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Häfte N:r 2

Tankar om sjökrigskonst.*)
KrigskonRlen, liksom hvarje annao
konst, hvilar p;l orubbliga lagar.
Positiv strategi
af Le er; v. d. Lan ekens
öfversättu ing.

I.
De, som lefJe under ett gånget århundr ade, älskade att kalla sin tidsålde r ''upply;mingens tidehva rf";
v·arnade af de mi;;sräkningar, so m måste träffat 18:de
århundr adets män, om de fått lefva länge nog, för att
se den stolta byggna den af sina teorier falla, nöja sig
nutidens forskare med att samla fakta samt att söka
att systema tiskt ordna dem, lemnande åt framtid en att
gifva uttryck för de lagar, som kunna utletas ur mängden af rön. Detta - man kunde nästan kalla det
- kännete cknande drag af vår tid, att under en systematisk form sammanställa de erfarenh eter, hvilka en
gång skola utgöra de stora frågorn as lösning på alla
områden, är äfven nödvän digt nu för tiden, för att gifva
individen en möjlighet att i någon mån motsvar a de
fordringar, som måste uppställai:l på honom, sedan den
personliga erfarenh eten ej längre kan blifva tillräck lig,
icke ens om rueuniskorna uppnådde patriark ernes lUder
och bibeböllo ungdomens kropps- och själskra fter oför·
svagade.
De örlogsm aritima vetensk aperna hafva ej blifvit
oberörda af denna tidens sträfvan efter reda uti en
*) Anförand e vid Kong!. Örlogsma nnasällsk apets högtidsda g den
15 November 1881, a.f kapten J. A.-Brecks tröm.
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mängd frågor. Den digra litteratur, flom under de se·
nare liren uppstått uti de flesta sjöfartsidkande länder,
utgör ett bevis på den mängd tankearbete, som blifvit
nedlagdt i ändamål att syste matise ra. Srirskildt har
sjökrigskonsten på sin del fått ett stort ant ~l arbeten,
från större verk, grundade på direkta rön , ttll smärre
brochyrer, tidskriftsuppsatser o. d., hvarfo rutom de , so m
sysselsätta sig med hithörande fl'ågo r, af sina respektive regeringar r ent af blifvit uppmanade att framställa
sina tankar, eller genom af föreningar utfästa pris blifvit föranledda till täflan. - Så har förhållandet varit
i England, Frankrike och Italien.
Den totala omstöpning i sjökrigsmaterielen , som
egt rum under loppet af de sista 30 åren, får väl anses såsom förnäm sta orsaken till sviirigheten att åstadkomma en allmänt gällande sjötaktisk vetenskap, och
det får väl antagas, att ännu många lir komma att
sjunka i tidens ocean, innan man kan uppnå den klarhet i hithörande frågor, so m onekligen fann;; vid ti 1\en
för ångans första upptrtidande såsom drifkraft för örlogsfartyg. Sättet att strida på vattnet var vid den
tiden i vissa afseenden enklare, i andra &ter mera inveckladt än nu för tiden. I vissa afseenelen fordrad es
mera af in di viden, så i fråga om manöverskicklighet ;
i andra deremot mindre, t. ex. i kännedom om vapnen
och dessas rätta användande.
Ofta återkommande strider både emellan enkla fartyg och emellan hela fl ottor vidgade yrkesmännens erfarenhet och utredde på ett alldeles oför-tydbart sätt
svårare frågor. J\!Iycket är nu föri.indradt, men fra mförallt äro vi hänvisalle till amlra siitt att gå till väga
för att komma till insigt om vår a åsigters värde, än
genom erfarenhet från stora sjöstrider. Det torde derför ej vara utan vigt att siika i någon mån göra sig
reda för de vägar, på h vilka man kan komma till kun-
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skap om sjökrigslwnsten , dervid ej förgätand e, att många vägar kunna leda till sa mma mål, samt utan anspråk på att finna den väg, som är den "allra bästa"
eller kortaste.
Mån ga faktorer ingå i begreppet sjökrigskonst, och
dessa vore nog hvar för sig värda en grundlig utredning, ett bortplockande af det oväsentliga och på föråldrade, ej längre ex isterande för h nlianden grundade,
sa mt ett beto nande af det hnfvud sakliga och vigtiga
0111 frågan skull e i någon mån uttömmande behandlas, men det tord e möjligen för denna anspråkslösa
fram ställning vara tillräckligt att endast påpeka några
af dem. - Uti sjökrigskonsten, uppfatttall såsom kunskapen om sättet att med största möjliga fördel undet·
olika omständighet er använda de befintliga vapnen, silledes uti sj ii krigets taktik, kulminerar nästan allt det
vetande, som är nödvändigt för den, h vilken ha:r att
utföra ett sjökrigiskt uppdrag. Af de underordnade
grenar af vetande, som man är van att fordra af individer på ·vida lägre trappsteg uti den militära gradskalan, finnes ingen, som ej ingår uti eller berör taktiken. Exercis- och tjenstgöringsreglem enten, signalbok
och signaleringssätt, evolutionsbok - med ett ord allt
det rent militäriska af yrket, måste den noga känna,
som till följd af sin ställning skall vara utöfvare af
taktikens svåra konst; ty alla dessa innehålla det språk,
på hvilket han skall meddela sig med sina underly·
dande. En signalerad rörelse, som ej återfinnes uti
evolutionsboken, sätter fartygschefen i förlägenhet; ett
ovanligt kommandoord till batteriet gör kanonkommen·
dörerne tvekande. Den befallande, som vill hafva si.n a
underly dande i sin hand, måste derför nödvändigt känna
de sätt att utf'öra gifna order, hvartill de lydande förut
blifvit öfvade, och han får lika litet frångå detta un·
der· striden som under e:xercisen1 så kärt det är honom
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att se sina order utförde i öfverensstäm mel se med sin
vilja. Detta utförande af den befallandes order i nogaste öfverensstämmelse med hans vilja, borde efter
min mening vara målet för alla de reglementen m. m.,
som styra det invecklade maskineriet af en eskader, och
det kan derför ej läggas nog vigt på dessas tydlighet,
enkelhet och rätta förstånd - ett förhållande, som
framstår rätt klart, då man besinnar, att omständigheterna under en sjöstr·icl sannolikt ej medgifva långt
begrundande af hvad som kan vara meningen med en
eller annan ovanlig order. Det är väl sant, att den
befallande alltid är berättigad räkna på god vilja hos
den underlydande, men äfven den bästa vilja förmår ej
alltid utfinna tanken uti en ovanlig, kanske i hastigheten dunkelt uttryckt befallning.
Det är äfven häraf klart, att alla dessa föreskrifter
måste, på samma gång de äro enkla och tydliga, äfven
vara så omfattande som möjligt, för att kunna lämpas
efter alla möjliga omständigheter. Om man får antaga,
att dessa sjökrigskonstens gmndpelare blifvit eftel' flerfaldiga försök i någon mån lämpade efter den nyare
materielens fordringar, så återstår att tillse, huru den
bygnad torde böra vara. beskaffad, som skall uppbäras
af dem.
Historien, nernligen den jemförande och granskande, ej det torra uppräknandet af fakta, synes mig vara
den vetandets källa, h varur man med största utsigt till
framgång kan uppsamla de skatter af kunskap, genom
hvilkas sammanställande erhålles någon eller några af
krigföringens lagar.
sjökrigskonsten kan ej utgöra. ett undantag, om
ock ringheten af det historiska. materielet, beträffande
de nu brukliga vapnens användande, gör att man ej
ännu kunnat uppställa några allmänt gällande principer för sjeltva stridens utförande. Denna brist synes
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väl vid första påseendet stor, ja nästan ohjelplig, m.en
~åhända kunde ett noggrant studium af de olika möjhgheterne för de nya vapnens användande, under tänkbara. fall af strider med visst ändamål, gifva någon
ledmng f~ör bedömande af bästa sättet att gå till väga
under ohka omständigheter. n1ed afseende på en ((strids
ända~ ål" tord: kanske böra nämnas att, efter min uppfattmng, hvarJe strid, utom det allmänna målet :fiendens försvagande, synes böra hafva ett serskild~ mål
t. ex. forceramlet af ett sund, förstärandet af batterier'
oskadliggörandet af en mer än vanligt till tagsen och
besvär~ig motståndare m. m., eller försvar emot dylika
operatwner. Detta speciella mål - stridens strategiska orsak - är hvad jag afsett med ((stridens ändamål u.

.~a~ma~stäl~andet af de resultater, som framgått
af S.JokngshistorlSka händelser, med de slutsatser, som
kunna anses vara en följd af vapnens egen beskaffenhet och de olika omständigheter, hvarunder de torde
komrna att användas, synes mig vara ett af de bästa
medel för vinnande af insigt uti nutidens sjökrigskonst.
Det är ju icke grundprinciperne för all strid som
undergått någon förändring, endast sättet att med existerande materiel och under nu ~änkbara förhållanden
t~llärnpa dem. Redan vid Salamis och Actium, ja änn~
VId Lepanto sökte man blifva herre öfver :fienden ~ed
tillämpande af samma grundsatser.
.
:Man behöfver dock ej gå mycket långt tillbaka i
tiden för att :finna, att hvarje utveckling af materielen,
hvarje tekniskt framsteg, tillärnpadt på fartygen, medfört ändringar i sättet att strida.
När bestyckningen på örlogsskeppen blifvit anordnad som den ännu i dag är å dem, hvars hufvudsakliga uppgift är att vända bredsidan emot fienden, och
fartygens storlek tilltagit, så, att de ej längre kunde
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framdrifvas med iiran, fratnstod nödvändigh eten af någon slags "ordning ", som medgaf användande af en hel
flottas hufvadvapen sa mtidigt och utan hinder af egne
fartygs närhet. H ertigen af Yorks siaglinie ~Lowestoffe
14 Juni 1665) blef ett uttryck för detta behof. Nästa
mera märkbara fram st eg uti taktiken infaller 1782, dii
amiral Rodney i Westindien för sökte Clerks t eo rier
om genombrytning af den fi end tliga linien, i ändamål
att m ed öfverlägsna krafter krossa hono m på någon
punkt, { öt· att sedan blifva öfverlå:gsen öfver återstoden.

Detta stridssätt, som sellermera fullt utveckladt användes af mästaren uti segelfartygens taktik, Nelson, visar
huru oföränderliga i sjelfva verket sjökrigskonstens
grundpr inciper äro. Det är ju all krigskon sts alpha
och omega, det som de gamle greker och romare, carthager och egyptier redan väl förstodo, fastän det for·
drats lirhundrad en, innan man lärt sig lika lätt handt ara ue tunga, och endast med vindens hj elp rörliga
segelskeppen, so m de gamle förstodo att med årans
hjelp röra sina fartyg.
Dessa båda taktiska elementer, genombrytning och
dubblering , hafva tj enat såsom grundpelare för den taktiska vetenskapens bygnad nästan intill våra dagar
- uessa tillsammans med den riktiga principen "att
den som angriper har till hälften vunnit slaget'' och ingen vapnens ändring har medfört ni\ got nytt
härvidl ag.
Svårigheten att hålla segelfartygen uti ett sådant
läge, att de med lätth et kunde, ej allenast understödja
hvarandra, utan ät'ven emot en gifven punkt hastigt
utveckla det största möjliga miitt af anfallsluaft, voro
i sjelfva verket då så stora, att de sysselsatte detta
och -förra århundradets mest framstående örlogssjö män.
Deraf äfven den mängd af s. k. "oruningar '', som fylla
,de äldre taktik- och signalböckerne. Man tycktes anse
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såsom en möjlighet - hvilken likväl blef ouppnådd att skapa en sorts position af fartyg i öppen sjö, ig.enom dessas placerande så, att de kunde understöda
hvarandra, ja man ville äfven tillämpa åsigter från
fästningskriget på sjövapnet, t. ex. den om liniers be·
styckande långs efter. SintJigen diskuterades vid den
tid, då den äldre taktiken kan anses hafva nått sin
full ändning, frågorna om fördelen af angrepp från lovart
eller lä, och Nelsons ryktbara, uti reda och klarhet hittills oofverträffade, instruktion till sina underlydande
kan anses såsom det yppersta som inom segeltaktiken
åstadkommits. I olikhet med hans motstiindare, hvars
instruktioner vanligen innehöllo, huru cheferne borde förhålla sig udå flottan blef anfallen", utgick han alltid
från den synpunkten, att hans eskadrar angrepo, behöllo
fördelen af initiativet, antingen de kommo från lovart
eller lä, men gaf för båda dessa händelser olika bestämmelser, uti hvilka den grundtanken är bibehållen,
att med större delen af egna fartyg anfalla en mindre
del af fienuen och göra slut på dess motstånd, innan
!
de öfriga hinna att komma till hjelp.
snart
gjorde
och
ångan
Efter segelskeppet kom
slut på de svårigheter, som den forlina svårhandterliga
rörelsekraften skapat, och med denna borde väl äfven
en del af de förut in vecklade rörelserna försvunnit.
Detta var dock långt ifrån fallet. Man studerade fartygens rörelseförmåga under användande af den nya
drifkraften, apterad till skruf eller siuohjul, och med
tanken ännu f::Lst på det gamla idealet, bildandet af en
stridsposition, sökte man dess uppnående igenom införande af oruningar, oberoende af vinden och medgifvande öfvergångar från den ena till den andra formationen, hastigare utförde än förr, men likväl ganska
komplicerade och erfordrande icke allenast enJfullkomlig bekantskap med hvarje fartygs förmåga af sväng-
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ning, utan öfven största möjliga grad af pålitligh et hos
maskine r och styrinrät tningar.
Ett stort a~tal arbeten uti taktik för ångfarty g
liafva sett dagen under senare år. Namnen Boutakofl:',
de Geydon, Bouet-V illaumez äro väl kände af alla dem,
som intre3ser a sig för hithöran de frågor. De hafva
uppställt olika system för ordninga r och evolutioner,
men ej mycket sysselsa tt sig med angrepp och försvar
i egentlig mening. Orsaken härtill får väl sökas uti
den omständ igheten, att man först behöfde söka en
annan utgångsp unkt för formerin garue än vinden, som
i · de gamla taktikern e spelade en så vigtig ro le.
Hos både Bontako ff och de Geydon förutsätt es noggrann kännedo m om fartygen s vridning segenska per och
ett nästan matemat iskt utförand e af hval'je rörelse, hos
den förstnämnde eftersträ fvadt genom antagand e af det
sämst manövre rande fartygets egenskap er såsom norm,
hos de Geydon genom införande af en slags skala, h varefter hvarje fartyg har att rätta sin gir och fart, sedan
en vias s. k. "regulat ör" blifvit bestämd, h vars fart alla
känna. Det Geydons ka systemet , som han benämner
rörelsern as utföranll e "par file en gisement " förutsätt er
mera jemnhet i manöver egenskap er än det ryska, och
medgifver bättre tillgodog örande af den större fart, som
möjligen innehafves af en del fartyg utöfver regulatörens. Geydons system består för öfrigt deruti , att rörelserna utföras af alla fartygen samtidig t, i olikhet
med de metoder, der afdelnin gar (divisioner) utföra rörelserna, men fartygen inom h varje afdelning i allmänhet följa i ledarens kölvatten . Rörelser na i vår evolutionsbo k utföras i allmänhe t samtidig t, men ögonmåttet får ersätta de Gaydons ka skalorna , hvilket för
mindre fartyg med stor maskink raft knappas t kan anses som en olägenhet.
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Vidare torde böra anföras ett stort antal författar e
i sjökrigsk onst, som mera än de nu nämnde sy.s selsatt
sig med direkta stridsfrå gor och dervid baserat sina
olika system på ett hufvadsa kligt använda nde af något
af de 3:ne vapnen "Gun, ram eller torpedo". Commanders Noel och Colomb, samt ett betydlig t antal officerare uti de olika marinern e hafva skrifvit mer eller
mindre kända och läsvärda uppsatse r uti den nyss antydda riktninge n.
Slaget vid Lissa med dess både lyckade och misslyckade ramnings anfall tyckes hafva inspirera t den åsigt,
som förnämli gast funnit målsmitn inom den engelska
marinen och der af Colomb och N oel m. rl. blifvit serdeles starkt förfäktad, och som går ut på att 2:ne flottor skulle hafva föga annat att göra, än att, med kanonerne liggande i en viss förut bestämd riktning, rusa
emot hvarand ra och söka med stäfvarne borra hvarandra i sank. Detta något brutala sätt är utan tvifvel ett verksam t medel om det lyckas; men det torde
vara svårt att, under förutsätt ning af något när
jemnstar ka fartyg, i förväg bereda några garantie r för
en lycklig utgång. Dessutom kan det ju möjligen inträffa, att segraren blir nära lika illa medfaren som
den besegrade, h varför risken att sätta allt på ett kort
kanske synes för stor för hvarje omtänks am befälhafvare, serdeles som en så dyrbar materiel, som den nutidens flottor består af, ej gerna kan ersättas under
krig, som ej vara längre, än hvad man nu för tiden
kan antaga.
Ibland författar e i sjökrigsk onsten synes mig slutligen böra nämnas den måhända grundlig aste af dem
alla, Attlmay r, hvars två delar starka arbete synes
mig serdeles uttömand e behandla icke blott sjövapne ts
taktik, utan äfven dess strategi. Man kan ej förebrå
denne författar e, att han lemnat oberörd någon af de
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omständigheter, som böra inverka pä sjökrigsföringen,
och hans verk torde blifva en god källa till upplysningar för alla dem, so m ej låta af;;kräc.:ka sig af desr,
betydande omfång och föredraga att finna en mängd
problem r edan genomtänkte, framför att sjelf utsöka
dess lösning.
Torpedoväsendet och hvad dertill hörer har äfven
framkallat en ganska rik litteratur under senare år,
och, egendomligt nog, finner· man ibland dem, som arbetat uti denna riktning, äfven ett antal för sjövapnet
främmande namn, ofta tillhörande officerare vid landarmeerne.

