimmelse härmed erhålla eii 4
mo m. 2 och 3, 5 mom. 3, och 30 mom. l och 2 i Iteglementet för skeppsgossekru·en af den 25 April 1871 föräudrade lyd:elser.
»
el. 2\l. Utfiirdas bestiimmelser angående föriindrad bekliidnad för
flottans trnpper.
Juni d. 5. Faststii\les ritningar till och anbefalleP byggandet å Cm·lskrona Yarf, af en ängkorvett af trii.
d. 12. En mimhe fyrinriittning skall aubringas fL Fnröu ntanfö~
Oskan;\mmn.

u:

(Generalorder).

År 1874.
April d. 4. Eu af k:~nonbåt[tm c «<ngegerd« eller «Hogbnd» fi\r be gagnas till verkstiillrmde af de IJfttsnmustmnsporter vid

-..........

l

Karbl<I'<)llft station, Rom cj kunn;t utföras med iln,;iartyget «V alkyrirtn».
April d. 4. Kaptell en vid Hott;tn m. m. frih C. G. Oxenstiernrt bcYilj:ls in · och utrikes tjenstleclighet lO J uni-30 Sep·
t ember.
s. el. En om~c·r af Hottau skall beordras nndersölm Ljugarns
och BnrgsYiks hamnar ,'\ Gottland.
d. 7. Till chd å pansarb[lten «Björn », som efter den 14 April
»
undergicngcu slutbesigtning skall från Motula vart' i Norrköping iifverf<irns till Stockholms station, har kaptenen
vid flottan n1. m. C. C. Engström blifvit utsedd .
Af Teknisk:t byrån utarbetade «Förslag till Taktik för
S. el.
K o11gl. Flotta11s Krigsfartyg» och «Sigualbok för Kong\.
Flottan» skola h:idaneftcr och tillsvidare anviindas å
Hottans fartyg.
April d. 10. Yuglingen M R Af.,elius till:',tcs att såsom extra kadett
på egen kost, i'ttfölja kadettkorvet ten «Norrköping ».
Ynglingarne A T. C. Gyllenkrok och A. A. Rydberg tillS. d
Et as alt s:"1som extra kad etter pi't egen kost åtfölja korvetten «af Chapman».
Eu minafdelning beståend e af skonerten "Amfion» och
S. d.
chefsfartyget • Ingeborg» sflSOJH logementsfar tyg, två lmnon bi\ tar, ln·illw. ,;tationsbefä lhafmren eger att utse och
H'tta förse med kran till minors utliiggning och upptagning, :lngslupcn "'!'hyra », vattenskutan «Roxen», tre
hanpråmar samt erforderligt antal öfriga pråmar och
småbåtar, skall vid Stockholms station klargöras och för
en tid af högst tre (:1) må~ader utgå p!t expe dition i
Stockholms skUrgård Till afdelningsch ef har kommendörkaptenen af l:a klassen vid Ho ttan m. m. V. ZetheJins blifYit utsedd.
Löjtnanten vid flottan m. m. J . .Hiigg skall fri\ u d en l
S d.
Maj 187-! tjenstgöm i Sjökat·tcverk et i stiillet för kaptenen vid Hottan m. m. F. Malmb erg, som niimude dag
på begiirftn upphör att derstildes tjenstgöra.
April d. 11. Löjtnanten vid flottan m. m. A. O. L. Archn slmll frftn
den l Maj placeras på Stockholms station.

