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Tankar om sjökrigskonst 
(Forts.) 

III. 

A1·tilleriets träffsäkerhet och J e grofva kanonernas 
genomträngningsförmåga samt granaternes förstörelse
verkan äro nu så stora, dit man k ~i1111 er afståndet -
hvilket efter några skott väl torde varda fallet - att 
en artilleristrid emellan stillaliggande eller å paraHela 
linier med jemn hastighet sig rörande motståndare, ej 
gerna beir kunna komma ifråga, ens vid försvaret af 
en skärgårdsposition, så framt någon möjlighet finnes 
att kunna utfora striden under gång med gocl fart. 
Det skall längre fram i fråga om taktiska formeringar 
närmare redogöras för huru man möjligen skulle kunna 
undvika denna olägenhet genom s. k. "rörliga strids
ordningar", hvarför jag nu torde få återgå till artille
riets användande. 

lYian finner stundom den meningen framstälcl, att 
det vore fördelaktigt spara sin eld till dess man kom
mer fienden "in på lifvet", i ändamål att söka uppnå 
den förkrossande verkan af nutidens grofva artilleri på 
nära håll, då god träff viil här anses säker. Om man vet 
att fienden äfven på detta sätt använder sitt enda, för 
strid på afstånd afsedela vapen, tOL'de man, genom att 
spara sin eld, åtminstone ej sätta sig uti sämre vilkor 
än han; mig synes dock som om man härigenom af
händt sig en alltid möjlig fördel. Utsigten att redan 
på långt håll åstadkomma en all varsam skada är ju 
numera långt större. äu förr. Holländarne använde på 
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sm storhetstid ett dylikt stridssätt, i det de ej bru
kade öppna elden förr än de kommo på pistolhåll s 
afstånd ifrån sina fiender; men de afstorlo ifrån denn a 
taktik, när deras motståndare blefvo svårare att be
segra, och vinnlade sig snart om att anviinc1a sina lut
noner på för <len tiden ganska långa afståncl, metl 
samma omsorg, som andra af den tidens örlogssjrimän. 

Ett skiil som talar för att börja artilleriets verk
samhet på långt håll är iifven f6ljam1e: Man är a1lt
jemnt i salmad af en för sj(ibruk fullt lämplig afstånds
mätare, och den, som leder elden, torde ofta vara hän
visad till sitt ögonmått f<ir bedömancle af af:"t:lndet. 
Det är clå en gorl hjelp för honom att få se ett eller 
par neJslag med känd upps~ittning. Han Dir derigenom 
en lednin_g; för sitt omclöme som är väl behöflig, i be
traktande af det inflytande, som olika omstiincligheter 
af luft och belysning, afstånd från land m. m. utöfva 
på uppskattande af afstånd på sjön. 

Den omsorg och det större lugn, hvarmed rigt
ningen sannolikt kan utföras viJ början af en strid, 
torde äfven vara omtstäncligheter, som tala för eldens 
början på längre afstånrl, hvarmecl här menas det läng· 
sta håll, på hvilket man kan hafva utsigt att skacla sin 
fiende, 3000 a 3500 meter för våra kanoner. 

Emot detta raisonement kan invändas, att pansar
skyddade fartyg af nyare konstruktion ej alltid kunna 
skadas på så långt afstånd; det bör äfven erkännas , 
att pansarets införanue såsom försvarsvapen hänvisar 
till strid på niira håll, för att möjligg1ira fiendens verk
samma skadancle. Men då fartygen vill aldrig borde 
sakna ett antal lättare kanoner, fullt användbara emot 
fiendens portar, dfick, styrinrättningar m. m. på ganska 
stort afstånd, så torde företrädesvis det lätta artilleriet 
böra användas vicl stridens början. 

Om man mecl de gröfre pjeserna brn~jat en lång-

- 131-

sam väl rigtR,d, eld, bör likväl, särdeles å fartyg, som 
hafva ett fåt al eller endast en grof kanon, noga iakt
t agas att, om fiemlen ~mses komma att passera på nära 
båll, man ej rtdmr nti den stiillningen, att ej hafva 
n ågot skott fiinl igt att aWyra, just då han är närmast. 

Flirsv:trarne af en minlinie synas mig feamför an
dra kunna ('•ppna olilen på afsti\nrl, emedan de ju kunna 
antaga, att fi enrlen lllir nppeh:Ulen nnder arbetet med 
miniiniens oskarlliggönu1ile stt länge, att de ej behöfva 
befara något af hans ramningsanfall, hvilka senare all
tid måste blifva frnktnns vi~nla för minrlee fartyg. 