II.
Af denna korta expose af sjötaktikens utveckling
synes mig framgå , att nya åsigter om och ändringar
uti stridssätten st-.1 uti noga sammanhang med vapnens
fullkomnande och förbättring. Samtidigt med det nyss
omnämnda införandet af slaglinien infördes dels en
märkbar förbättring uti artillerimaterielen, dels användande af ett nggorluncla brukbart signaleringssätt.
Det var jn uppenbarligen af mindre vigt att hålla fartygen uti någon viss ordning, innan man kände något
sätt att gifva de enskilde fartygsbefålhafvarne order
och meddelanden.
Först sedan riggen blifvit mera ändamålsenligt ordnad, och man lärt sig konsten att manövrera, då vinden var nästan ensam användbar motor för de stora
skeppen, sa mt artilleri et ytterligare så utvecklats, att
något hastigare afgörande kunu e denned åstadkommas,
kunde åter de urgamla grundsatsern e komma i tillämpning, i Jet man viJ genombrytning af en fiendtlig linie
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kunde "dubbl era;' dess lovarts del, och så krossa denna
innan de i lä varande hunno upp till hjelp. Samtidigt
med genombrytningen infaller äfven de ofta förekommande äntrin garne; vid företagande af denna manöver
riskerade man ju i ganska betänklig grad en ombordliiggning, och då gälde det, att genom en kraftigt och
väl utförd äntring vända till sin förd el, hvad som annars kund e varit en stor olägenhet. Detta stridss1ttt
var äfven återtaget från äldre tider, enär det mera
säll an förekom mer emellan de äldste galerernas period
och van Tromp s seglande i kanalen med qvast på toppen (efter andra slaget vid Downs 1652).
Det fordrade öfver ett århundrade för att komma
ifrån hertigen af Yorks "Ligne de bataille'' , till dess
R od ney hann pröfva rikti gheten af de af Clerk framstäida meningarne. U nder denna tid gjordes väl stundom föreök till dubblerin gar, t. ex. af van Tromp, men
principens riktighet kan först med Rodney anses erkän d. Under hela denna tid förefolio likväl ständiga
!:ltrider på vattnet. Den fulländning som segelfartygens
taktik onekligen egde under Nelsons tid, hade behöft
ännu ett årh undrade för att uppnå s. Det är derför
icke heller att vänta, att man skulle, under den jemföreL;evis korta tiden för ånga ns användande, hafva
kommit till allmängiltiga principer, äfven om man ej
förbi ser rlen stora förmåga, som är nutid en egen, af
snabb utve ckling i alla riktningar, med ett ord af konsten att ''lefva fort ".
Att man uti de länder , hvarest sjöv&.pnet intager
en mera framstående plats ibland stridskrafterne än hos
oss, sträfvar efter klarhet och utredning af taktiska
frågor , har redan blifvit an förd t; en af de märkligaste
af de sålunda . framstäide meningarn e synes mig vara
den nyssnämnde i England uppkomna och der med stor
förkärlek omfattade åsigten om flottor s löpande spärr
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emot hvaran dra liksom medeltidens jemförelsevis lika
tungt rustade riddare .
Rammens stora betyde lse ligger, efter min tanke,
egentligen deruti, att det är ett vapen, som, helt och
hållet uti fartygs chefen s hand, af honom kan med största fördel användas, då omstän dighete rna fört till ett
mele, hvares t all verklig ordnin g upphört, samt sist,
men icke minst, uti den stora öfverlä gsenhe t den skänker det starkar e fartyge t öfvet· de svagar e bygde.
Dess använd ande "en masse" synes mig ej böra ifrågakomma med undant ag af några speciela fall , t. ex. då
en fiende har ett antal med ramma r försedda fartyg,
hvarme d han skall möta en flotta af lättare med grof
bestyck ning försedda fartyg, hvilka sakna torpedos, släpande eller utrigga de. Det är gifvet, att emot sådana
fartyg några ramma r skulle hafva ett afgjord t öfvertag, och som de sjelfva löpa ringa eller ingen större
risk, böra de naturli gtvis söka att så snart och grundligt som möjligt göra slut på striden. Det är tänkba rt
t. ex. att en eller ett par ramma r på detta sätt skulle
kunna göra ett förfärl igt slut på en hel transportfl.otta,
hvars skydda nde stridsf artyg ej kunna hafva stor utsigt att inne ibiand de egna, värnlö sa fartyge n, hvarken med artiller ield eller på annat sätt, förhind ra en
lätt manöv rerad och snabbgående ram att göra skada
och sjelf undand raga sig sina få farliga motståndare.
En sådan händelse torde dock ej böra läggas till
grund för bestämmande af stridss ättet emellan jemnstarlm och till antalet något när lika motståndare,
hvilken förutsä ttning jag anser bör tagas såsom utgångsp unkt för bedömande af frågan.
Om dy lika motstå ndare hafva lika fart, samt den
anfalln e tillgrip er den enda utväg, som synes mig möjlig, nemligen att med samma manöver möta den anfalland e - gör han det ej, utan afvakt ar stöten med
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bredsid an emot fienden, eller söker manövrera sig fri,
torde han hafva all möjlig ntsigt att förlora slaget -,
så synes det endast bero af slumpen, hvilka fartyg,
som efter stöten ännu äro flytande. Öfverlägsenh et i
öfriga vapen eller i dess handte rande, äfven i sjömanskap eller i besättn ingarn es kallblo dighet och öfning,
alla dessa egensk aper sättas helt och hållet å sido vid
en manöver, som endast fordrar att styra med full fart
rätt på en motståndare, som dessutom sjelf gör samma
manöv er; dessa egensk aper synes först kunna komma
till heders efter sjelfva stöten, och just hos dem, som
missly ckats i hufvudanfallet. Det synes mig derför
som om just den, som kände sig underlägsen uti dessa
stycken , skulle föredra ga ett sådant stridssätt, hvartil l
han, efter hvad jag tror, alltid kan tvinga sin motstånda re genom att sjelf antaga det.
Ej mycke t olika gestalt ar sig detta nivelle rande
stridss ätt, om fråga är att anfalla en till antalet jemnstark, men i fartyge ns beskaffenhet underläg;;en fiende,
som ä1· förseeld mecl släptorpedas eller utrigga retorpe dos, och hvilken iakttager· en sådan formering, att den
ej gerna kan genom brytas utan stor risk att komma
pä de farliga nnderv attensp rojekti leme, lika eller mera
förstörande än sjelfva ramma rne. Det är svårt att förstå, hvarför, i nu nämnd a fall, den starkar e ej skulle föredraga att på så långt håll, att han hade något skydd af
sitt pansar, försöka att skjuta sin svagar e motstå ndare i
sank, framför att riskera beröringen med dennes torpedos.
Slutlig en torde det väl böra tagas i betrakt ande, att ett
nutiden s större pansar fartyg innebä r ett värde, som
äfven för det rikaste land ej saknar betydelse och att
det sannol ikt ej under krigets lopp kan ersätta s, hvarför det ej kan anses klokt att med en sårlan insats
spela emot en spelare, som kanske ej vågar hälften.
De som förfäkt at den mening, som vill bygga sjökrig s·
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konsten på uteslutande användan de a f rammen, hafva
hemtat de erfar enh eter de stöd a sin mening på från
amerikanska inbördeskriget, sa mt feå n Lissa. Vi Ll de
tillfäll en då r amm en uti det förstn ämnda kriget verkligen gjorde ny tta - - v id ett t illfäll e ramm ades ett af tl en
egna eskadem s fartyg af misstag, så att det sjönk - skött es den äfve n så, som jag anse r den bör a nviindas, d. v. s.
såsom ett vapen, koncentl'eratlt nti sin elHds hand och
af hon om ny tjadt, oberoend e af a ll taktisk ordning.
V id Lissa spelalle s~'i d a n a faktorer hu fv udrölen, hvilka
ej tord e kunna tagas i betraktande i fråga om att utlet a
ett sjötaktiskt system. Det är ot vifve laktigt, att tillfållen gifvas, då rammen kan komma att ing ripa på ett
alldeles a fgörande sätt uti striLlen, och vapn et bord e
derför ald rig sakn as på något fartyg, tillräckligt sta t·k t
att dermed förses, sa mt med tillräc kli g manöverfö rm åga
att kunn a draga förd el deraf, men att grunda ett takti:'lkt syst em på dess a nvända nd e, eller att öfve r hufvud med en hel flotta eller en eskader företaga r örelser, som ~tro basemJ e p :l dess an viindand e i stort, <l etta
trol' jag va ra oriktigt. H varj e farty g ät· ju afsedt
både att kunna utföra och afslå en iinteing, men något
taktiskt system grunda dt på att kunna äntea med fl ertalet fartyg har dock h ittills ej blifvit föreslage t. Om
fartyg af samma slag so m den engelske "Polyphemus'',
afsedd endast för strid med ram och sjelfgående minor,
skulle i en fmmtid komma att till större antal ingå uti
flottom a, så vore det utan tvifvet nödvändig t a tt ut tänka särskilda, för dem lämpli gs. taktiska ordningar,
liksom det r edan nu kan var a skäl studera, hur u de
smärre minb i\ tarn e böra operera tillsa mmans, men till
dess synes mig lån gt vigtigare att sö ka efter taktiska
kombinationer, som äro lämpliga fö r farty g, hufvudsakligen afsedda föl' steid på af,;tå nd, d. v. s. Jn•a rs fö rnäm sta vapen artill eriet är.
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Vill man söka till ämpa de lärdomar, som kunna
dt·agas ur Rjökrigskonstens hi storiska utveckling, så
t orde först M ra tagas i betraktande, hvad det är, so m
egentligen skilj el' den nu brukliga materi elen ifrån il en
äldre, samt dern äst tillses , hurudana de förhållanden
kunna gestalta sig, unel er hvilka den hos oss kan komma till användande.
D e vigti gas t e hu f vu eld m.g, som skilja den nya sjökrigs materi elen från den ä ldre, syna s mig kunna kortIigen samm anfattas und et· följ and e:
l:o) Fartygen hafva, oberoende af vinden , full rör elsefeihet och kuna göra en ganska betydlig faet.
2:o) De äro eller kunna vara skyddade af en jernbeklädnad, som åtminstone bör kunna utestänga vanliga
s pränggranater och sålunda bereda något Rky dd emot
dessa proj ektil ers forödand e verkan.
3:o) Artilleriets utveckling torde knnn a beteckna s
forst och främ st såsom en slags koncentrer·ing, så att
nu med lätthet ur en pjes utslungas en p rojektil, i vigt
lika med t yngden af en hel bredsida från de föl' ick e
längesedan brukliga kanonerna. Vidare kännetecknas
artilleriets utveckling genom de grofva projektilernas
stora genomträng ningsförmåga, som snart synes göra
hva rje pan s~rskydd illusoriskt emot massiva projektiler i
slutligen genom den stora träffsäk erhet man uppn ått
med nutidens kanoner, hvilk en, i för·ening med den litet
krökta kulbanan, gör äfven ett litet mål mera utsatt
för att träffas nu än fordom .
4:o) har rammen och
5:o) minan under dess olika form er tillkommit såsom ny a vapen.
Den forsta af dessa fartyget:-; egenska per, den att
göra stor fart och hafva god manöverförm åg a, har eft ersträfvats af örlogssjömän under alla t ider , och det
traditionela svärmeri som sj ömänn en egna åt sin skuta,

_ . goplankan som skiljer dem frän undergång i vågorna,
har oftast sin grund uti verkliga eller inbillade företräde hos fartyget i eletta afseenele. För vårt lanel med
dess långa kustutsträckning och knappa ekonomiska
viikor måste denna egenskap vara serdeles efter;;;triifvansvärd, enär fartygen derigenom erhålla så stort
verkningsområele, att de sålnnela i någon mån kunna
förminska den nödvändiga olägenheten at sitt mindre
antal. Fordran på dem att besitta stor manöverförmåga synes mig äfven f'ör våm förhållanden, trånga
skärgårdar och krokiga farleder, sereleles väsentlig.
Begreppet stor fart ät· ju för öfrigt enelast relativt, och
hvad man önskar är ju egentligen att hafva stöne fart
än fienden men deraf följer ock, att man tvingas
fordra mer och mer af denna egenskap, så länge ens
tänkbara fiender gå i denna riktning.
Om fördelame och olägenheterna af pansarskyddet
har så mycket skrifvits och talats, att sannolikt ingen
sjöofficer finnes, som ej gjort sig en mening derom,
hvarför det kunde vara öfverflödigt orda derom uti
denna korta uppsats. Frågan tyckes äfven nu vara så
långt hunnen, att det ej längre fordras af konstrul<tören, att han skall göra ett pansar, som är i stånd att
utestänga alla projektiler, hvarför det också göres försök med dess anordnande såsom däckspansar och under
starka lutningar, för att på den vägen uppnå, hvad man
ej tror sig om att vinna med pansaret såsom vertikalt
skydd. Man kan, under den förutsättningen att ej fordra absolut skydd, derrör ocksli erhålla något sådant
på fartyg med rimliga dimensioner, och det lär väl ej
kunna förnekas, att en redan betydlig vinst ligger uti
att kunna utestänga de s. k. "vanliga granaterne".
Det torde för öfrigt kunna sägas, att pansaret, som
tvingat de större marinerue att bygga stora, djupgående och svärhandterliga fartyg, derigenom varit nyt-
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tigt fl'n· länder, omgifne af trånga sldtrgårdar, eller som
blott bafva få hamnar med ringa. vattendjup, ty de
stora fart,ygen kunna ej med fördel uppträda i sådana
farvatten och blifva lättare åtkom l ige för minbåtsattacker o. d.
Icke enelast artilleriets egen utveckling under senaste tid, utan äfven till komsten af de bil ua andra vapnen, mina n och rammen , synes mig ha fva bidragit att
gifva en om möjligt sti)rre betydelse åt detta flottornes gamla hnfvudvapen , iin det fordom egcle. Att sjöstriderne numera blifva hastigare afgjorde, äfven då
detta vapen ensamt användes, än forflom , torile kunna
anses sannolikt. Om ett lyckligt skott skadat en mot- ·
ståndares maskin eller rorledning, eller gjort hans lavetters invecklade maskineri otjenstbart, så är det så
mycket lättare och förenaelt med mindre risk att sednn
använda vare sig ram eller mina, för att gifva honom
nådestöten; derför torde det väl vara skäl att söka först
uppnå ett sådant mål. Den demoraliserande verkan
på en i torn eller kasematt instängd besättning, äfven
af skott som träffa utan att intränga eller göra stor
skalla, möjligheten att bortskjuta de inrättningar, som
ofta finnas å öfre däck till fartygets styrande och manövrerande, samt möjligheten att bortskjuta det der
varande befälet, torde alla vara omstii.ndigheter, värda
att tagas i beaktande och ledande till stridens inledande
med artilleriet, innan ens någon mcijlighet finnes för de
andl'a vapnens användande. Om af tvenne stridande
den ene har pansarskydd, men den andre baknar dylikt 7 bör vii.l äfven den s istnämnde söka att undvika
att blifva rammad, liksom båda motståndame nog ej
vilja sätta sig uti det läget att minor med samma fördel kunna a nviindas å L~ula sidor.
(Forts.)
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Försök till historisk öfverblick
af striderna om Sveriges sjöf(}rsvnr, del'as uppkomst
och utveclding under innevamude århun(lt·ade
jemte deraf fömnledda hetralitelser.
(Forts.)
Det politiska åskmoln, som höll på att urladda
i norden och hotade att äfven utbreda sig öfver de
1857.
ska)1(linaviska länderna, bidrog måh ända i viss mån
till, att ständ erna vid 1854 års riksdag voro mindre än
vanligt böjda för att diskutera öfver och pruta på de
af regeringen äskade anslagen till 5:te hufvudtiteln och
på det hela taget visade sig särdeles välvilligt stämda
mot sjöförsvaret, isynnerhet mot den "sjögående flottan". Den kungliga propositionen höll sig också på
helt och hållet neutral mark. Den innehöll denna gång
ingen nybygnadsplan, utan blott en reparationsplan .
Anledningen till denna återhållsamhet förefaller dock
något egendomlig. Utgående från den af ständerna vid
föregående riksdag gillade grundsatsen, att for närvar ande endast iståndsätta "elen del af befintliga materielen, som med afseende på dess möjliga tjenstbarhet
förtjenar att göras användbar", tillstyrkes, att ingen
annan nybygnad företages, än den för de ofullbordade
linieskeppen "Stockholm" och "Skandinavien ". För att
likväl icke försumma att tillgodogöra sig nyare uppfinningar och af andra länder pröfvacle forbättringar,
föreslås, att förse linieskeppen "Carl XIV Johan'' och
"Sto ckholm" med hjelpmaskiner för skruf.
Att tolka den ofvan citerade grundsatsen så, som
skulle den lägga hinder i vägen för en nybygnad, vitt-
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nar om en väl långt clrifven anspråkslöshet , liksom det
förråder nog myck en obekantskap med förhållandena
att, till stöd för auxilärmaskine rs insättande i tvenne
Jinieskepp, åberopa de senaste nybygnaderna i andra
länder, der man, särdeles i Frankrike, som häst höll
på att konstruera fullkra{ts-ångf artyg , både linie_
skepp oeh fr egatter . . Sjöministerns reparationspla n lofvade, att den sjögåen de flottan, so m vid 1854 års utgång borde bestå af följande kompletta fartyg, nämligen 4 segellinieskepp, 4 fregatter, 4 korvetter, 4 briggar, 5 skonertar och 3 ångkorvetter, efter 3 år skulle
utgöra 8 linieskepp (deraf 2 med auxilärmaskin) , 5 fregatter, 5 korvetter, 4 briggar, 5 skon artar och 3 ängkorvetter samt att derjemte skärgårdsflotta n skulle ega
alla sina far tyg i komplett skick. Till denna plans
utförande begärde K. M:t ett årligt e:x:tra anslag af
250000 rdr b ko för de 4 kommande åren och för denna
måttliga summa skulle vapnets materiel på 6 år "hafva
uppnått en ställning, som i mannaminne icke kunnat
framvisas". Riksdagen gillade hvad den kongl. propositionen innehöll och voterade de fordrade medlen, trots
grefve v. Platens klander öfver att utan bestäm!l plan
bortkasta höga anslag, som säkerligen blefve otillräckliga att iståndsätta den s. k. stora flottan.
När ständerna 1856 åter sammanträdde , hade det
börjat klarna vid den politiska horisonten, och chefen
för sjöförsvarsdep artementet hade nu en nybygnadsplan
att bjuda på. Enligt denna skulle flottan 1872 komma
att utgöras at 8 ångskepp (3 nya och 5 ählre), 4 ång _
fregatter (l ny och 3 äldre), 3 ångkorvetter, 10 större
och mindre ångfartyg, 11 segelfartyg, 24 kanonångslupar, 64 kanonslupar, 104 kanonjollar samt 53 öfriga
skärgårdsfarty g. Till fLlllföljande af denna plan begärdes för följande 3:ne år 1854891 rdr. Mot densamma hade likväl nu statsutskottet åtskilligt att aHmärka,
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framför allt att planen egentligen af'såg ångkraftens
användande på :flottans äldre segelfartyg, hvilket vore
desto olämpligare, som nya åsigter om sjökrigsmaterielen antagligen måste göra sig gällande -- en invEinrlning så sann, att elen borde göra hvarje plans {mmläggande för representationen onöclig. Utskottet ansåg
derföre klokast att förorda anslag till en ångfregatt,
ett annat större ångfartyg samt 6 lmnonångslupar,
hvilken hemställan af riksdagen bifölls, med undantag
af anslag till ett större ångfartyg, och beviljades sålunda ett extra nybygna<lsanslag för åren 1858--60 af
1679697 rdr rmt.
Ehurn vi, såsom förut är niimclt, ej kunna annat
än ogilla, att representationen inlåte r sig på att föreskrifva regeringen till hvilka fartygstyper hon skall
använda de till dess förfogande st älda nybygnaclsmedel, så måste vi tillstå, att statsutskottets betänkande
grundade sig på både i ekonomiskt och militäriskt afseende sundare principer än det kungliga förslaget.
Önskligt hade dock varit, att man öppet uttalat den
åsigten, det riksdagen ej åstundade, att någon på
längre tid beräknad nybygnadsplan förelades dem till
• pröfning, men deremot förbehölle sig rätt att, föt• beviljandet af framtida anslag, taga hänsyn till på h vad
sätt och i h vad mån regeringen använd t förut tillgäng·
liga medel till rikets gagn och va pnets förkofran.
Genom beviljande ej blott af anslag till nybygnad
utan ii.fven af flera anJra vigtiga anslag visade ifrågavarande riksdag sin frikostighet mot flottan. Deribland
må särskildt nämnas 160700 rur rmt tilllöneförhöjning
åt officerskåren, 72841 rdr rmt åt unuerofficerskåren,
150000 till exercisanslagets böjande samt får<lubbling
af medlen till reservstaten m. fL Deremot af.-Jlogs rleu
begärda tillökningen af 40 underofficerare och 200 matroser. Denna stänuernas friko stig het torde snarare
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varit en följd af ett allm~tnnare intresse för flottan än
af synnerligt förtroenue till departementschefen, får så
vidt man får tillmäta någon betydelse cleråt, att åtskilliga motion er af grefve von Platen, sjöministerns
motståndare, af riksdagen bifållos, samt att statsrådet
Ulner den 30 December 1857 afgick och efterträddes
af till konteramiral pli sa mrna gång befordrade kom.·
kapten Ehnemark.
Den afgående departementsc hefen vae visserligen Ullions omiten
ansvarig för den plan som rikets stiinder ej ansågo sig k1856.
böra stadfästa, men planen ser nästan ut som ett verk
af elen union sko mite, som 1856 tillsattes för ordnande
af de båda förenade rikenas försvarsverk. Tillsättandet af denna komite utgick obestridligen från en sann
och lycklig tanke , nämligen att bringa de båda ländernas krigsmakter i närmare samband · med hvarandra.
Då det kan vara af intresse att känna hvilka bestämmelser för sagda ~indamål föreslogos, skola vi meddela
grunddragen af de komitemdes förslag.':') De förenade
rikenas stridskra(tet· till lanels och till sjös skulle bestämmas efter 2 1/ 2 proc. af dera s befolkning, således får
Sverige till 90000 man, hvaraf 20000 till flottan och för
N orge till 37500 man, hvara f 13500 till flottan, befäl och
underbefii.l likväl häruti ej inberäknade. Af svenska flottans manskap sk ulle 7800 man utgöra stam och af den
norska 5ÖOO man linietmpper (stam). N ågot gemensamt
förslag till öfningar kunde ej uppgöras på grund af
olikheten mellan de folkklasser , hvaraf manskapet till
flottan i de båda länd erna rekryterades, hvarför det
blott borde stadgas, att stamtruppen skulle underhållas
till minst en tredjedel af besättningarna på unionsflottans fartyg.

'* ) Krigsvetenskapsakademiens tid sk rift 1858.
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storleken af unionsflottan bestämdes till 4500 tons
med 1560 kanoner, minst 24-lt.:ge; häraf kom 3000 ton s
med 1080 kanoner på Sveriges del och 1250 tons med
480 lranoner på Norges. Sveriges sjögående ell er egentliga sjöförsvar skulle bestå af 8 ånglinieskepp, 4 ängfregatter, 3 i\ngkorvetter, 5 större ångsk epp, 24 ångkanonslupar, 2 segelfregatter, 4 korvetter och briggar
samt 4 mörsarefartyg. N or ges sjögående flotta beräknades till 2 ångfregatter , 2 ångkorvetter, 5 stö rre !\ngskepp, 12 kanon slupar och 2 kanon skon ertar samt 2
segelkorvetter och 2 segelskonertar. Roddflottiljen eller
kustförsvaret skulle räkna i Sverige 6 bataljoner slupar, 8 bataljoner jollar samt 4 mörsarefartyg, i Norge
5 bataljoner slupar och 3 batal.ion er jollar utom erforderliga chefs- och transportfartyg.
Till bestridande af de gemensa mma krigsom kostnad erna, äfven beräknade att utgå efter folkm ängden,
skulle ställas till K. M:ts förfoga nde, att lytta i fredstid , ett mindre kreditiv af 200000 rdr rrnt, för hvarje
10000 man och, att ly fta i krigstid , sedan kall else utgått till representationen , ett större kreditiv till tredubbla beloppet af det mindre.
Om sjöförsvarets angelägenh eter i union skorniten
ej blefvo behandlade med den grundlighet och den
mån~sidighet , so m dess organisation vid denn a tidpunkt
l\räfde, så torde detta kunna förkl aras der af a t t flottan
der representerades af blott en sjöofficer från hvardera
riket. De anmärkningar, som synas med skäl kunna
· göras vid komiteförslaget, gälla såväl personalen som
materielen. Uti betänkandet yttras: "Det kan anses
såsom en på erfarenhet grnnda(l r egel, att då tre fjercledelar af ett skepps besättning utgöres af dugligt, i
tjensten öfvadt sjöfolk, kan antalet, utan väsentlig olägenhet för det hela, fyllas med oöfvadt och mindre sjövandt manskap"; vidare: "Sverige bör derföre, om dess
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flotta skall vid utrustning till krig kunna erhålla duglig besättning, hålla en femtedel af sin st am, eller omkring 1600, i ständig öfning ombord å full ständigt u trustade och på sjöexpeditioner utsände krigsfartyg".
Beträffande det manskap som skall bemanna roddflottiljen heter det åter: "På det sätt sjökrigsmaterielen
under de senare åren blifvit utvecklad, komma flottiljens fartyg i allmänhet att användas såsom flytande kustbatterier och man skapet ofta att förstitrka arm en. Öfningarne böra derför vara un gefär desamma som för
armeens." Efter att hafva gifvit full giltiga skiil hvarföre den sjögående flottan bör bemannas med en väl
öfvad stam och befäl, kan man ej ann at än förvånas
öfver att uti " Utkast till en de f'ören acle rikenas stridslerafter ordnande lag" ej finna några garantier för stammens behöriga öfning; med afseend e på unionshären äro
slidana bestämmelser för eslagna, men ej för nnionsflottan. De komiterade hade sy nbarligen funnit svårigheterna för st ora och fruktat att ingripa uti bestående
förhållanden, de åtnöjde sig derföre med att antyda,
huru elen stora numerären af stammen kuncle "af förekommen anled ning" (?), öfvas under kortare än ett års
expeditioner, ett sys tem, so m mera synes afserit att ge
ett tillfredsställande resultat på papperet än i verkligheten. Utaf hvad. som yttras rörande öfningarne för
roddflottiljens manskap spåras, huru de oklara föråldrade ideerna om skärgårcbvapnet såso m ett ann ens
vapen föresväfvade unionskomiten. Derför hy llas också
med afseende på per sonalen rldningspn·ncipen, d. v. s. ·
en nautiskt öfva!l bemanning fiir det egentliga sjöförsvaret och en annan, oöfvad, för skärgårdsflottan (de
fly tan!le kustbatterierna?) . Samma princip gjorde sig
väl till viss grad gällande angående materielen, men
härvid är att märka, att de komiterade drog gränsen
mellan de båda vapnen och deraiil verksamhet helt olika
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föregående delningsvänn er, såso m synes af följande citat:
"Den hittills brukliga fördelningen i örlogs- och skärgårds- (stor och liten) flotta , hvaraf den förra är afseeld
att erHlast striua på hafvet, och den senare att försvara skärgåruen, är icke längre användbar. D en förra,
försedd med ångkraft, kan likasåväl som den sena re
strida i skärgården, der den i de allmänna farl edem a.
och - blott nödig lokalkännedom finnes- äfven mångenstädes utanför dessa, finnet· tillräckligt djup och utrymme. Nutidens iingkanonslupat· äro genom sina störr e
dim ensioner och kraftiga maskin er, i stånd att med de
större skeppen deltaga i krigsoperationerna så väl på
hafvet som i skärgården, och höra derföre till samrna
klass som dessa."
Vi tillåta oss fästa Jäsarens synnerliga uppmärksamhet på detta yttrande, såsom det första officiella
erkännande af de nyare sjöförsvar:;ideerna, d. ~i. id een
af ett kustförsvar. Att roddflottiljen, "hvars v~inle under ett framtida krig ]änge varit omtvistadt'', det oaktadt fi ck qvarstå såso m en armens flotta i stället för
ett positionsartilleri, var visserligen, enligt vår uppfattning, ett mi sstag, in en derigenom att dess in~kränkta
verkningskrets tydligt a ngafs, blef detta miss tag. ej af
så stor praktisk betydelse, att det borde hindra det
"eg~ntliga sjöförsvarets" naturliga utveckling. Om vi
rätt uppfattat unionskomitens åsigter om grunderna
för de förenade rikenas sjöförsvarsorganisation - någon fullständig strategisk och ta ktisk operationsplan
för flottorna har nämligen ifrågavarande komite, lika ·
litet-rsom senare tillsatta komiteer, funnit godt att utveckla - så kunna vi ej annat än i hu{mtclsak g,iJla
dessa åsigter och anse, att de komiterade lemnat en
ganska tiJlfredsställande utredning af den vigtigaste
principiella delen af frågan, om hvilken del det egentligen var af vigt att de båda statsmakterna enade sig.
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Vid det mindre lyckliga förslaget till fartygstyper
borde deremot r egeringen ej hafva ansett sig bunden,
då hon onekligen förfogade öfver större och mångsidigare fackkunskaper till sådana för::;lager s uppgörande
än de komiterade, utan borde hon hafva vidtagit nödiga förändringar i detta förslag, innan det framlades
tör r epresentationen, om detta nödvändigt måste ske.
Om t. ex. halfva roddflottan med dertill hörande talrika bemanning inrlragits och för derigenom tillgängllga
medel pansarbatterier anskaffats, om vidare de 8 ängIinieskepp en ersatts med ångfregatter, så är det åtminstone möjligt, att den kongl. propositionen blifvit af
rik sdagen gynsammare mottagen. Nu liknade den
alltför mycket den af amiral Gyllengranat 9 år tidigare framlagda s jöförsvarsplan, för att ej, med större
skäl än denna, komma att dela dess öde.
Innan vi lemna den svensk-noreka kommissionen,
hvars arbeten för öfrigt synas blifvit af båda statsmakterna lagda ad acta, anse vi oss böra egna vårt
erkännande åt den sjelfst ändiga och manliga · uppfattning af de förenade rikenas politiska ställning som
finn es uttalad i dess beUinkande. Bland annat yttrar
kommissionen: "Det tillhör i främ sta rummet de tvenne
för enade folken att häfda det skandinaviska elementet
och såsom ett värdigt syskonpar vårda broderskapets
heligaste intressen. Fördraget af den 21 Nov. 1855
utstakar fullständigt de förenade l'ikenas politiska ställning. De äro kallade att utgöra civilisationens samt
den europeiska sjelfstänclighetens förpo st i norden. Att
lösa denna betydelsefulla uppgift är lika ärofullt som
vådligt. Om svenskar och norrmän genom inbördes
kraft och enighet visa sig denna höga kallelse vuxna,
kunna de med heder och förtroende i nödens stund påkalla och emottaga sina mäktiga hundsförvandters hjelp.
Om de åter skqlle förfalla uti småaktiga brister, i klen-
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modig fruktan eller oförlntlig liknöjdhet, skulle de i sin
svaghet förgäfves anropa främmande beskydd. Deras
djupa fall vore då lika oundvikligt som välförtjent."
Union skomiten skiinkte sålunda en rättvis hyllning åt
novembertraktaten med vestmakterna och såg deruti
ett tecken till att de skandinaviska folken beslutat sig
för att frigöra sig från det påtvungna beroemle af
Ryssianus czar och att taga ledningen af sin framtiu
i egna händer, men man förbislig på samma gång, att
motionen under sitt långvariga con valescenstillstånd för lorat en del a f sin spänstighet och ännu ej var i besittning af tillräcklig sj elfkänsla och viljekraft för att
fullfölja sin historisk-politiska mission. Häraf berodde
det möjligen , att kornitens förslag ej till några åtgärder
föranledde.
8
« Monkett.
'""ier" al
D et återstår oss att reU.o!röra
för ännu några skrif·
~
ter i sjöförsvarsfrågau, hvilka på 1850-talet sågo dagen.
Den betydelsefullaste af dessa ä t· ovedersägligen "studie r
ö(ver svenska skärgårdsflottans historia, lwigssätt och
användonde vid Sveri_qes /'ör svar· af en infanteriofficer" *)
(lVIan kell). En U.etaljerad kritik af en bok på 328 siuor
är utom all fråga i en sammanträngu öfverblick sådan
som denna, så mycket mer so m boken af trenne kompetenta personer gjorts till föremål för dylik granskning. Vi måste derföre inskränka oss till att gen er elt
återgifva de intryck och tankar som dessa studier synas oss böra väcka hos flertalet af tänkande fackmän,
som med någon uppmärksamhet följt författarens i\sigt er om så väl landt- som sjöförsvar.
r-r\ tt en infanteriofficer lyckats frambringa den måhända fullständigaste och den helt säkert klaraste afhandling, so m skrifvits om roddflottans historia och
kr(qssiitt, låter väl tänka sig, men förutsätter do ck en
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ovanlig arbetsförmåga och ett särdeles lifligt intresse
för ämnet, hvilka egenskaper författaren visat sig äga
i rikt mått , men att en icke fackman framträder med
ansprå k på att förmå fålla ett oveldigt afgörande domslut mellan fa ckmännefls skiljaktiga meningar, rörande
gmnderna för vårt sjöförsvar och anser sig kompetent
att blott på grund af historiska undersökningar och
teoretiska studier besvara frågan : "Huru kommer den
svenska skärgårusflottan att användas uti ett blifvande
försvarskrig emot Ryssland'?" vittnar om allt för stor
rin gaktning fö r praktisk yrkeserfarenhet och för den
mångsidiga re uppfattning som fostras af denna. Då
författaren salmar dylik erfarenhet och fackkun skap ,
är det ej att undra på, att hans framställning blir ensidig och han s omdöm e partiskt, med eller mot han s
vilja. Såsom historieforskare har författaren nedlagdt
stor förtj enst genom det sätt, hvarpå han samlat och
ordnat en mängd fakta, af hvilka läsaren kan hemta
både intressanta upplysningar och värdefulla materialier för bedömande af dessa sjökrigshistoriska tilldragelser. Men för att rätt uppskatta deras värde, för
att kunna "skilja slaggen från den rena malmen och
om möjligt slutligen utleta sanningen 11 är ej tillfyllest
att vara forskare, man måste förstå att bedöma , hvilken andel gynsamma eller ogynsamma omständigheter,
beräkuing eller slump, personlig skicklighet eller oförmåga och försumlighet, krigsmaterielens duglighet eller
brist er m. m. haft på den kända utgången af dylika
krigshändelse r; med ett ord, man måste vara sjömilitär,
och detta mer än till namn och uniform , för att förmå
rätt tolka sjökrigshistorien och utleta de Hirdornar som
kunna tj ena till rättesnöre fdr framtiden.
På sa mma sätt är ej nog att känna sjövapnets fordom gällande krigssätt, för att afgöra, huru det framdeles bör användas, och hvad det sannolikt kan komma
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att uträtta; till detta fordr·as jemväl att hafva följt med
vapnets utveckling, att förstå viirdet af förbättringar
hos higsmaterielen, att kunna tillgodogöm sig dess
fördelat· och modifiera förut gällande taktiska oeh strategiska regler, eller korteligen att vara fackman, hvil- het ingen kunde förutsätta "en infanteriofficer" vara.
Han visar ock detta oförtydbart genom att fasthålla
vid de ideer, som voro rådande 1809 om sjövapnet, och
gen om att betrakta ångkraften ungefär som de, hvilka
20 år tidigetre kämpade för segla,nde eller roende sjöförsvar.
Under sådana förhållanden är det ingalunda öfverra skande, att man ej känn er sig tillfredsstäld med det
svar på en vigtig, länge omtvistad fmmtidsfråga, hvilken författaren synes hafva gjort sig så mycken möda
a t t få fram pi\ ett naturligt och öfvertygande sätt, eller
att man tror sig skönja .en röd tråd genomgå författarens studier, ett afsigtligt försök att framställa flottan såsom ett vapen af särdeles underordnad betydelse
för landets försvar i jemförelse med armen, isynnerhet
om denna grundar sina operationsplaner på det beprisade
centralförsvarssystemet. Så lugnt kritiserande förf.
bemödar sig att behandla sjöförsvarsfrågan, lika sancrvinisk blir han i sin framställning af armens och ce~
tralförsvarets betydelse; på dessa faktorer stöder han
sitt bevis för "möjligheten för svenskarue att ~ttan
fr~immande hjelp försvara sin sjelfständighet emot den
såsom oemotståndlig ansedda ryska kolossen ".
•studiernas " författare sö ker att karakterisera de
olika åsigter som varit rådande angåemle sjöförsvaret
och att påpeka hvardera åsigtens ytterligheter, såväl
som den grad af sanning den kan innehålla; vi skola,
ej uppehålla oss med att söka visa, huruvida författaren lyckats i sin karakteristik, men fästa endast uppmärksamheten på att det Platenska förslaget repre-
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senterar elen åsigt, till hvilken f()rfatt.ltren erkiinner sig
vara. anhiingare, hvilket han ock visat genom att tillegna v. Platen sin bok, men ehuru han anser nämnda
förslag "under Sveriges närvarande ställning såsom det
bästa sättet för ordnande af dess sjöförsvar'', sii. hinelrar detta ingalunda, att han underkastar detsa mma
en gan ska. omild kritik, synbarligen på den grnnd, att
elen ro l, grefve Pittten an vi sacle skärgårdsAottan, i främsta rummet. misst1inh:tes lmfva någon fri-inelskap med
de moderna sjOförsvarsid eerna om ett kustförsvar, och
detta ord, liksom "lmstflotta" och "kustarme", kunde
l(stucliernasl( fridattare ej fiinlraga. Antingen missuppfa,ttade han grundligt dessa begrepp eller också är
det med afsigt och i iinclamål att förherrliga centralförsvar et, som han stiimplar denna "stridskeafternas
splittring u t med l;;:nsten" såsom felaktig och stridande
((emot krigets stora, allm1inna regel, att så mycket
som m<ijligt hålla stridskrafterna förenade, koncP.ntre·
1·aclc". Det är emellertid just mot denna regel som
författaren, i likhet med andra anhängare af tvenne
skiljda sj()vapen, pli ett beticinkligt sätt bryter, då han
till elen grad vill omöjliggöra föreningen mellan sjöstridskrafterna, att han förpassar de sjögående fartygen till Kattegat till "skycl([ för handeln på Sveriges
vestm h:nst" och placerar hnfvuclmassan af sk1irg:hdsfiottan vid \Vaxholm, ldar att retirera in i lVIälam.
Det är vidare denna regel som kustförsvarsprincipen
erkänner och stöder sig på, derigenom att den afser
e;1 förening mellan stora och lilla flottan till gemenS rlin ma operationer vid rikets kuster.
Den om talade
·'splittringen utmed kusten" skulle hafva varit emot
rrgcln, så framt ej ångkraften gifvit mei1el att koncentrera stridskrafterna i tid för att med samlaLl styrka
kunna anfalla. I besittning af den nya, af vinden obe·
roende, rörelseförmågan kunde knstföt·svarsmaterielen