Om man, p:"t grnnrl af minonws beskaffenhet och 
, egenskaper s:"tsom sjökl'igsmater iel , slmlle försöka draga 

några slutsatser för clct·as anvä n<lanrle , möter man i 
samma mån stora svårigheter, som detta vapen ännu är 
ungt och föga bcpr(ifvadt i j emfe)relse med artilleriet. 
Väl hafva sjöminor blifvit anvtincle r edan så långt till
baka som 1777 nnder ame1·ikanska frihetskriget, och 
möjligen förr; men några fastslagne åsigter om deras 
användande hafva ej framkommit, och vapnets histori
ska tjen stefi)rteckning ~ir ej lång. Desto större är den 
verkan, som af <letta vapen meu jemforelsevis små re
surser stundom blifvit åstadkommen, äfven om man ej 
förbiser de många tillfällen, då de missly ckats. En
samt uneler amerikanska inbördeskriget hafva 18 ör
logsfartyg, hvaribland 4 större och mindre bepansrade 
samt öfver 20 transportfartyg blifvit förstörde . Man 
vet h vilken vigt på sin tid Histarles vid Je "hel vetes
maskiner ", ryssame använde i Finska viken under ori· 
entaliska kriget, ehuru dessa, i j emförelse mednutidens 
minor, tyckas varit t emligen oskyldiga. Två engelska 
fartyg , ".Merlin" och "Firefly", blefvo allvarsamt ska
dade genom explosion af dylika minor, men det är äf
veu all den verkliga skada de gjorde fienden. 
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Tyskarne anse att de minor, hvarmed de spärrade 
sina hamnar under 1870- 71 års krig, fullständigt hin . 
drade franska flottan att göra dem några ovfilkomna 
påhelsningar. 

Under ännu senare krig, uet rysk-turkiska och 
det emellan Chile och Peru, hafva äfven minor af mera 
morlem beskaffenhet flera gånger blifvit använda med 
vexlande framgång. 

Den \Vhiteheadska minan, hvartill männen af fac
ket nn sätta ett stort och antagligen berfittigadt för
troende, är den som minst af alla blifvit använd på 
allvar. Den första dylika minan sköts af "Shah" i dess 
bekanta strid mot "Huascar", då ännu tillhörande Perus 
marin, fast i händerna på insurgenter. I December 1877 
och i Januari 1878 afskötos elylika minor på turkiska 
fartyg vid Batum, 2:ne vid hvarje tillfälle. Af dessa 
fyra träffade blott en, men förstörde fullständigt det 
fartyg, en på utkik varande turkisk tullångare, mot 
hvilket den blifvit skjuten. Två gingo i land och fun
nos af turkarne och elen fjercle sjönk. Dessa äro de 
enda tillfällen, som jag kunnat få kännedo!D om, då 
detta vapen blifvit användt på allvar. 

Med den utveckling minvapnet mer och mer er
håller, synes det väl kalladt att spela en vigtig röle i 
framtida sjöstrider. Man torde likväl böra uttala en 
varning emot att tillmäta det större vigt, än hvad det 
sannolikt förtjenar. En tysk militärförfattare, amiral 
Werner, anför såsom olägenheter vid den Whitheadska 
torpeden, dess ringa hastighet samt dess utomordent
ligt konstiga sammansättning. Sedan han påvisat, huru 
stora svårigheter man har att få en projektil att gå 
säkert med många gånger större hastighet igenom luf
ten, som gör så mycket mindre motståncl än vattnet, 
tror han, att man aldrig kan lita på, att ej dessa mi
nor göra alldeles oförutsedua afvikningar, såväl åt sida, 
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som nedåt. Äfven andra författare yttra misstro till 
vapnet. Så myeket torde man dock ntan öfverclrift 
kunna påstå, att antagamle af minor och torpedos, fasta 
såväl som rörliga, såsom vapen uti sjökriget, skänkt 
försvaret en stor öfvervigt gent emot anfallet. 

De stora manövrer som företagits uti Portsmouth 
1879 och 80, i äw1amål att utröna möjligheten af ett 
anfall mot och forcering af en med minor och batterier 
försvarad kanal, hafva väl i så måtto gifvit olika re
sultater, att första året prisclomarne förklarade anfallet 
misslyckaclt, uneler det sista deremot lyckaclt; men dels 
företogs det första angreppet under natten, och det an
dra - 1880 års - under dagen; dels blefvo de angri
pande vid detta tillfälle särdeles illa åtgångne, och slut
jigen får man väl knappast anse en fredsmanöver, hur 
väl den än är utförd, som alldeles afgörande, jemförd 
med hvad som skulle egt rum, om leken varit allvar. 
På det hela synes mig af dessa grunder att för
svaret af en position i allmlinhet skulle hafva en stor 
fördel framför anfallet. Likväl bör rlå positionen, re
dan uneler freden, vara ordnad för minföro:Jvar, batte
rier förefinnas för liniernas bestrykanue, så att de ej 
kunna förstöras genom båtanfall, samt alla andra an
ordningar för positionens betrygganue, vara vidtagna 
med stöne omsorg, än h vad i allmänhet deråt kan eg· 
nas under ett krig, eller då man har kort förbere
delsetid. 