utan risk spridas, det enda sätt hvarigenom bevakning
af en långsträckt gräns är möjlig. Men för ''studier·
nas'' författare gäller ingen annan förening än den
mellan armen och armens flotta och ingen annan koncentrering än den bakåt.

Anmärkningsvärda tilldragelser under sjöstriden mellan Chile och Peru

(Forts.)

af engelske sjöofficeren, löjtnant Madan.
Öfversättning ur Journal of The Royal United Service Institution,

Chiles flotta 1879.

)

1:o) "Blanco Encalada", 2:o) ''Almirante Cochrane",
systerfartyg, konstruerade af mr E. .J. Reed, och bygda
i England 1874 och 187t>. De äro korta och till utseendet starka centralbatteri-pansarfartyg, förande sex 9
tums mynningsladdningskanoner om 12 tons, hafva dessutom flera lätta kanoner och 2 st. Nordenfelts kulsprutor. Deras deplacement är 3560 tons och de hafva 2920
ind. hästkrafter. Pansaret är 9 tum i vattengången
och aftager i tjocklek mot för- och akterskeppet; kring
batteriet är det 6 å 8 tum tjockt. De äro försedda
med dubbelshufvar och följaktligen lätt manövrerade.
Under kriget voro endast undermasterna uppe, den
främre försedd med fockrå. Märsarne voro skyeldade
med jernsköldar. Bogspröt och alla andra rundhult
voro lemnade i land.
Då inga dockor funnos på kusten, hade fartygens
smutsiga bottnar icke kunnat rengöras och kunde far·
. ten pi\ den grund icke uppdrifvas till mera än 9 a 10
knop.
3:o) "O' Higgins", 4:o) "Chacabuce", systerkorvetter
om 1670 tons med 800 ind. hästkrafter, hvardera fö·
rande tre 150-it.:ga 7 tons Armstrongskanoner och fyra
40-li.:ga.
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5:o) ''Ahtao ((, en gammal korve tt, hYilken enda!'lt
kuuue ånga 5 knop ; arm erin g: tre 150-ti.:ga.
6:o) ''Magallanes" , kanonbåt; en 150-tt.:g och två
små k anoner.
7:o) "Corvadonga" , kanon båt; två 70- <ft.:ga or,h ti·e
små kanoner.
B:o) "Es rnerald a", träk orvett, bygd 1854, omkr·ing
800 t ons.
Dess utom begagnarl es 8 ell er 10 ångbåtar, hvaraf
några voro arm erade såso m tra ns portfartyg.
Pet·u viansim ftott.an 18'79.
Bolivia egde inga far tyg, men P eru gjorde anspråk
på att min st. h:tfva lika. sta ek flott:t so :n Chile.
l:o) "Huascar", med två 10 tum s 300-ti.:ga mynningsladdning;:; Arm ;;; teong .~ k an on e r, 5'/2 tums pansar
på tornet och med ett 4'/2 tnm .~ pansarbälte; hade nyss
blifvit dockad och kunde· ånga oml;xing 11 knop.
2:o) "Independencia'', ett pansa rfartyg af gamla
typen, skyddaclt af 4'/ 2 tum s pansar , hade omkring 3000
tons deplacement.
3:o) "Union ", en snabbgåend e korvett af 1200 tons,
förse dd merl nya pannor, h vilka dock del vis v oro öfver
vattenlinien. Hon kunde göra 13 knop och hade 13
kanon er.
4:o) 11 Atahualpa", 5:o) ''Manco Capac", af 2100 tons
deplacement, längd 235 fot, systermonitorer föe hamnförsvar metl 10 tums j ern pit tornen. D e föelle två 15
tums Rodmans slätborrade kanon er. Deras hastig het
und er ånga var ick e 5 knop.
6:o) "Pilcomayo" om 500 tons meJ 5 kan oner.
7 :o) Två Herreschoff minbåtar och några transporter
fullbordall e den peruvi anska flottan.

-

97 -

SammatHlmhbningen mellan flottorna utanfÖl'
Iquique.
Efter att hafva gjort hastiga förbered elser, ångade
den chilianska eskad ern nordvart den 14 Maj i afsigt
att anfalla den peruvianska i Callao bay. De gamla
träfartygen "Es meralda" och "Corvadonga" lemnalles
efter, för att blockera den pernvian ska hamnen Iquique,
hvarest de förenades trupper vor o försa mlade. Genom
ett egendomligt sammanträffande lemnacle "Huascar "
och "lnllependencia (' Calla o samma dag och styrde
syd vart. De passerade, men sågo icke den chilianska
eskadern och fram komma till Iquique den 21 Maj i
dagningen, hva ret de genast angrepo de chilianska fartygen. En högst oj emn strid uppstod nu, hvilken kan
beskrifvas med några få ord.
Den lilla "Corvadonga", hack i häl förföljd af "Independ encia '', ångade sydvart, följand e tätt efter kusten,
derunder skjutande med sina aktra kanoner. Klokheten
i detta förfaringssätt visade sig snart, i det att "lndependencias " chef, kapten Moore, efter en 5 mils *) jagt
genom ett groft felsteg satte sitt fartyg på grund på
ett r ef, hvarest det snart blef totalt vrak, Den lilla
"Corvadonga ", sjelf nästan oskadad, underhöll en oafbruten eld till dess "Huascar", hvilk.en under tiden
sänkt "Esmeralda ", kom, för att hj elp a sin olyckliga
kan1rat.
Striden emellan "Huascar " och "Esmeralda" är
kanhända mera instruktiv, ehuru den sena l'e hade liten
eller ingen chance emot hennes snabbare motståndares
10 tums kanoner.
Esmeralda börj ade elden med st ort mod, men efter
en kort stund sprang en af hennes pannor, hvarefter
*) Alla htir a ugifn a mil ä ro e ngelska.

~j ;;mi l.

'l

-

il8-

bon dref omkring nästan redlös , såsom ett mål för såväl strandbatter ierna, som för tornfartyget. SintJigen
efter en timmes eld beslöt kapten Gran på "Huascar"
att ramma "Esmeralda ", hvilken nu var uppsliten af
kulor och hade många döda och sårade. Första försöket hade icke myck en framgång, huru "Huascars" ram
träffade 11 Esmeraldas " bog. Innan fartygen åtskiljdes,
sprang chefen å 11 Esmeralda" , kapten Pratt, åtföljd af
endast några få män, upp på "Huascars " däck och sålde
der dyrt sina lif under försök att genom äntring taga
henne. Samma scen upprepades, när det peruvianska
skeppet för andra gången försökte att ramma ; det äntrande manskapet från 11 Esmeralda" blef, ehuru betydligt manstarkare än för sta gången, öfvermanna dt och
nedgjordt. Den tredje stöten från rammen afgjorde
den chilianska korvettens öde; den sjönk med flaggan
i topp och de flesta af dess tappra besättning omkommo i vågorna.
"Corvadong a 11 lyckades under tiden undkomma åt
söder.
Anmärkning ar. Denna sjöstrid synes hafva varit
en, i ,hvilken en bogsermina med fördel skulle kunna
såsom försvar hafva användts af de chilianska fartygen.
Båda voro de i hastighet underlägsna deras jernklädda förföljare, men genom att hafva minor emellan
dem och fienden, bogserade efter tyskt systern (2 bogserändar i hvarje) och genom att sarotidigt hafva begagnat deras roder, så skulle de åtminstone kunnat förekomma att blifva rammade.