Såv~il den Whiteheadska, so m stångtorpedan synas 
mig ifrån taktisk synpunkt förtjenta af en alldeles sär
skild uppmiirksamhet. Båda dessa förekomma såsom 
ensamma eller hufvuclsakliga vapen på mindre fartyg, 

• och det torlie väl ej vara lämpligt att dessa fartyg 
röra sig och iakttaga samma formeringar, som de fartyg, 
hvilka äro afseelda hufvudsakligen för artilleristrid. Å 
andra siclan torde det väl vara rigtigare att i förväg tänka 
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ut och öfva ett enkelt system af rörelser för dem, än 
att låta dem gå i skock, då de upptriida tillsammans. 
De minsta af dem kunna ej belamras med någon skrym
mande signaleringsapparat, hvarför något enkelt sätt 
att meddela sig emellan dem väl äfven torde böra ut
tänkas. Icke heller synes vår båttaktik vara lämplig 
för t. ex. ett antal minslnpar. 

En slags torpedos, som företrädesvis torde hafva 
en defensiv uppgift, är släptorpedon, när den är inrät
tad för elektrisk a:fl:'yming och således kan användas 
inom en eskader eller afdelning utan fara för egna 
fartyg. Denna torpedo, använd endast till försvar från 
fartyg, som i öfrigt äro afsedela för artilleristrid, åter
för tanken till det gamla taktiska idealet, en flotta 
ordnad uti en slags försvarsposition, utan hjelp af land. 
lVIan har svårt att tänka sig ett ramanfall i stort, ut
fördt emot en eskader, i hvars alla mellanrum finnas 
släptorpedas; äfven på det sättet anv~im1 synes torpe
don vara ett vapen, so m stiirker försvaret gent emot 
anfallet. 

Att nu våga ett slut01mlöme om minornas infly
tande i allmänhet på ett blifvamle sjökrig, är utan tvif
vel förtiuigt, men att de ej komma att motsvara deras 
förhoppningar, som antaga dem kallade att småningom 
uttränga alla andra vapen på sjön, torde kunna antagas. 
Nian arbetar ju redan nu med gansh-t mycken framgång 
på att uttänlm medel att försvara sig emot torpedo
angrepp. De sk:yddsn ~it som blifvit försökta i engelska 
flottan, de hastigt iordningsttilda stängsellinier omkring 
fartygen, som blifvit försökta, samt snabbelden från 
anti-torpedakanonerna äro elylika medel; och för min 
del kan jag ej annat än instämma uti amiral vV erners 
ord: ''Om äfven nu för tiden ram och torpedo sanno
likt komma att spela betydamle r oler under sjöstri
derna, skall likväl artilleriet hiirefter, liksom hittills, 
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mycket bidraga till afgörandet, och det fartyg besitter 
en stor fördel som skj n ter biist ." 

IV. 

Det har redan blifvit n~imndt, att vi ej ega sär
deles många historiska fakta att antaga som grunder 
för, huru en strid bör utföras med de vapen, hvars 
egenskaper och beskaffenhet nu blifvit påvisade. Der
för är det äfven största skäl att taga vara på den er
farenhet som finnes. En noggrann framställning af de 
sjöstrider, som bafva inträffat sedan ångans införande, 
i ändarnål att söka ur dem draga några blifvande och 
giltiga slutsatser, skulle derför vara ett arbete, som 
möjligen väl lönade den derpå nedlagda mödan. Olyck
ligtvis måste man befara att ej erhålla särdeles många 
upplysningar, rörande en af de frågor, den om de tak
tiska formeringELrne, som hittills lemnat det vidsträck
taste fält för theoretiserande. Skälgt härtillligger må
hända dernti, att de stridande ej stått på samma stånd
punkt, i förhållande till elen materiel de haft att sköta, 
såsom t. ex. Nelson i förhållande till de gamla segel
skeppen. Den mångfald af olika åsigter, som, mer eller 
mindre viil försvarade, möter på detta område, visar 
huru litet som rörande denna fråga kan anses såsom 
allmängiltiga grunder. 

Viil ii r det sant, a t t man ej kan viinta sig bestäm
da r egler, gällande för alla omständigheter, liksom att 
äfven de i förväg b~ist uttänkta anordningar ej alltid 
kunna påräkna en god utgång, samt att, om möjligt 
mera på sjön iin på land, gäller den lagen, att den bä
ste taktikern iir den, som bäst förstår att begagna sig 
af de stundom oförutseelda omständigheter, som kunna 
yppa sig, eller också den lyckligaste. Äfven synes det 
framgå af alla tiders sjökrigshänclelser, att befälets och 
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besättningens mod och skieldighet, samt vapnens god
het och riktiga anv~indande hafva större inflytande på 
stridens utgång, än h vilken taldisk formering som helst. 
Om man vänder blicken mera uteslutande på egna för

hållanden , och således börjar mell att utesluta alla fall , 

då en stor flotta skall möta en annan dy lik ute på 
öppet haf, så vinnes härigenom först en väl behöflig 

begränsning af frågan - dernäst träder äfven den om

ständigheten i förgrunden, att vårt sjövapen möjligen 

är kalladt att ut kiimpa sina mest afgörande strider 
in01n området af en skärg:ll'll , livarför det äfven, i olik

het med de större marinerna, to rde vara underkastadt 

infly tande af den t enäng, hvarest det kan komma att 

upptriida. Det synes som om strid "i position" för oss 

torde böra oftare komma i fråga, ~~n för någon annan 
marin. Vår taktiks fo r meringar måste så ledes lämpa 

sig derefter. Vidare itro fartygen små och jemförelse

vis lätt manövrerade, samt behöfva derför ej de vid

lyftiga föreskrifter om rorvinkl ar och girar, so m före
finnas hos de fleste af nut idens taktiska författare. 

D eras a ntal får der emot ej tänkas riuga, isynnerhet 
vid de vigtigaste stitllningarne, hvar est måhända ut

rymmet iir beg6insaclt. Meddelande från eskader- eller 
afdelningscheferne kunna lättar e gifvas till de enkla 

far tygen. Bevakningstj ensten kan, åtmin stone om da
gen i sbi.rgård, oftast utföras från land af ett litet, 

antal folk och med hj elp af några ångslupar. Med ett 
ord, en hel mängd nya, för de större marinerna okända, 

förhållanden, u tvisa för oss ett annat stridssätt, iin hvad 

som för dem är nödvändigt. Under det att undersök

ningen af det inflytande, som den olika forma tio n en af 

skiirgården kan hafva på striden, sy nes mig vara af 
största vigt för oss, minskas igenom de nu nämnda 

omständigheterna ej obetydligt betydelsen af de takti
ska formeringarne. 
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Sedde uteslutande från ofvan antydda synpunkt, 

kunna på de taktiska formeringarne, som för oss äro 
behöfliga, ställas följande fordrin gar: 

l:o) De böra vara så få, och så enkla som möjligt. 

2:o) De böra medgifva rigtning på ett och samma 

mål af fl ere fartygs gröfsta pjeser, t. ex. en afdelnings. 
3:o) D e böra, utan att så mycket sammantränga 

fartygen, att deras fria rörelse onödigt försvåras, lik

väl upptaga så litet utrymme som möjligt. 
4:o) De böra hufvndsakligen vara afsedela för far

tyg, som vända stäfven emot fienden, iifven om dessa 

hafva den värdefulla förmågan att äfven kunna skjuta 

tvärs ut. 
5:o) De måste meclgifva en någorlunda hastig öf

vergl\ng från den ena fo rmeringen till den andra, sär

deles ifrån en mera hopti·iingcl ordning till en mycket 
utbredd eller tviirtom. · 

6:o) Den taktiska enheten, "divisionen", bör utgö

ras af ett så litet antal fartyg , som möjligen kunna 

med fördel am·iindas på en gång i sådana uppdrag, uer 

strid ej kan eller bör undvikas. Trenne fartyg synas 
f. n. vara ett lämpligt antal och färre torde ej böra 

förek omma. 
7:o) Några "rörliga striclsordningar 1

' borde, om ue 

efter försöl' visa sig praktiskt utförbåra, intagas uti 

taktik boken. 
Det biista skyeld mot nutidens artilleri torde vara 

att ofta ombyta a('ståncl; väl är det niira lika svårt för 

båda parterna att då känna afst åndet, men det torde, 
vid strid i egen, väl känd, skärgård , ej vara omöjligt 

så röra sig, att man känner afståndet i hvarje punkt 

af kursen. Rar fienden stora, svårmanövrerade fartyg, 

kan han kna ppast iakttaga samma taktik emot mindre, 

~ättrörliga och till antalet öfverlägsna. Engelska ka
nonbå tame gin go vid Bomarsund under fästningens 
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bombardement uti en cirkel i hvarandras kölvatten, 
och blefvo rino·a eller icke träffade. Äfven vid ett par 

b 

andra tillfällen har en sådan taktik följts med fördel, 
o ch sättet synes mig åtminstone värd t att öfvas der, 
hvarest det är utförbart. 