Et·öfrandet uf Huascar.
De händelser, hvilka togo plats under de 4 måna·
der, som förflöto mellan striden utanför Iquique och eröfringen af a:Huascar 1' af de chilianska pan sarfal'tygen ,
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visa på det mest slående sätt, h vilka ofantliga förde1ar
ett Jn-igsfartyg har, då det ångar en a två knop fortare,
än de fiendens skepp , hvilka hon är underlägsen.
Peruvianern a hade efter förlusten af 11 Independencia a endast två fartyg af ni\gon styrka, hvilka kunde
hälla sjön. Dessa voro det mycket omtalade tornfartyget "Huascar 1' och den snabba korvetten 11 Union 11 •
Det oaktadt voro <lessa två fa rtyg i st ånd att under
4 månarl ers tid helt oeh hållet afln·yta handeln på
Chile och att hålla hela lmsteu i en beständig fruktan
att blifva bombardera d; "Hnasca r " uppträdde helt plötsligt framför någon hamn, öppn ade eld och förstörde en
dyrbar egendom och innan de chili anska pansarfarty gen, hvika genast eftel'telegraf erad es, hunno anlända,
ångad e "Huascar" till en ann an del af kusten. Hon
tog flera fartyg, ll el'i in begripet en transport med ett
helt kavall erirege mente ombord. Den chilianska regeringen blef härigenom satt i trångmål, den kunde icke
sända en enda transportån gare med trupper eller proviant till norra fronten, utan att denna var åtföljd af
ett af deras stora pansarfarty g; under tiden låg hela
kusten blottstäld för attacker af "Huascar" och hennes
följeslagare. Den hade ingen docka stor nog för att
deri kunna rengöra de orena bottnarue på "Blanco'1
och 11 Cochrane" och dessa kunde med endast 9 å 10
knops fart icke hysa hopp om att taga det peruvianska tornfartyget.
Slutligen antogs den enda utväg, som återstod.
"Cochrane '1 beordralies till Valparaiso, hvarest hennes
maskinerier undergingo en fullständig r eparation och
hennes botten blef rengjord af dykare. Detta gjorde
att alla andra operationer blefvo afbrutna under mera
än en månad, men, när arbetet var fullbordadt, befans
det, att 11 Cochrane 11 kunde göra öfver 11 knop eller
minst lika stark fart som <~ Huascar ' .
1
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De chilianska fiottoma blefvo lin nu en gång sam·
mankallade får att uppsöka de två peruvianska farty·
gen, hvilkas sätt att gå till väga nu var allt för väll;; ~indt. Dessa voro fortfarande upptagna med att gör a
anfall på de chiliansim hamnarne och återvände så
snart de voro jagade af "Blanco", till deras ope ration s bas, det befästade Arica, Inrarest de togo kol och proviant.
Chilianska eskadern, bestående af ''Blanco", "Cochrane ", "O'Higgins" , "Corvadong a" (kanonbåt), "Loa"
(armerad transport) och ''Nfatl1ias Cousino"( kol dragare),
lemnade Antafagasta den 1/ 10 1879 och ångade nordöfver mot Arica, om kring 350 mil afJ.i:igset, sökande
efter de två fartygen. Den anlände på aftonen utanför viken och utsände genast en ;'\ngslups-minexpetlition,
utrustad med mr Evoys patentst ångminor. Företaget
misslyckade s derigenom, att ångs luparn e lemnade eskadern så långt till sjös, att deras ringa hastighet hindrade dem att nå hamnen fö re dagbrä8knin gen. Härvid såg man dock, att hvarken "Huascar " eller "Union"
voro i hamn en, och då den chilianska eskadem icke ansåg det lön a mödan att anfalla den hamnen försvarande
monitoren "lVIanco Capac" eller kanonbåten "Pilcomayo" ,
hvilka voro skyduade af de med tunga reffiade kano ner förs edda fästena, så ångade de åter söderut.
Följande plan anlades för att fånga de peruvianska
fartygen , h vi lka med bestämdhet borde påträffas utanför någon chili<msk sjiihamn . Dc tre långsammas te
fartygen skulle ånga långs kusten på 15 mils afstånd
från denna och om, hvilk et var att förvänta , de
fin go sigte på " Huasca r" och "Union ", så skulle de
icke genast biirj a jaga dem , utan borde de i stället
und er minskad fart gå rundtorn och bakom dem och
derefter drifva dem mot norr, för att möta de snabb:we Rkeppen "CochranR", '' O' HigginR " och "Loa",
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bvilka skulle fö lj a den långsammar e eskadem på 50
mils afstånd och hvilken skulle uppehålla dem ti ll dess
:' Blanco " hann komma upp. Denna mycket kloka, strategiska plan visade sig fullkomligt lyckad. Allting
gick, som den chilianska chefen förutsatt, ehuru hans
plan höll på att. gå om intet genom andra order från
regeringen.
Efter att hafva :lngat söderut nn<ler någon tid, fick
"Blanco" sigte på "Huasca r '' och "Union", liggande
just utom synhåll från Antofagasta, h varest chilianska
armen nu höll på att sammandra gas. De chilianska
fartyg en minskade fart och lyckades snart att gå rund
peruvianska flanlren; "Huascar" och "Union" ångade
makligt nordöfver, skrattande åt det synbarligen misslyckade försöket af <len starkare men långsammar e
"Blan co" att taga dem. Stor var ängslan på "Blanco ";
Skulle "Cochrane" vara på det bestämda afståndet '(
Skulle en af dessa ofta påkommand e tjoekorna hjelpa
peruvianern a att undkomma? Snart skingrades deras
farhågor i det de fingo sigte på tre rökpelare, litet på
babords bog af de retirerande fartygen.
Ombord på "Huascar" var nu allting i förvirring.
Kapten Gran, hvilken utan tvifvel var en tapper och
skicklig man, såg genast i h vilken fälla han blifvit
fångad.
Trenne utvägar synes hafva varit öppna för honom. ·
1:o) att gå rätt på och möta "Cochrane" , och ehuru
underlägsen henne i artilleri, försöka att ramma eller
genomskjut a henne, innan "Blanco" , hvilken var 4 mil
akter ut, hann komma upp;
2:o) att fiirsöka undkomma åt nordost mellan "Cochrane" och land, dervicl förlitande sig på sin större
hastighet;
3:o) att vända om och anfalla eller försöka und·
komma bakom "Blanco".
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Kapten Gran valde den andra utvägen, ehuru han
måste hafva hört, att "Cochrane" undergått reparationer. Det är ett kändt faktum , att han , just innan han
lemnade Gallao för denna kryssning., begärt att få docka,
för att få sitt fartygs botten rengjord, men att detta
vägrats. ''Union" å ngade hastigt nordvart och undslapp, men det syntes snart, att "Huascar" skulle blifva
afskuren.
"Huascar" öppnade elden på "Cochranes " babords
bog kl. 9t 25m. f. m. på 3200 yards afstånd. Fjerde
granaten från hennes tornkanon rikochetterade och träffade "Cochranes" bog öfver pansarbältet, förstörde kabyssen, men sprang icke.
Anm. Det synes som om kapten Gran, sedan han
fann att hans reträtt var afslmren, begått ett stort fel
genom att låta Cocbrane intaga sin plats rätt akter
om honom. Hans egna kanon er voro härigenom maskerade af "poopen ", under det att ·"Cochrane" hade
4 kanoner, hvilka kunde skjuta rätt föröfver.
Kl. 9t. 55m. kom en granat från "Cochranes" styrbords framste kanon , hvilken träffade styrtornet och i
det den exploderade förstörde detta del vis, dödade kapten Gran och krossade ratten, hvilken var uneler styrtornet.
Anm. Ehuru "Huascar" underhöll elden, är det
tvi.fvelaktigt om någon officer tog befäl öfver fartyget
efter denna olyckliga granatexplosion, emedan det var
nästan omöjligt, dels derför att maskintelegrafen var
förstörd, dels derför att öfra däcket hölls fritt från folk
genom den dödandP. elden från N ordenfelts kulsprutor,
hvilka chilianerna hade och dels derför att den enda
utväg, som fanns att styra skeppet, var förmed elst taljor, hvilka måste anbringas i chefens kajut under däck.
Strax derefter inträngde en Fallisers granat från
"Cocbrane" genom "Huascars" torn och sprängdes emot
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hbgra. tappen af högra }mnonen, dervid dödande de fleste af dess b e~jening. En annan granat gick in i kajutan, förstörde styrtaljorna och dödade det manskap ,
som skulle försöka sköta dessa, Den stora cirkel, som
"Huascar" nu beskref styrbord hän, antages hafva varit helt ofri villig, emedan det är troligt, att skeppet
faktiskt aldrig var under kommando af sitt roder efter
kapten Grans död, ehuru de peruvianska officerarne
påstå motsatsen.
"Blanco" hade under tiden hunnit till platsen och
sköt sin första granat, och under försök att ramma
"Huascar" missade hon och gick akter om henne.
Detta visade sig vara en illa tilltänkt manöver, då
"Cocbrane" härigenom drogs från sin fördelaktiga ställning och måste, för att undvika kollision med sin vän.
lägga rodret hårdt om styrbord. Just som "Cochrane"
fullbordadt hälften af sin cirkel, kom en granat (ansedd
vara afskjuten från "Blanco" genom misstag) och gick
rätt igenom hennes aktra batteri utan att explodera,
men dervid görande betydlig skada, dödade 2 och sårade 8 man. Hade icke "Huascars" styrapparat varit
i oordning, skulle tiden varit inne för henne att und·
komma. Hennes maskiner arbetade ännu för full fart
och hon var otvifvelaktigt mycket snabbare än "Blanco",
men de, som voro ombord voro icke i stånd att begagna
denna fördel.
En oafbrnten eld underhölls från de chilianska
pansarfartygen och ett regn af Nordenfelts kulor rensade "Huascars" däck och tystade Gatlingkanonen i
hennes märs. Ytterligare genomträngde en granat tornet och sprang dervid, skadande den venstra kanonen
och dödande officeren och kanonbetjeningen.
Båda chilianerna voro tätt förföljande och "Cochrane" började småningom återtaga sin förra plats.
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E n granat inträngde akterut och förstörde för tred.Ja
gången styrtaljorna .
Kl. 10t 55m. var "Huascars" besättning helt och
hållet demoraliser ad och då fartyget var omringad t,
ströks dess flagga 1 1/ 2 timme efter det striden börjat.
"Cochranes" båt var den första, som lade till, och
kom just i tid för att tvinga maskinister na att stänga
bottenkrana me, hvilka klifvit öppnade i afsigt att sänka fartyget. Hålen efter granaterna blefvo tillfälligt
tillstoppade och "Huascar" infördes uneler triumf till
närmaste hamn.
"Union" flydde och undkom till Arica.
Anm. Under striden afskötos från "Cochrane" 45
och från "Blanco" 31 Pallisers granater samt från
"Huascar" omkring 40 projektiler med hennes tornkanoner. "Cochrane" blef träffad 3 gånger, "Blanco" ingen gång, men "Huascar" blef deremot illa tilltygad
af 16 stora granater, förutom att hon hade en mängd
märken efter N ordenfel ts kulor och efter kulor från
mindre lHickskanone r.
"Huascars" 5 1 / 2 och 4 1/ 2 tums pansar synes hafva
varit af ringa nytta; ehuru B eller 4 0 tums granater
stud sade vid anslaget och ehuru det kunde skydda emot
mindre kulor, . hindrade det tlock icke chilianerna att
begagna brandtrörsg ranater, hvilka efter att hafva genomträngt sidan sprungo med förödande verkan.
Den stora förd elen af att hafva styrapparat erna
under däck och väl skyddade af pansar framträdde här
tydligt. Tre gånger blef "Huascars" roder gjort oanvändbart. Först förstördes stridsratten och derpå styrtaljorna 2:ne gånger. Hennes kajut var beströdd med
liken efter dem som försökte använda styrtaljorna .
Det är att anmärka, att ett å r efter "Huascars" eröfrande blef dess rorpinne vid bombanlem entet af fästena vid Callao träffad, och fartyget hade stora sv:\-
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righeter att taga sig utom skotthåll för de peruvianska
kanonerna. Iden att bygga fartyg med brunn synes
numera icke användbar, då dess rorhufvud, rorpinne,
styrapparat er och rorpost hitt blifva skadade af fiendens eld.
Skotthålen på "Huascar" voro så irreguliera och
trasiga, att vanliga pluggar icke kunde begagnas .
Efter striden sattes öfver skotthålen stora trästycken,
hvilka tilldrogos genom jembultar, som gingo genom
sidan.
Ehuru en 9 tums chiliansk granat sprang på ''Huascars" mellandäck och tätt intill tornet, kunde detta
efteråt vridas.
Inga torpedos blefvo använda under striden.