På flera ställen i vår sk1irgård torde det vara möj
ligt bilda en sådan t·örl?:g ordning med ett skär eller 
en holme till medelpunkt, och under en fart, lagom af
passad för att hinna ladda uneler den ticl fartygen äro 
skyddade. lVIecl sm~irre fartyg, försedda med dubbla 
skrnfvar, fönode1· och stor maskin1uaft, meclgifvam1e 
hastiO't ombvte af rörelsen från f'ramåt till back eller 

b " 

tvärtom, torde det ej vara omöjligt att låta en hellinie 
flytta sig framåt och bakåt uneler striden, med iaktta
gam1e af rättning, till undvikande af ombordläggning) 
samt uti sådant farvatten, att fartygen ej behöfde trän
ga sig alltför tätt tillsam mans. Om någon eller några 
dy lika rörliga stridsordningar kunna utföras, torde de 
vara af största vigt vid strid uti skärgård, hvarest på 
flera sttillen det nödiga utrymmet ej sakna;;;. 

Den ofta uppstäleta fordran på en taktisk forme
ring, att fartygen beqvämt skola kunna understöda 
hvanwdra, torde knappast behöh•a omn1imnas, då detta 
nästan alltid numera bör kunna göras med lätthet, till 
följe af de korta afstånclen och vår8, fartygs stora lätt
het att röra sig och manövrera. 

Om det ock bör medgifvas, att våra taktiska före
skrifter upptaga formeringar, som i någon mån upp
fylla dessa fordringar, så torcle dock å andra sidan 
böra anmärkas, att noggrannare föreskrifter om utfö
rande af flera taktikbokens evolutioner torde böra in
föras, till undvikande af misstag, samt att åtskilliga 
formeringar, som ~it·o mera komplicerade än nödvändigt, 
saklöst torde kunna utgå. Såsom exempel kan nämnas 
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formering af triangelordning med divisioner, redan förut 
formerade i triangelordningar. 

Ibland de många frågor, som tränga sig på elen, 
hvilken söker utreda sjötaktiska förhållanden, är den 
om eskaderns eller afdelningarnes sammansättning. 

Om de fartyg, som tillsammans utgöra en division, 
hafva alltför olika fart eller manöverförmåga, synes ej 
osannolikt, att de underlägsne komma att utgöra ett 
hinder för de bättre att tillgodogöra sina öfverlägsna 
egenskaper. Om farten ej skiljer sig med mer ~in ett 
par knop, torde denna olägenhet likväl ej vara af 
större betydelse, ~in att hela divisionen ej kan födlytta 
sig med mer ~in den minst snabbgåendes fart. Den 
stora farten torde väl siillan behåfvas um1er sjelfva 
striden, utan innebiir framför allt förmågan att inom 
kort tid kunna uppträda på flera ställen. Om de större 
fartygen hafva den största. farten, kunna de ju med 
stor förd el bogsera de mindre snabbgående vid förfi ytt
ningar Hingre distanser. Större vigt synes mig ligga 
deruppå, att fartygen inom samma elivision hafva sam
ma manöverförmåga, så att de ej behöfva komma i 
vägen för hvaranclra uneler utförandet af någon evo
lution. 

Att sammansätta divisioner af pansrade och abe
pansrade fartyg synes mig deremot rigtigt, för så vid t 
de i öfrigt ej iiro alltför skiljaktiga i fart, och hafva 
något n[ir lika manöverförmåga. Ett sådant tillviiga
gåencle synes mig böra leda clertill, att fienden måste 
rigta en större del af sitt artilleri på pansarfartygen, 
som ju böra vara de svåraste att förstöra och som 
sannolikt förefinnas uti mindre antal. Skulle deremot 
de abepansrade fartygen blifva förr urståndsatta att 
strida, så måste ju de bepansrade vara s1irc1eles lämp
liga att skyelda de andras reträtt; Om divisionerna 
äro sammansatta af fartyg af samma slag, så synes 
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mig ej kunna uppgifvas något annat skäl, än olikhet 
i rörelsehastig het, emot eskadrarnes sammansättande af 
olika slags fartyg. Enhet inom di visionen synes mig 
framför allt önskvärd i fråga om vapnen, så att t. ex. 
artilleristridsfartyg förande stäfbestyckning endast föras 
tillsammans, minfartyg för sjelfgående minor bilda af
delningar för sig, och artilleristriclsfartyg, som kunna 
skjuta likaväl fornt som åt sidorna, komma tillsam
mans. Om en elivision skall uppträda alldeles ensam, 
låter det viil tänka sig, att den kunde med fördel vara 
sammansatt af 3:ne olika slags fartyg, men i ingen 
annan händelse. Det torde väl vara tillräckligt många 
omständigheter, som påkalla divisionschefens uppmärk
samhet uneler en strid, utan att betunga honom med 
tanken på, huru han skall använda de särskilda vap
nen, hvaraf man måhända sammansatt hans division, 
och det tyckes mer och mer blifva en grundregel uti 
all krigskonst att låta hvarje vapen uppträda i så stor 
massa som möjligt, om man vill draga största fördel 
der af. 