Skadoma Ilå Huascar.
l:o) En granat gick in i skansen, förstörde denna
och bräckte stäfven;
2:o) Spelet träffades och kastades öfverbon1;
3:o) En granat triiffade tornet, studsade af och
gjorde en fåra en tum djup i pansaren;
4:o) En granat gick in genom babordssida n af tornet under däck, sprang öfver kruttlurksluckan, gjorde
kring vridningsma sk inen oklar genom spillror, men åstadkom för öfrigt ingen väsentlig skada; tornet kunde
strax efteråt vridas ;
5:o) En granat träffade däcket om babord micltför
tornet, sp rang och öfveröste detta med spillror;
6:o) En granat genomträng de tornet,·lemn ade efter
sig ett rund t hål i jernet, men ett irreguliert i träbackningen, träffade högra kanonen, sprang och dödade, efter
hvad det berättades, alla i tornet. Denna kanon begagnades icke vidare under striden, men som det efteråt
visade sig, att denna kunde både sättas till bords och
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halas in, så hade kanonen helt säkert med någon tillfällig reparation kunnat användas;
7:o) En granat gick genom tornet öfver högra kanonen, lenmand·e efter sig ett hål likt en 6:a, sprang
och träffade venstra kanonen, afslog uppsättningen och
gjorde en djup fåra i kanonen, hvilken dock derigenom
icke blef satt ur stridbart skick. Tornets inre blef
illa ramponeradt och alla derinne sägas hafva blifvit
dödade eller sårade;
8:o, 9:o) Två granater träffade styrtornet (3'' jern
och 10'' backning) hvaraf den första förstörde stridsratten, som stod derunder;
10:o) En granat träffade sidan midtför skorstenen,
studsade af utan att skada;
1l:o) En granat gick in i maskinrummet, sprang
och dödade 4 man på öfra plattformen, men gjorde
ingen skada på maskinen eller träffade någon af dem,
som hade dess skötsel om hand;
12:o) En granat träffade en 12-lt.:g kanon på däck,
aftog dennes mynning, ref upp cHieket och slutade med
att förstöra betingarue vid stormasten;
13:o) En granat gick in i gunrummet, sprang, men
gjord e ingen skada;
14:o) En granat gick genom poopen;
15:o) En granat gick in akterut, förstörde styrkettingarne och dödade folket, som arbetade med styrtaljorna ;
16:o) En granat gick in akterut, skadade akterstäfven och dödade manskap vid styrtaljorna, då elen
sprang.
Dessa voro de hufvudsakligaste skadorna, men
dessutom syntes otaliga märken efter småkulor, Nordenfelts, och gevärskulor, öfverallt.
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Beskjutningen af Arica.
En kort beskrifning af denna beskjutning kan vara
af intresse af följande skäl:
l:o) Staden och fästena blefvo beskjutna af ett beväpnadt handelsfarty g;
2:o) Det var vid denna plats, som en granat för
andra gången sprang i "Cochranes" bepansrade batteri
med olycklig utgång.
Arica är en benistad hamn till Tacna och af stor
vigt för Bolivia, såsom dess hufvudort för ex- och import. Den har en delvis skyddad ankarsättning och är
försvarad af 24 tunga reffiade kanoner, hvaraf 10 på
:JVIorro, en hög klippa nära staden, och de öfriga 14 i
väl bygda fästen, ej långt från stranden. Under skydd
af fästena låg rnanitoren "Manco Capac" med två 500(i.:ga slätborrade Rodmans' kanoner i fast torn. Som
rnanitoren endast kunde ånga omkring 4 knop, vågade
den sig icke långt ut i viken.
Strax efter uppbringandet af "Huascar" den 8/ 10
1879 sänlle chilianska regeringen några fartyg att blockera Arica. Deras flotta var nu förstärkt med tre nya
fartyg, nemligen "Huascar", hvilken snart blef reparerad och hvilken sändes nordöfver, kanonbåten "Pilcomayo", tagen af "Blanco" i November 1879 och "Angamos", en snabb hanclelsångare, uppköpt i Europa
genom chilianska styrelsens agenter.
Vid hennes ankomst till Valparaisa blef hon beväpnad mell en 8 tums bakladdnings Armstrongskanon
om 11'/~ tons och 18 fot 4 tums längd. Den var upplagd i en vanlig lavett och kunde svängas kring en
pivot på kuggade skenor samt var playeracl i fartygets
midt för om stormasten. Två långa öppningar på fartygets sidor tillät kanonen att kunna rigtas 15° för och
akter om tvärskeppslinien. Kanonens stora längd gjorde,
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att dess mynning alltid var utanför fartygets sida.
Fyra man kunde, efter det kanonen rekylera t in, på
en minut svänga denna från ena siclan till den andra.
Däcket hade äfven blifvit förstärkt .
D en 27 Februari 1880 anlände "Huasca r", nu föram1e elen chiliansk a flaggan, utanför Arica, för att
vara behjelplig vid blockaden. En kort strid uppstod
mellan henne och "Manco Capac"; efter ett misslyck adt
försök att ramrna "Manco Capac" (beroende på att maskin telegrafe n icke arbetade ) träffades hon af en peru vi ansk kula, hvilken dödade hennes chef, kapten Thompson, h varefter hon blef tvungen att draga sig tillbaka,
dock utan att hafva blifvit skadad.
Två dagar efter det "Angamo s" anländt öppnade
hon elden mot rnanitoren och fästena på det oerhörda
afstånde t af 8000 yards. Effekten af beskjutn ingen
var synbar. Innevåna rne flydde till Tacna, truppern a
drogas längre in i landet och kanonser viserna lågo
hjelplösa bakom deras blinderin gar, urstånds atta att
utslunga deras 300 rtt. projektil er stort längre än halfvägs till Angamos. Hennes projektil er träffade marken tätt omkring fästena, uppsända nde massor af grusmoln. De granater , som icke sprungo, kunde synas
rikochet tera en mil in i landet. Beskjutn ingen fortfor
i 6 dagar och den 6 lVIars drog sig Angamo s tillbaka
efter att hafva afskjutit öfver 100 kulor från ett afsti\nd af 6 till 8000 yards.
N?tgon synnerlig en stor skada hade icke blifvit tillfogad staclen, emedan denna var bygd af lös tegel,
hvilket gjorde, att granater na gingo rätt genom husen
och att af explosionen ingentin g kunde antändas .
H varken fartyg eller kanon hade genom den långa
skjutning en lidit minsta skada.
Anm. Genom detta kan man lära, att sjöhamn ar,
som icke äro försvara de med de längst skjutand e ka-
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11oner, ~iro 1wllösa, såvida icke bepansra de fartyg finna s
i hamnen, hvilka kunna våga en dnst med cle fiendtliga skeppen.
Det andra anmärkn ingsvärd a under denna 8 månad er långa belägring var verkan af den geanat, som
sprang i "Cochran es" bfttteri.
Efter att hafva vunnit slaget vicl Tac:na marsche rad e elen chiliansk a aemen på Arica . Fra mlwmmen
insändes parlamen tlir med tills~lgels e, att fiistningen
slmlle gifva sig. Detta vägracles ; och de c:hiliansk a
auktorit eterna, hvilka vill e undvika blodsutg jutelse, beordrade "Cochran e" och 2:ne koryett.er att beskjuta
staden, under förhoppn ing att 1less försvara re härigenom skulle inse !let omöjlig::t uti vi1lare mot:::t:1nc1 .
Fartygen intogo sin stiillning på 3000 yards från
fä stena och började att beskjuta dessa med granater,
dervid begagnan de största stridslad dning.
"Cochran e" är , som nämnclt, ett pan sarfartyg med
centralb atteri, bestycka dt med sex 9 tnms Armstro ngs
kanoner. De två fL·äm sta kanoner na kunde genom embrass nrer skjuta paraHelt med kölen, de båda nästa
kunde skjuta nästan rätt för öfver och ända till 3~> 0
akter om tvärs och cle två aktersta sköta rätt akter
öfver och ämla till 5° för om tvärs. Batterie t var rymligt och ljust; det hade just innan hon kom i strid fått
stol'a och 11\nga luckoc öppnade mellan de främsta kakanonern a och clessutom voro alla kolboxar ne aftagna
på öfea cläck för att lemna krutröke n lättare aflopp
från batteriet .
Efter att hafva skjutit en stund med babords kanoner ångade Cochrane rund och öppnade elden från
de två fr iirnsta styrbord skanonc ma pil ett afstånd af
3000 yards. Den främ sta kanon en var nyss afskjuten
och .,.;w. 3 och 4 voro efter att l1afva viskat kanonen
just sysselsa tta med att insätta laddning en, 50 tt. pebble
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krut, då en 7 tums granat från fästena kom in igenom
porten och sprang emot främr e delen af kursören . .M.
3, 4, 6 och 7, kruth emta ren och konstapeln, hvilken
hade befäl vid kanonen , kullkasta des och el<len fr ån
granaten antänd e laddningen. Kanon och kanonbe tjening blefvo insvepta i lågor, extra kruthem taren kullkastades, hvarvid locket på hans (blackson s) krutkoge r
blef afslaget och lad(lning en a ntiincl, dervid brkinnancle
hela kanonb etjeni ngen vid babor-ds främsta kanon oc h
uppfylla nde batteriet med eld och rök.
Allt var nu i förvirrin g, de andra kan onbetj eningarn e, nästan qvi:ifda af rök en, störtade till kanonpo rt arue för· att få fri sk luft. Karlar, förfärlig t br;inda,
sprungo rundt omkring som galninga r. Fartyge t ångade genast utom skottlini en, men det dröjde öfve r 5
minuter innan ordninge n kunlle återställ as och batteriets portar kunde öppnas. 7 man blefvo dödade och
21 så svårt skadade, att ingen af J em kunde tjena
vidare.
Konstape ln , ehuru illa bränd, hade sitt l if att t acka
för den omständigheten, att ban var klädd i flanell , under det de andra nytjade bomullsk läder. Flanellen motstod elden, då deremot bussaron gerna voro totalt upp·
brända på ryggarue af de andra. Efter detta missöde
drog sig "Coehran e ", ehuru helt och hållet oskadad
genom explosion en, ur striden. En af korvette rna var
så illa skadad af en granat från fäst ena, att den måst e
sättas på land vid en annan hamn, för att förekomm a
dess sjunkand e.
Arica togs med stormnin g 2 dagar senare.
Anm. D et har visat sig, att det vid tiden för explosionen fanns 600 lt. pebble krut på "Cochran es"
batteri. H vad som skulle inträffat, om allt detta fattat
eld, är svårt att fömtsäga , men det är att antaga, att
om de nyssnä mnda stora luckorna icke upptagits, h var-

--- 111 -

igenom eld och rök nu kunde gå ut, så hade flera karduser antändts och alla de 100 man, som funnos i batt eriet, skulle blifvit dödade och fartygets inre skadats.
'l'vå eller tre planer må framkast as, för att för ekomma
sådana olyckshändelser som denna. l:o) synes det rådligt, att alla granater borde hållas und er däck och endast i mån af behof upplanga s genom småluck or bakom och till venster af hvarj e kanon ; 2:o) tunna skott
af stål borde finnas mellan lwarj e kanon för att hindra eld att skada betjening en vid niirmaste kanon ; 3:o)
bepansra d e låctor fö r krut skull e fi1mas i grann sk apet
af hvarj e kanon.
ucochran e" str ed på 3000 yards afstånd; huru
myck et större är icke faran af att en rlylik händ else
kan inträffa, då man strider på närmare hllll, isynnerhet i dessa lmlsprut orn as tider. En Nordenf elts eller
Hotchkis s' kula kan när som helst hitta vägen genom
en kanonpo rt och triiffa en kardus, hvilken då genast
antändes.
(Forts.)
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Officiela underrättelser.
Sammandmg af lwngl. bref och emhetRS)(J·ihelser,
utgångna från kong!. ~jöf'Öt'':lntrsdellartementet
under lUaj -- Septemhet· 1881.
6.

Maj

Kapten H G . Westman ti ll delas en flyttningshj ,~ lp af
180 honor.
K . M:t har ti ll en r.f J," jtnant K. A. W:lllenberg gjo td
und . anhållan alt fortfat·atJde f'i'L såsont liinlii;, viLl kong!.
flotta n qvarstå, i Ufverenssliim melse med chefens llir flot tans militHrpersonal hemställan, icke funnit skii l lemna
nådigt bifall.

«

«

«

Uti e n till K . M:t ingif <en skrifvelste har kaptenl<>jlnanten vid f d. konstrnktion skårens indr.gningsstat n1. m.
Alfr. Trygger, under åberopande af K. M:ts nåd . bref
af den 24 September 18()7 au'gåenile ombildning af konstruktion skåren och maskinistoffic ersstaten till en civilkår under beniimning af mariningeniörstaten, i und. anhållit, att han, so m blifvit i egen~kap af premierWjtnant
vid konstruktionskåren den 17 December l8fi7 öfverflytt ad till indragningsstat sa m t vid sedermera uppkommen
ledi ghet blifvit under den 1 Juni 1877 ntniimnd till
kaptenlöjtnant och dervid erhållit ltigre kaptenliijtnantsaf!,\ning, måtte, sedan å nHmnd c! stat uppförd e knptenen
M. Gynther numera aflidit, erhålla den tillökning i löneförmi\.ner, hvarlill K. lVLt kunde anse sö kanden , e nligt
ofvan åberopade kong! h re f va m ber1ittigad.
K. M:t som låtit denna skrifvelse sig föredragas har,
på siitt k. marinföl'l'altuingen anfört, att den genom k·
brefvet den 26 Sept. 18C.7 sökanden tillförsiikrade rätt igh e t
att i sin tur blifva uppflyttad till h<igre kaptenlöjtnantsaflöning icke må annorledes Hn i sammanhang med in.
träffad ledighet af någon utaf de begge å indmgn ings stat nppfiircla högre kaptenlöjtnantslönerna tillgodonjutas
o
)
l emnat 1'f ragav:>rande
ansökning ntan vidare afseende.
Med anledning af en af enkan efter aflidne t. f lotsförd elningschefen K. W. Sundeman , Bertlut Sundeman .
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till K. M:t ingifveu und. ansökn ing att, ehuru h ennes
btemälde man i endast 11 år Yrtrit i lotsverkets t.jeust
anstuld, komrna i åtnjutande af fullt gratial ur am:tskrigsmanskassan, har kong!. direktionen öf1'er nämnde
kassa under den 22 sist!. Mars inkommit rb ed infordrad t
nnd. utlåtande i 1imnet., hvarvid kong!. direktionen anflirt, att, enligt 67
i det för kassan gällande reglemente,
en ka efter den som varit i tj enst nti oafbrntet på llVarandra följanrl e 15 år från 20 års ålil er vore berättigad
till gratin.] samt. att. enka efter den som i lO år, på sarnma siit.t beriikn:lde, varit i tjenst, sku lle undfå grati&l
ti ll hHlften af h vad statf'n utsatte, men att å andra sidan
förekomme, att i det af kougl direktioneu den 30 Jnli
18()2 inlemuade af kassadelegarne flit' deras del godkända
und. förslag till förnyadt !·cgl~mcnte för kassan föreslagits, at.t enka och barn dter den delegare, som i 5 på
hvaraud ra oafbrntet följand e år, riiknadt från 20 års ålder, varit i tjenst, skull e undt'å fullt gratial och att en
tjenst.etid mindre iin 5 år, do ck minst l år, skull e med föra gmtial till hälften af hvad gratialstaten utsatte,
lwilka försbg förny ats år 1871 i en underdånig framstrilln ing om förlindringar i förstherörda reglementsförslag, samt att, ehnrn frågan om reglementsförslaget ännn
icke blifvit af K. M:t slntligen pr<'ifvad, K. M:t dock
fl era gånger på siirskild framstiillning tillåtit, att staternas ofvanberörda öfverenskommelse fått tillämpas.
Vidare h ar kong!. direktionen yttrat, att, med afseende derå att t. f. lotsfördelningschefen Sundeman som
först 5! år efter det han s förordnande i sådan egenskap
tagit sin böJjan sökt att få erlägga afgifter för vinnande
af pensions- och gratialsriitt såsom lotsford elningschef,
aflidit endast 5 dagar efter det han kommit i åt njutande
af en dylik förmån , kong!. direktionen för sin del funnit
en kan Sundeman redan genom det henne tillagda gratial
142 kr. 50 öre hafva utaf den af hennes man sist förviirfvade rHttighet i kassan dragit jc mförelsev is sto r nytta,
då hon derest h er.nes man dessförinnan aflidit, måst
nöja sig med det enka eft•n· lot såld er man tillkommande
gratial, utgi>rande 90 kro u or om året och att kong!. di·
rektionen, som till följd hi1raf funnit sig sakna anledning
att, då enkan Sundemans gratialsrätt hos kong!. direktionen förevarit, göra und. framställning om fullt gratial
för henne, ansåge sig af enahanda skäl icke heller kunna
förorda ansökan.
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K. M:t som !ätit sig målet i nåder föredragas h ar
fum1 it godt medgifva, att am:ls -statemas" förberörda a t
kong!. direktionen åberopade öfverenskommelse rörand e
den för vinnand e af gratialsrii tt, erforderli)(a tj enstetid
må >tfven i förevarande fall, likso m i flera för egåe nd e få
tillämpas samt enkan Sundeman således tilldelas fullt
gratial ur mu:ts-krigsmanska ssan.
K. M: t har funnit god t i näder till deln båtsmannen vid
Norrlands 2:a kompani n:o 161 Nordahl, som från drunkning räddat en sexiu·ig gosse, för sitt vid detta tillfålle
ådagalagda mod och rådighet, ett exemplar i silfver af
med alj en utaf 8:e storleken med inskrift «för berömliga
gerningar« , att i högblått band med gul n kanter biiras
å brUstet.
K, M:t har funnit godt i nåder tilldela skeppsmiitnin gsöfverkontroll ören J. H. Fomell en ersiittnin g af 500 kr.
för hans på uppdrag utarbetade förslag till förordning
angående mätning af handelsfar tyg m. m. som legat till
grund för <1e nya skeppsm ätningsförfattninga r K. M:t
låtit under den 12 November 1880 i nåder ntl';irda.
K. M:t har, i öfvere nsstlimm else m ed kong!. marinförvaltningens he mstHllan fnnuit go dt till åta, att den tillbyggnad, som sjöoff:ice rssllll skap H i Carlskrona den 28
Maj 1867 erhållit tillstånd att på egen bekostnad upp·
föra vid det till lokal åt örlogsrnannasiillska pet och sjöofficersslillskapet uppl åtna hus i niimnde siad och som en ligt vederbörandes medgifvand e hädanefter kommer att
tillhöra kron an, må genom varfvets i Carlsln·ona försorg
underhållas i mån a f behof samt så länge den äldre
byggnaden eger bestånd och förblifv er upplåten till begagnande af örlogsrnanna- och sjöofficerssiillskape n.
K. M:t har funnit godt medgifva, att en af kaptenen
m m. J. Christerson på uppdrag utarbetad llirob ok i
artilleri får till trycket befordras genom chefe ns för flottans militärp ersonal f<irsorg; h varjemte K. M:t tillerkiint
kapten Christerson dåsom godtgörelse för det honom
lemnade uppdrag, ett. belopp af 2000 kr.
K. M:t har, i öfvere nssUimmelse med kong!. lotsstyrel sens fiirslag, utfUrda t bestlimmelse om den värdighet
innehufvare af befattningar vid lot sstyrelsen och lotsverket tillkommer, derest de icke på grund af annan full makt inuehafva högre · värdighet .
K. M:t har i nåd er låtit sig föredraga s en al föreståndaren för naviga.tions~kolan i Kalmar gj ord und. anhi\1 -

-

Maj

((

115-

Ian att af gunst och nåd blifva förflyttad från den stat,
på hvilken han nu nppbii r Iun såsom n av igationsföresti\ndare, till de n nnd er den 31 .Juli 1877 fiir drsse förestånd!tre fnststiilda lön estnt, men icke funnit skii l att f• >r
niirvarand e lemna bifall till förevarand e ansi>kning af
knpten Livijn, mot hvilken, enli gt hvad upplyst blifvit,
au miirkning rörand e han s tjensteut.öfning 8iisom före ståndare fur hcrörd a skola, bl ifvit ho s kon g!. marinförvaltningen fmmsUild och iinnn iir på niinnare utredning bero e nd e .
20. Und ediijtnant. A. B een, hvilk cu erh ålli t 3 års t.jenstledighet f'iir att ,~ii ka intriicle i fr ansk örlogstjenst, tilldelas
ett stipeudimn motsvamncle 2000 francs, sedan han
Rtyrkt sig bafva vunnit an ställnin g i nämnda örlogst.jenst.
27. K. M:t har i nå der nw.dgifvit att det anode till t. f.
batalj onspred ik a nterna N orrtM och Andree n, 'som af dem
uppblires i och för skii!andet af am:ts -pastor Bergelios
befattnin g, må for tid en nf hvarcl eras ifrågavarande vikariat få utgå med ett b elop p, motsv arande h ela lönen
ti ll Gn bataljonspred ikant eller 1200 kr. fUr år rlikna dt.
K . M:ts förnyad e nådiga kungörelse angå ende de grun«
der, hvarefter resekostn a ds - och traktam entsersiittning
för flott nn tillhörande personer skall vid vissa kommenderingar och föniiltningar utgå. (Se svensk författningssamling n:o 27 188 1.)
K. M:t har angående viickt fr åga om förhöjning i den
till båtsmanskompanic hefe rnn nu utgående ersiittning
för tj ensteresor icke funn it den samma böra till någon
dess litgärd föranleda.
K. M:ts nådiga kungörelse angående dngt raktamente till
p e rson er vid lotsstyrelsen och lotsverket under vissa resor och förrättningar.
K. M:t. har, pil f<irekommen anledning oeh i öfveren s«
stii mm else med kong!. marinför valtninge ns gjorda hem ·
stiillau funnit godt för eskrifva, att militärchefema vid
flottan s stntioner skola, se dan till någon af dem ingått
behörig und en littelse om dödsfa ll bland besättningarne
å flotta ns fartyg und er resa eller på utrikes ort, skriftligen meddela pastorsembetet i den f<irsamling, so m den
aflidne tillhört, kun~kap om död sfall et j e mte uppgift; så
vidt ske kan, om dödsd ag, dUdsort och dödsorsa k samt
uag och ort f,;r de n död es begrafning.
Underl<ijtnant G. Dyrssen so m anmält sin ouslmn att
«
slika inträde i kong!. storbrittanni sk ,,rJogstjenst, tilldelas
((
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ett stipen dium motsvarande 150 i sterling, sedan l1an,
efter erhållen tjenstledighet, styrkt sig hafva vnnnit anstilllning i niimnda i:irlogstjenst .
27. Uuderingeniör W. Jacobsen undfår flirliingd tjenstledighet till den l Juli 1882 med bibehållande af honom på
stat bestådda aflöningsförmåner.
3. K. M:t har på s;irskild begilran medgifvit, att «<Comiten
för afgifvande af förslag till sjöförsvarets ordnande«, åtföljd af sin sekreterare, får företaga en resa. till Cm·lskrona för att inhemta niirmare kilnnedom om flottans
dervarande station med tillhörande etablissement, med
ritttighet för samtlige i resan deltagande tillresekostnadsoch traktamentsersiittning i 3:e klassen af gällande rese reglemente.
«
K. M:ts skrifvelse till kong!. marinflirvaltningcn, angående det för flottans station i Carlskrona och fr,r sjiifii stningarne derstildes erfordm·Jiga upplag af krnt.
«
K. M:ts skrifvelse till kong!. marinförvaltningen, angående anskaffning af reglementen m. m. f<ir elen å Kungs holms fiistning förlagda bfttsmansstyrkan.
K. M:ts skrifvelse till kong!. lotsstyrelsen angående lotskapten A. Zielfelts förflyttning på ordinarie stat såsom
chef för Kalmar Iotsfördelning.
K. M:ts skrifvelse till kong!. lotsstyrelsen angående borttagandet af de vid Oxdjupet anbragta fasta Iedfyrarne
och deras ersättande med tvenne å de derstädes utlagda
bojarue anbragta (yrlyktor.
«
K. M:t har, i anledning af chefens fiir flottans miliutrpersonal embetsskrifvelse funnit god t medgifva, att niimnde chef eger uppdraga nt Wmpliga officerare vid kongl.
flottan att öfverse och omarbeta den vid kong!. flottans
exercisskolor anvlinda !Hrobok i sj<•manskap och artilleri
samt lärobok i manskap ets allmlinna militära skyldigheter mot den godtglirelse som framdeles kan varda bestlimd, Hfvensom att. låta anskaffa erforderliga belysande
teckningar till först nlimnda liiroboK.
«
Resolution med bifall uppå f. d. rep slagaremitstaren K.
J. Mobergs ansökning om återbekommancle af pensionsrUtt i am:ts-krigsmanskassau.
«
Kougl. bref angående tjenstlcclighct fiir förste batnljons liikaren vid flottans station i Carlskroua K. Linroth.
«
Resolution på besviir af regem entss krifvaren vid Stockholms station W. Dalman i fråga om rotehållarue för
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b åtsmann en n:o 41 vid Södermanlands 2:a kompani påförd b ekllidnadserelittning.
3. Kong!. bref till lotsstyrelseu, angåen de utstrHckning af
den elektriska telegrafledningen emellan GUteborg och
Nya varfvet till Vinga m. m.
10. Fullmakt för C. A. R. Ulner att vara lotskapten och
chef för Luleå Iotsfördelning.
«
På en af kong!. Iots.styrelsen gjord framställning, att,
ifall C. A. R. Ulner blefve utnllmnd till chef för Luleå
Iotsfördelning, han , jemte sin lön, iifven skulle få komma i åtnjutande af tvenne ålderstillllgg, har K. M:t, som
utnlimnt U! ner till nlimnd e befattning, icke kunnat Iemna
bifall, i anReende till clc för sådant lönetill1'ggs åtnjutande stadgad e viikor; men i betraktande af det synnerligen förtjenstfulla slitt, h varpå, enligt hvad vitsordad t
blifvit, Glner under en tid af omkring femton år utfört
sitt ansträngande och ansvarsfulla vlirf såsom befälhufvare å lotsverk ets ångfartyg, har K. M:t funnit godt i
nåd er tilld ela Ulner, hvars löneförmåner såsom lotskapten komma a tt understiga dem han i egenskap af beflilhafvare å ångfartyget Ring åtnjutit, en gratifikation för
en gång af Ett tusen kronor.
«
K. M:t har, med anledning af nnd. shifvelse från kongl·
marinförvaltningen och i öfverensstämmelse med deri
framstiildt förslag funnit goclt att föreskrifva, att den
som hiidanefter blefv e förordnad att förestå mera än en
af de militiira br.•fattningar, vid flottan, hvilkas innehafvare äro berHttigade till bostad, boställe eller inqvarteringsbidrag skall tillgodonjuta endera af dessa förmåner
endast för den befattning som åtföljes af högsta in qvarteringsbidrag.
Kong!. bref till kong! lotsstyrelsen angåend e anskaffning
af distinktionstecke n for lots- och fyrpersonalen.
K. M:ts skrifvelse till lotsstyrelsen angående användandet af besparingarue i\ lots- och fyrmedlen för år 1880.
K. M:t har i nåd er medgifvit att nnderWjtnant J. W.
L a nnerstjerna, so m blifvit inkallad till tj enstg0ring å
Stockholms depot för att genomgå minkurs, må, ehuru
h a n iir öfver antalet af dem som enligt uppgjord stat
skola erhålla dagatlöning och inqvarteringsbiclrag, Iikvlil
på grund af riksdagens 1md. skrifvelse af den 19 Maj
1877 må få komma i åtnjntande af dagatlöning och inqvarteringsbidrag för denna sin tj enstgöring.
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I sammanhang härmed och vid det förhällande alt
vid fastställ a nde af det för tjens tgöring vid militärd epö te rn a och varfven erford erliga antal officerare, afseende
hittills hnfvud sakligen blifvit fä stadt vi d hvad för de n
vanliga tjen stgö ringen derstäd es vore b ehöfligt, och a tt
sålund» deri ick e blif'vit upptagn a alla de officerare, so m
kommenderas till tj enstgi\ring vid nllmuda depöter för
genomgående af der inrättade undervisningsku!'ser eller
att l\ vadven tj enstgära i lindam ål att vinna utbildning
i varfstjenstgöringen, har K. M:t , som ansett det vara
billigt att fiir fr amtiden ele n förän dring härutinnan vidtages, att äfv en cl esse, i likhet med öfrige tjenstgöran de
hittills å stat upptagna officerare, blifv,l b er lit t i gael e till
litnjutande af inqvarteri ugsb idrag, nu funnit goclt i nåcl C'r
a nbef31la kongL m a rinförvaltnin gen att vid uppgörand e
af förslag till dagafliini ngs- och arvod esstater för fl ottans
militärdepöter och varf iakttaga alt, såsom kommend erade till tj enstgöring der~ tädes , jemväl upptaga , till det
antal so m kan beräknas högst ifr ågakomma, ej mindre
officerare, som kom me nd eras a tt genomgå den allmiinna
eller elen sp eciellt> lmrse n i minviisenclet, lin Ufven d e
underlöjtnanter, hvilka af chefe n för flottan s militärpersonal beordras, vare sig att geno mgå kurs uti exercisskola ns befälsklass ell er å varfven för utbildning i tjenst göringe n derstild es.
10. K. M:t har funnit godt att på und . an sökan tillerkä nn a
lojtnan t G. Dyrssen, som åtnjuter tj enstleclighet och stipendium för anställning i fransk örlogstjenst, godtgörelse
för fä rpliigningskostuacler und er el en tid han tje nstgjort
å fran ska transp ortfartyge t «L e Messager « för genom gåe nd e af en derstildes a nordnad min kurs med högst
878 hanes 56 centimur, att utbetalas i den må n sö kanden styrkt sig hafva återgä ldat bord spenningame för sin
vistelse å ifråga varande fartyg.
K. M: ts skrifvelse angående godtgörelse af ett å exp e- ns «
medel sanslaget uta nordna clt reseförskott å t en polisman
från , Stockholm · för und ersökning rörande eldsvåd a å
varfvet i Carlskrona.
K. M:ts skri fvelse till kong!. marinförvaltningen, a ugå«
ende för ändrad före skrift, 1·äi·ande inlemnandet af redoviFning af und erstäds medel från Invalidhusfonden.
17. Kong!. bre f till kong!. marinförvaltningen, angående tilllåtelse fär 2:ne 1:a klass sjömän att under vistande vid
badort få bibehålla sina aflöningsförmåner m. m.
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Mä rsarefa rtyget F enri s får slopas.
K . .M:t har medg ifvit, att 4 st. metallkanone r med Carl
X I: s na mn ;::hi tl'er få från flott a ns station i Carl skrona
till lwmi terade för uppresand e af ett minn esmlLrke öfver
sin get vid Lund utl e mnas.
:15. K. M:ts sk fve lse ti ll kong!. ma rinförvaltningen angåe nd e t ra kt a mentsersilttning m. m. å t kapten J. A. V.
Bmcksträm under a nb efaldt deltagand e i generalstaben s
fä ltöfninger .
Full makt för M, F. von Kru senstje ma att vara fiirestå'l«
dare för navigatiomskolan i Strömstad.
Öpp e t bre f på tillåtelse för M. F. von KruFenstjema,
»
att. såso m liJnlös löj t nant :ned tm och befordringsrätt i
kon gL flottan qvarst.å.
K o ng!. bref till marin förvaltningen, a ngåend e företagande
«
a f vissa arbeten å minfartyget «R a n « och minb i'tten
«Sp ring« sa mt om en mariningeniärs beordrande att afresa till No rge för att tag a kli nn edom om förändringar,
som i Engla nd hlifvit verksUilda å en norsk minbåt.
K. M:ts skrifvelse till kong!. m"'rinf1irvaltningen angåe nd e ni'tclegåfvor till afskedade personer som tillhört
flo ttans kårer.
7. Fullmakt för Aug. Been att vara löjtnant.
ll. Till lotsstyrelseu angående ångfartyget Frej's användande
såso m chefsfa rtyg ino m Sundsvalls lotsfä rd elning samt
t.ill bitriid e för de tillfillliga arb Pten , som för lotsverkets
riiknir.g i öfrigt förekomma hufvudsakligen inom norra
d elen >tf Östersjön.
10 st. plancher, afsedua som bilago r till el en senast
tryckta Hiroboken om användand et af el en rörligt• rui nmaterielen , hufvndsakligast afseeld att a nvänclae vid
tnin skolan för officerare och und erofficerare, få genom
chefens fö r tlottans militilrp ersonal försorg litografieras och try ckas, egand e nämnd e chef att bestiimma
det priF, hvartill hvarje exe mpla r skall kiipar·e tillhandahiillas.
J< apten J a rl Christerso n tilldelas en flyttningsbjelp af
:lbO kr.
23. Till marinfär val&ningen angäencle dispositi onsrätt fär
varfschefen i Carlskrona af åtskilliga lägenheter i station ens högvakt.
Eu af kapten A. Ekelöf enligt uppmaning författad läro_
«
bok i skeppsmanöver, afsedel fär sjökadetternas undervisning får genom chefens fär sjökrigsskolan försorg på

17.