I dessa frågor synes det mig som om vi ej kunde 
påräkna stor hjelp af hvad som uti främmande mari
ner ansetts nyttigt och fördelaktigt. Förhållandena 
här hemma äro så vidt skiljda ifrån dem, som råda i 
utlandet, att jag ej tror vi kunna göra b~ittre än att 
noggrant undersöka våra egna behof. Sönderplockande 
uti dess minsta detaljer af hos oss tänkbara krigsföre
tag, och utredande af huru en händelse skulle kunna 
gestalta sig med elen materiel som står oss till buds, 
tror jag vara medel, som icke allenast kunna leda till 
klarhet i sjötaktiska frågor, utan äfven till en större grad 
af enhet i åsigter ibland yrkesmännen, än som kan upp
nås endast derigenom, att hvar och en vinnlägger sig 
om att känna, hvad främlingar för sin del kunna finna 
vara bäst. lVIan måste efter min tanke gemensamt 
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söka att utreda, huru vårt sjövapen under ett blifvan
cle krig kan komma att användas. Det kan väl ej vara 
omöjligt för oss att tänka oss, huru en fienlle, om h vars 
styrka och materiel vi hafva nära lika god kunskap, 
som om vår egen, kan komma att använda dessa fak
torer uti ett krig emot oss samt huru vi skola å vår 
sida lämpligast möta hans anfall. Kunskapen om lämp
ligaste sättet att använda, hvad man har, bör viii kunna 
leda till kännedom om, h vad man behöfver; h vad vi 
sakna i materiel är så mycket, att det ej borde vara 
svårt att blifva emga om en stor del af det som be
höfver anskaffas. 



Cr·ntrrtl- o. 

Försök till historisk öfverblicl< 
af stl"iflerna om Sveriges ~jöförsvar, 1let·as npplwmst 

och ntver.lding uniler itmemranlle :''trltmHlnule 
jemtc 1lcraf fömnle1lrla bett'aldclser. 

(Forts.) 

Det af " !". tntl iernas" fiirf. me el !".å myebm ta lang 
sjiil/ir .<n tar. och ] 1 l l l t 7(''' t - l' Brok r· l. l' dl a u ;vec' al e r:en ;ra . ors1 • a ·1·s .~ys cm mNl en anne 

och en annens (Tolta framsblr u t i en heH ann an 1l :tger, 
flå man hLser den skarpa kritiken af <let.ta sys tem u t i 
"Sven:gcs ccntntl och sjöf'örsvrw" *) a.f JYI. B. (Brakel) 
artilleriofHcer, en varm an hängare af pM·ife?·ifö?'S?:a1' 
och en sta ~·k flotta. Centralf<irsntret betraktas af clenne 
förf. blott "såsom slntviim fii r svenslm friheten", d. ii. 

såsom sista resursen fo r ett svagare land, som bar att 
försvara fosterjorden mot en öfverlägsen fie nde, som re
dan befinner sig u ti landet, men oanvändbart mot Ryss
lands öfverlägsna stridskrafter, i fa ll dessa använd as och 
leelas så som man måst e antaga, ifall man betraktar 
frågan ur b~tde politisk och militi:L t·isk sy npunkt och ej , 
såsom "studieför f. ", tror sig kunna begriinsa fiendens 
anfall till tvenne punkter, en norr och en söder om 
Stockholms skärgå.rrl. JVI. R är fast öfvertygad om, 
att hvarje föt·svarsplan fi'l l' vu.rt laml som ute sluter en 
stark örlogsflotta, uts~Ltter oss för sannolikheten att, förr 
eller senare, smiiningom uppslukas af vår m~i.kti ge gran
ne, emedan han då eger fr ih'3t att använda sin öfver
lägsenhet !war och huru han behaga e, men tror t illika, 
sangviniskt nog, att Sveriges sjömakt med ett ökadt 

*) BroRchyr 1855. 
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årligt anslag af 1400000 rdr bko kan uppbringas till 
den höjd att den kan mäta sig me<l ryska flottftn , en 
åsigt h vilken ltan siiker hovisa met1 siffror. Felaktig
heten af dessa beriikningar, so m vittna om en n·,rLHlig 
obekantskap metl det vapens na.t nr och detalj er, åt hvil
fret M. B. skä.n k er sina sy mpatier, torc1e c le t vara !H ve r
flödigt att liiir påvisa . Deremot il.nse vi det hlott rätt
vist att erldinna, att c1 et låg en sann t a n k e bakom den 
synbar t öfverc1ri fn n. teon på mi\j ligheton fi ir <le skn.n
dinaviska fo lken att bjuda. Rysslanrl spetsen i Oster
S.J Oll . Vår Hottas motstån dFtre , hvilka al1lrig nnclerhito 
att profet era om ryska fl ottanR ocrhörila tillvii.xt, förb i
sågo Ftll lleles, Fttt ryRka mttion en ej a. f naturen iir en s jö
nation , oeh att c1esR hriRt p:"t duglig t sjöfolk , hlancl an
dra orRal,cr, mitste i hög grad hi:i.m m:=t. desR åtr:t efter 
marit im öfverlägsenhet. Förf. af "Sveriges ee11tral 
oclt sjöförsvar " insåg detta, och erfarenh eten· har ej 
alldeles jäfvat hans förutseende, ty trots den hi5ga siff
ran p:'\. ryska marinbudgeten, ~ir den ryska flottans 
storlek ingalnm1a fmktan svärd, och trots de sto ra an
strängningar att göra flottan effektiv, so m hela verlclen 
känner, åters tår det iinnu för Rysslands flotta att, 
sås o m <less arme r edan gjort, hiifda sitt anse en de ocl1 
bevisa sin jemlikbet med de gamla europeiska mari

'·nerna; tillfälle dertill l1 ar ej hellet• helt och hållet sak-
nats. I ,betraktande h~irutaf torde det påståendet i 
.sjelfva verket ej vara så ori mligt, att det r'ir li.ittare 
och nr,dtt?··ligan fö r Sverige att efterstdLfva en flotta 
till lam1etR sky<lil emot Rysslanr1s listersji\Aotta ii,n en 
arme, RO m meL1 hopp Om fea.mg il,ng kan m~ita sig med 
de stridskrafter rlet eger att fi:n'foga iifver till vå rt lands 
eröfring. Det iir vårt folks ly nne och anlag som, om 
de r iitt vårdas, möj liggöra en ely lik st räfvan, tanken på 
det förflutna och omtanken om våt· fram tid som betin-
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ga den såsom en politisk ej mindre än militärisk nöd
vändighet. 

M. B:s fosterlandskänsla är ej tillfredsstäld med 
blotta utsigten att möjligen efter oerhörda ansträng
ningar och uppoffringar slntligen fiirmå drifva en in
kräktare ur landet, hon sijker ej garantier för heva
ranrlet af vårt oberoende uti förestiillningen om till
frerlsstäl<l eröfringslust hos vår östra granne, utan blott 
deruti att Sverige söker uppfylla sin naturliga bestäm
melse uti elen civiliserade vedden och med de skandi
naviska rikena stifta ett fast förhund att bilda ett bål
verk i norlien och <1 erigenom f(irvärfva sig Europas 
aktning, sympatier och understöd. Ur ingendera sy n
punkten kan han gilla centraHörsvaret såso m hörnste
nen i vårt forsvarsväsenrle. Han erkänner väl elen fo 
sterländska andan som genomgi\r "studierna" och tac
kar dess förf. "för det ihärdiga och svenska sätt ", på 
hvilket han sökt utföra centralförsvaret, men betonar , 
"att det är omöjligt för Sverige, lemnadt allena och 
utan makt på hafvet, att i första hand försvara Norr
land, att i andra hand försvara landet norr om · Mäla
ren, att, när detta är eröfradt, i tredje hand försvara 
landet norr om Bråviken o. s. v.'' Han delar ock "den 
hjeltemodiga tro, förf. söks inplanta i svenska sinnen, 
att Sverige kan sH på egen botten", men "blott om 
Skandinaviens flottor ej äro förjagade från Östersjön. 11 

"Styrka på sjön, förbund med England och, om möj
ligt blifver, Finlanels återtagande, se der de tre främ
sta stöden föe vår sjelfstänclighet!! !" Att, såsom "en 
och annan påstår ", "Finlands återfående vore en evig 
olycka för Sverige", bestrider M. B. bestämdt, äfvensom 
att Finland ej kan försvaras . Deruti mås te vi ock med 
förf. instämma, "att det är vida lätttare för Sverige 
att, tillsammans med Finland och öfver en beherskad 
Östersjö, försvara Finland, än det är för Sverige alle-
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na att bakom ett fiencltligt haf försvara sig sjelft, när 
Rysslands afsigt är, såsom den alltid varit, att delvis 
tillskansa sig sina grannars områden." Det första hafva 
vi pröfvat på; hun~ det skulle ske och att det kunde 
hafva lyckats, deroro äro tankarue föga delade; det 
senare deremot är ett problem, hvars lösning vi nu ej 
stå närmare, än vi stodo nära 3/ 4 sekel tillbaka. 