120 -statens bekostnad tryckas till det antal exemplar som
chefen för kong!. sjUförsvarsdeparte mentet kan finna
lämpligt, hvarjemte K. M:t, med bifall till kapten Bkelöfs framstii ll ning om godtgiirelse för lärobokens utarbetand e pröfvat skäligt tilld ela honom ett belopp af 3000
kronor, mot förbinde lse för honom att utan särskild
godtgöre lse besörja korrektur\iisniugen .
Juli
23. Till ko ng!. marinförvaltnin gen angående anställande af
föt'5ök med en ny metod att tviilla linnepersedlar.
((
29. Till kong!. marinförvaltningen angåend e n!sändand e a f
kapte n n1. m. C. Ekermanu till Ober-i::lchlesien för kon troilering och besigtning af dersUides bestäldt bomullskrut,
Till kong!. marinförvaltningen angående beordrande af
kaptenen m. m. C. Bkermann och underofficer en af 2:a
graden M. Härlin att afresa till Berlin för besigt ning af
en multipelkabeL
Augusti 6. Sedan kong!. mari nfiirvaltningen på grund af kong!.
brefvet den 21 Mars 1881 uppdragit åt varfschefen i
Carlskrona ::~tt gå i forf::~ttning om anskaffnin g af sådaull
förrådseffekt er, som, i de vid branden i Cm·lskrona den
20 Jan. 1881 förlorades stulle, erfordrades för de under
året på öfning utgåe nde fartyg och derjemte anmod at
honom att, så snart ske kund e, till ko ngl. marinförvaltningen inko:nma med förslag öfver berörda kostnad, utvisande i hvad mån anslaget ti:J nautiska instrument
behöfde öfverskridas, samt varfschefen - med aumälan
att berörda anslag behöfde för i fr f1ga varande lindamfil
öfverskridas med 5512 kr. 35 öre - tillika anfört, utt
han i följd af angifua omsUincligheter, dels redan den
8 sist!. Februari bestiilt instrumeLt för en till 25230 kr.
b erHknad kostn ad, hvarutaf sedermera endast 23354 kr.
85 öre tagits i anspråk, och dels, efter inventering, låtit
reparera bra nd skadade instrument till belopp af 7322
kr. 86 öre utöfver förut tillgängliga medel; om [:odkiinnrLnde af hvilken åtgiird han anhållit;
så har kong!. marinförvaltningen i skrifv else den 27
.Maj 1881 nnderd ånigst hemstiilt, att K • .M:t täcktes vid
varfschefeus förenämnda 1\tgt:rder låta bero.
Detta ärende har K . .M:t. låtit sig i underdånighet
föredragas; och ehuruväl de förh ållanden, varfschefen
såsom skiil för sina atgöranden i saken anfört, icke äro
af beskalfenhet att han, utöfver verkställaodet af den
reparation å de skadade effekterna, som för dessas be-
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varande varit er forderlig, på grund demf kunnat an~es
berättigad ::~tt, utan siirskild t bemy ndigande, gå i författning j emväl om inköp af nya sådana, har K . .M:t
lik väl funnit godt att för denna gång lflk1 vid d en sålun da vidtagna 1ltg;irden bero.
Augusti 6. K. .M:t har icke funnit skäl bifalla en af kong!. marinförvaltnir;gen i und. gjord hemställan om anliiggande af
en skjutbro i Stockholms skärgård för inskjutning af
Whiteh enels minor.
«
K. M:t har med anledning: af kong!. marinförvaltningen s
((
und. hemställan, meddelat beslut. om användand e af behållningen å vi ssa a nslag under 5:e hufvudtiteln för 1880.
«
((
Embetsbref till chefen för flottans militllrpersonal m. fl.
angåend e bitriide för renskrifuing i sjöförsvarsdeparte_
mentels kommandoexpedit ion och stabsexpeditionen hos
chefen för flottan s militärporsonal.
Till kong!. marinförvaltningen m. fl . angående förändrade
fi'>reskrifter i frågll om beklädnad af flottans trupper.
12. Öppet bref på afsked med pension för registratorn
sjöförsvarsdeparte mentet m. m. F. R. Lorichs.
«
((
Fullm akt för grefve F. Wrangel att vara registrator
kong!. sjoförsvarsdepartem entet.
((
«
Ti ll kong!. marinförvaltningen angående förvaringsplats
ll Drottningsbir för Carlskl·ona stations förråd af bomullskrut.
K. M:t har i nåd er funnit godt förordna angående antagande af lotsverket icke tillhörande person till lotsförman å lotsplats, der antingen icke finn es hiirtillliimplig perso n bland lotsb etje ningen eller ock lotsningarnes
antal Ut· så stort, att denna befattning icke kan utan
eftersättande af den egentliga lotstjenstgöringen af någon bland platsens lotsar bestridas.
Sedan varfschefen i Carlskrona uti skrifvelse till chefen
för flottans militllrpersonal på anförda skiil hem stiilt om
utverkande af nådig för eskrift derom, att sjöreservman skapet, ehvad det tillhörde sjömanskårens Vllrfsklass eller
icke, skulle vara att hiinföra till varfvets ständiga perso nal , så har K. M:t i hufvudsaklig öfverensstilmmelse
med hvad kong!. mat·införvaltningen föreslagit funnit
god t [ii revarande framställn ing endast på det slitt bifalla,
att manskap af sjömansklass, komrnenderadt till sjöreserven, skall, så vidt ske kan, bibehållas vid denna
korumendering till dess vederbörande varfsch ef finner
lämpligt begära ombyte, eller, hvad ang1\r till denna re-
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serv kommenderade båtsmiin , till dess hvars och ens
uppfordringstid upphör; dock att såda n kommendering
icke må hindm detta manskap från tillfUlle aLL vid
exercis- och underbeflilsskolorna fullgöra de fordringar
som äro faststitlda för uppflyttning i högre löneldass och,
fiir vin nande af befordran.
Augusti 12. K. M:t har i nåder funnit gudt tilldela underofficerskorporalen vid l:a matroskompaniet n:o 55 Cederblad,
som den 28 April innevarande år från drunkning i hamnen vid Gibraltar rliddat 3:e klassens sjöman vid 6:te
matroskompaniet n:o 26 Jonasson, ett exemplar i silfver
af medaljen utaf 8:de storleken med inskrift «flir beröm liga gerningar« att i högblått Land med gula lmnter
bäras å bröstet.
1'3mbetsbref till varfschefen i Stockholm angående ifrågasatt nådev edermlile åt verkmUstaren A. F. Rose ngren.
Till chefen för flottans militHrperso nal angående bifall
till en af und erofficerskorporalen F. O. Åberg gjord und.
ansökan om afsked.
((
19. K. M:t bar i nåder förordnat om fördelning af det vid
innevarande års riksdag anvisade extra ordinarie anslag
till artillerimateriel och minviisendet.
Sedau kong\. marinförvaltningen i1ti und . skrifvelse den
18 sist!. Mars ti ll K. M:ts nådiga pröfn ing öfverlemnat
dels en till K. M:t sttild skrifvelse från varfschefen vid
Hottans station i Stockholm , deruti varfschefen med förmälan att det vid stationen befintliga arkiv, hvilket, numera betydligt förökadt till en ansenlig d el ~1tgjorde
dyrbara samlingar af stor vigt för kännedom om Sveriges sjökrigsbistoria, vore för varadt i en lokal, som i intet afseende lämpade sig, hvarken fi)r arkivets behöriga
bevarande och ordnande, eller för anställande af forsk·
ningar i detsamma, hemstUlt att ifrågavarande i tyghusbyggnaden befintliga arkiv måtte anordnas i den i samma byggnad varande, a f milittirchefen för en del af beklädnadsförrådet disponerade lägenhet och detta förråd
förflyttas till annan uppgifven plats; dels ock militärchefens samt öfriga vederbörandes vid stationen d~r
öfver afgifna yttranden; dervid kongl. marinförvaltningen, på anförda skäl, afstyrkt bifall till det af varfschefen väckta förslag;
samt chefen för kongl. sjöförsvarsdepartementet derefter åt kongl. marin förv altningen uppdragit att inkom·
ma med det för&lag, som kunde synas kong!. marinför((
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valtn iogen b1iltre fylla ändamålet att bereda lämp1igt
rum för ifrågavarande arkiv Hn det af hemHide chef afgitua m. rn.,
så har kong!. marinförvaltningen uti emhctsskrifvelse
den 9 inn evaran de Augusti öfverlemnat' varfschefens
jemte öfrige vederbörandes fömyade yttranden i frågan
jemte dertill hörande kostnadsförslag och ritningar samt
med förm älan att någon lämpligare lokal för arkivet än
den förut föreslagna icke kunnat af varfschefen uppgifvas, för egen del hemstält, att på ~ätt varfschefen föreslagit arkivet måtte få anordnas i sydligaste delen af
tyghuset, hvari fö r närvarande en del af stationens bekläd nadsförråd finnes inrymd t.
Detta har K. M:t i nåder låtit sig föredregas och dervid funnit godt i nåder medgifva att den sålunda före~lagna ändringen af ifrågavanmde lokaler må ega rum
i enlighet med de iogifna ritniogame och kostnadsförslagen .
Augusti 19. Till kong!. marinförvaltningin angående af kommendörkapten C. C. Engström uppstiilda viikor för utlånande
af två antitorpedokanoner till flottan under korvetten
Balelers frn·eståe nde expedition.
26. Till kong!. marinförvaltningen angående medel till auskaffning af provisioP.ella projektilbodar å Kungsholma
fästning, i st. f. ammunitionsdurkarne som icke på åtskilliga år kunr:a antagas blifv1> så fuktfria att de kunua
för projektilemas förvarande anviind as.
K. M:t har funnit god! bifalla en af kongl. mm·införvaltniugen gjord fram ställning att till det i staL för navigationsslwlan i StrömsLad t.ill instrnmeuters, kartors
m. m. underhåll och förökand e samt till reparationer,
ved , ljus etc. uppförda anslag af 850 kronor måtte för
anskaffning af de för skolans trlidande i verksamhet erforderliga materiel m. m. anvi3as ett belopp af 1<128 kr.
K. M:t har icke funnit godt bifall a en af föreståndaren
för navigationsskolan i Strömstad löjtnant M. F. von
Krusenstjerna i und. gjord ansökan . att till flyttningshjelp och såsom ersättning för kostnader under resor i
angelägenh eter för skolan få anvisadt ett belopp af 300
kronor, men deremot funnit godt i nåder medgifva, att
sökanden, som i skolans angelägen heter fliretagit en resa
från Stockholm till Strömstad må så väl för ifrågavarande resa so m ock för t.let uppehåll i Göteborg som
anskaffaodet derstädes af erforderlige inventarier för sko((
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la ns behof konune att medföra, erhålla godtgörelse enligt gUlland e resereglemente.
Augusti 26. Ti ll kong!. marinförvaltningen m. 11 . angåeude arreststraffs verkstUllande vid Gotlands 1:a och 2:a båtsmans·kompanier, då båtsmännen äro på roten förlagda .
Till kong!. marinförvaltn ingen angående kapten C. F.
((
Ekermanus beordrande till Paris för att besöka dervarande internationela elektriska utstlillning samt att sedan
vid något af de större marinetablissementen, dels i Frankrike och dels i norra Tyskland söka inhemta kunskap
om de framst eg minviisendet unel er de senare åren gjort
in om dessa lllnder.
«
((
Till kong!. marinförvaltningen angående tillstånd a tt pU.
korv etten Bald er uppföra två hytter.
Sept.
2. I egenskap af generalmönsterherre med norra distriktets
båtsmanshåll had e kont eramiralen m. m. Ph. Virgin
hemstält:
l:o) K. M:t t äcktes till förekommande af stridigheter
mella n rotehållarne och deras båtsmän inom Gef1eborgs
län, förordna om de förras skyldigheter i fr åga om körslor, enär den för länet giillande rotebok icke iun ehftller
något stadgande dm· om;
2:o) att tv enne na mngifna båtsmän vid N orrlancls 3:e
och 4:e kompani er, hvilka und er tjensteutöfning blifvit
på ett för deras framtid menligt slltt skarlade, måtte,
derest de afskedades före uppnådel pensionsålder, då
hugnas med lämpligt understöd i
3:o) a tt den inspektörerna vid båtsmanshållet nu tillkommaude rlitt att godkänna af kompanichef a ul agen
båtsmansrekryt, måtte upphiira och i stället chefen för
Hottans militlirpersonal erhålla bemyucligaud e, att vid de
årliga uppvisningarue i .April månad af stationernfls
exercisskolor, med generalmönsterherres makt och myndighet såvlil antaga som ogilla rekryter;
4:o) att till följe af vism uppgifna förändringar rotehållame emell an namn - och uummerbyte inom vissa ro·
t ur måtte fU ega rum i
5:o) att i stlillet för getwralmönstringsplatserna .~an tskog, Norrsvedje och Könsa måtte besUlmmas .Askja,
Hörnäs och L efvari
6:o) att rotehållaru e i Vesternorrlands och Vesterbottens län anm ält att de i brist af tillgång på roteböcker
saknade kuu skap om sina skyldigheter och rltttigheter,
h varför de anh ållit om utbekommande af sådana böcker.
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Kong!. marinförvaltningen har med !Inledning af ofv!lnstne nd e hemstillt rörande:
l:a punkten, att det fram sUilda fiirslaget icke måtte
föranleda vidare åtgärd.
2:a punkten, att framsUillningeu om auvisand c rtf understöd ftt f<;r~? niimd"' båtsmiln icke måtte till någon K.
M:ts fttgHrd förnnl cda.
3:e punkten, ntt det fram stiildn f<irslaget ej mått e bi fallas
4:c punkten, att kon gl. mnrinflin'nltnin gcH ir ke har
något att erinra mo t det fr amst;ilcla förslaget..
5:e punkten, att kong!. marinförvaltnin ge n icke funnit
något hind er möta att Äskja bestiimd es till ge neralm önstringsplat s me1: deremot icke knnde fömrcla bifall till
de öfrign föriindringa rn c.
6:e pnnkt en, att den af rot.Phl\llare i dessa lii n gjorda
anhållan om utbekommand e af nya rotebiick0r ic:kP
måtte fiiranl ecla vidare i'tt.giird .
K. M:t har i likh ~t nwd kongl. mariHfnrvalt ningen
funnit att fmm sUillningarnn i J :a, 2:a och G: e pnnkterna
icke höra föranl eda till någon K. M:ts 1\tgllrd, dock a.tt
hvad angår 2:a punkten , K. M:t vill, derest de deri omförmilld e båtsmiin blifva afskeclade före uppnitdel pensionsåld er, då, på ved erbörlig anmiilan, t aga i öfvervligande huruvida nugot und erstöd från allm iimm medel
må kunna dem tilldelas.
Betrllffande det i 3:e punkten framstHlda förslaget har
K M: t funni t detta fUrslag icke böra vinna nådigt bifall.
H vad 4: e punk ten betritffar har K. M:t bifalli t förslaget om Äskjas bestiimmand e till generalm önstringsplats
men ick e bifallit iifriga i samma punkt gjorda fram stlillningar.
Med anl edning af fram ställningen i 4:e punkt.en, vill
K. M:t aub efalla kong!. kammarkoll egium, a tt, efter vederbörand es hörande inkomma med und. utlåtf!.ndc öf1·er
samma fra mstiillning.
Till kon g!. ma rinförvaltuinge!1 angående medel till bestridand e af utg ifter i följd af branden vid Carlsin-ona
station.
K. M:t har på und. an sökan och under vi ssa förb ehåll
bifallit. a tt civilingcni ören C. T egnander, i och !ör fortsatta experiment med sjelfgåenrl e minor, får till delas ett
understöd af 1000 kronor.
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Till kong!. marinförvaltningen a ngående Leslyckningen
på tornen «Go d natt« och "Knrrholrnen« vid Carlskroua,
K. M:t har, i anledning af chefens för flottRns militiirpersonal framställningar, funnit godt i nåder förordn a,
dels att en inform ati onsoffic er i minväsendet skall för
J 882 anstUllas vid minskolan i Stockholm med skyldighet tillika att undervisa i kemi och fysik mot åt njnta nde af 1000 kronor i arvode samt dels att f•>r sa mma
år ej min ih·e ett belopp af 1200 honor får stHll as till
varfschefens vid Stockholm station förfogande för att
deraf vi n förefalland e l>ehof utdela ersiittning åt sådan
kompetent person utom vapnet so m vid speciela. fall
blefve anlitad att undersöka och utreda med minviisenilet sa mm;mhiingRnde frågor , der stiirre vete nska. pliga
in sigter i kemi och fy sik erfordrad es, iin ork ett arvode
af 300 kron or till inform ationso ffi. ce ren vid minviisendet
vid nnderl> efi ilsskol an i Carl skro na för und er visnin gs meddeland e åt officerare och nnd eroffi cerar e i ilen allm än na
minknrsen derstädes.
16. K . M:ts ni\d. kungiirelse angilen de förtindrade lydelse af
54 i stadgan för sj ökrigsskolan af den 30 Maj 181 9.
K. M:t har befalt, att den tenniu safgift för sjcikrigssko lans kadetter so m' enligt kungörelsen af den 16 Sept.
1881 är best ämd att utgå med 75 kronor fö r hvmj e
kadett, skall t illämpas endast ä de kadetter som hiidanefter i skolan intagas, hvaremot öfriga kadetter fortfarande komma att erlägga nu utgåenile afgift af 30
kronor årligen pr kadett.
Till kong]. ma rinförvaltningen angående afsl ag å vlickt
fråga om uppförande af ett bosrällshns åt cheferue för
Ca:·lskromt stations mariningeniörs- och artilleridepartement.
«
Embetsbref till chefen för sjökrigsskolan angående tillåtelse för tvenne uppgifne kael etter att antagas till sjöofficerare oaktadt de sakna betyg i ett föreskrifvet ilmne.
26. Fullmakt för J. R. Lagerkrantz att vara viceam iral
kon g!. flott an.
«
Fullmakt för C. H. Kretiger att vara konteramiral
kong!. fl ottan.
«
Fullmakt för J. H . Ankarkrona att vara kommenr11ir
kong!. flottan.
«
Till kong!. marinförvaltningen angående iindring af åt skilliga
i reglementet för flottan, l :a delen, i fråga
o m skyldighet att vid viss ålder afgå ur tjenst .
9.
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Hesolution å kommendörslön för C. G. Lindmark, kommendUrk aptenslön i l:a klassen för M. P. von Kmsenstierna, kommendörkaptenslön i 2:a klasse n för O. R.
Nordenskj öld, kaptenslön i l:a klassen för L. M. Törngren, kap tenslön i 2:a klassen för J. G. Sjöberg, löjtnantslön för A. Been sa mt und erllijtnantslön för J. A .
Helin.
Fullmakt för G. B. Lilliehöök att vara kommendörkapte n i kong!. flo ttan.
Fullmakt för B. J A. Lidma n att vara kapten i kong!.
flott an.
FnllmRkt för G. Dyrssen att vara löjtnant i kg!. Aottan.
Till kong!. marinförv altningen a ngi\en de en pensionerad
underoffieers beordrande silsom biträde Yid besigtning af
skadade projektiler i Carlskrona, mot en ersättning af
7 kr. 50 1ire om dagen samt resekostnads- och trahament~ersli ttning f;j r resa till o ch ifrån Cariskrona enligt
resreglementets 4:de klass.
Till kong!. marinförvaltr.ingen . angående anstå nd med
kanonbåten Eddas färdigb yggande.
Till kong!. marinförvaltningen angående anvisande af
med el till anskaffning af kanoner af martinsmetalL
R esolution angi\ende utbekom mande af lönef,;rmåum· fiir
båtsmannen vid Östergötlands komp n:o 41 Höglund.
Till kong!. marinfUrvallningen angående nåd egåfvor till
afskedade personer so m tillhört fl ottans kårer.

Rättelse.
Dit de uppgifter angå ende sjukdomsförhållandena
vid flottans stationer och å flottans far'"yg under år
1880, hvilka blifvit redaktion en lemn ade och hvilka influtit i tidskriften s l:a hiift.e för inn evarande år, sid. 36,
varit felaktige, så lemnas härnedan senare erhållna,
rättade uppgifter om dessa förhållanden:
sjukprocenten (antal sjukelomsfall på hvar.ie anta]
af 100 man) var nncler året 1880 i Carlskrona 73,5 och
i Stockholm 85,7 ; således för dag i Carlskrona 0,20 och
i Stockholm 0,23.
sjukförhållandena å flottans på expedition varand e
fartyg för samma år angifvas i efterföljande tabell:

Fartyg och farvatten.

resa till vV estmd1en ... . . .... .. -..
"Saga", Atlanten och
hemlandsfarvatten .. .
''Norrköping", hemlandsfarvatten
"Eugenie"
"
2 monitorer
2 kanonb. 1:a kl. ""
"Ran "
Skeppsg.-brigg:ne ,"
"Lagerbjelke", lo gem.fartyg, Stockh. skärg.

l<.Jxp edi tionens
liingd i
dagar.

B esHttnin gsstyrka.

Antal
sjuke .

247

229

77

0,14

139

250

67

0,19

"~a1~er",

Sj uk pro ce nt
per dag.

328
24
134
320
64
126
63 91 (81) 14 (6)
lOB 72 (7l) 7 (lO)
79
13
102
49
30
168

0,06
0,16
0,19
O, u
0,1ö

96

0,2

88

17
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