Större kontraster, med hänsyn till politisk såväl 
som militärisk uppfattning, än de båda författare, med 
h vilka vi här sysselsätta oss, kan man knappast tänka 
sig. U n der det artilleriofficeren hänga f sig åt hoppet 
om ett mäktigt skandinaviskt rike, ett hopp som synes 
hafva fått nytt lif under denna tid, då krigets åskor 
mullrade i närheten af våra stränder, så stod infan
teriofficeren oberörd af alla storhetsdrömmar, trogen 
1814 års valspråk, att vara "nöjda med de gränser 
naturen för oss utstakat och öfvertygade om elen stora 
sanningen att utöfver dessa gränser finnes intet verk
ligt god t för oss." Om än Sveriges folk ej var fullt 
öfvertygaclt om "den stora sanningen", s1i. lät det lik
väl de få röster , som protesterade mot densamma, snart 
förklinga. 

N a turligtvis kunde ej yrkesmännen såsom over k- Adler~pmTe . 

samma åskådare åse en strid som fördes af tvenne 
landtofficerare om flottans vara eller icke vara. Tvenne 
sjöofficerare voro snart färdiga att bryta en lans för 
deras vapen, nämligen Adlersparre uneler signaturen 
R. o. Ä.*) samt Löwenhorg uti "Teckningar ur sjö
krigsväsendet, 2." **) Den förstnämnde af dessa förf. 
blottade uti en lika moderat som träffande gra nskning 
flere betänkliga misstag i den "historiska bevisningen" 
och uti uppfattningen af skärgårdsvapnets natur och 

*) T. i S. 1856. 
-*) Brachyr 1856. 

lO 
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·beslmffenhet, hvartill ''studiernas" förf., h:anske orneJ
vetet gjort sig skyldig ; han frånkän<1e boken ingalunda 
dess stora värde, men ville ej heller erkänna Llen så
som "elen enda behöriga auktoritet att vädja till vid 
uppgörandet af ett sjöförsvar ", hvarp~L dess fiirf. omiss· 
känneligt, "fastiin i en n:'\got blygsammare orustiLllning" 
gjorde anspråk. Förf. ti ll ,,rreclmingar nr sjökrigs· 
väsend et" har varit iinnu utförligare i sin kritik och be
mötte nästan hvarj e punkt i ''studiern a" som förrådue 
partiskhet eller okunnighet, och i de fl esta fall måste 
man erkiinna, att han slagit lmfvwlet på spiken. 

När man liiser en s::wsad kritik som synbarligen 
tillkommit endast och allenast i ändamål att utreda 
frågan och skapa en sannt objektiv uppfattning om 
densamma, så är det naturligt, att man med en viss 
otålighet väntar att lära känna den kritiserandes egna 
åsigter, utgörande liksom proberstenen livarefter han 
bedömer föremålet för sin kritik. Utaf R. o. Ä:s för· 
träffliga granskning, som vi tyvtin ej kunna h[ir full
ständigare meddela, tror man sig berättigad till den 
förmodan, att hans egna iJeer om sjöförsvaret skola 
såsom en klart lysande stjerna vägleda dem som söka 
rätta medel vägen mellan el e oftast förekommanlie ytter· 
ligheterna och ensidigheterna. Vi måste dock upprik· 
tigt bekänna, att vi i denna förmodan funnit oss ej så 
litet besvikna. Först och främst torde vi böra visa, 
att hrr Mankelis och Adlersparres åsigter om sjöförsva· 
r ets betydelse och organ isatio n i gmml och botten ej 
voro så skiljaktiga, so m man af Ll en senares kritik frestas 
tro; vi skola söka visa detta med R. o. Ä:s egna ord. 
Såsom ett "rättmätigt sjelfförsvar" framhåller R. o. Ä. 
den bland ''flertalet mest rådande åsigten ", niimligen: 
"att sjöförsvaret är af underordnad betydenhet i jem
förelse med lamltförsvaret; - ·- - att svenska jorden 
följaktligen må ste försvaras på land och icke på sjön. " 
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"livad skärgårdsflottan beträffar - den roende skär · 
gårdsflottan i sin nuvarande bj erta landstignings<lrägt" 
- betraktar fl ertalet den långt ifrån såsom ett "supp
lement till lini eflottan" utan "anse de deremot att elen 
iclre alls bör hänt cl?t - - - och önskar skärgårels
flottan för öhigt all möjlig framgång såsom ett supp
lemen t till arm en." I <lossa de vigtigo.'ste hnfvudpunk
terna voro således J\1 . och A. f1 1llkom ligt ense. Den 
egentliga menin gsskiljaktigheten an gående gmnderna 
för sjövapn et,; orclnam1e synes hafva legat cleruti, att, 
då den föne ansåg skärg<'lnlsflottan vara en så väsent-

. lig faktor nti centralförsvaret, att han yrkade på dess 
utvidgning på örlogsflottans bekostnad, så opponerade 
sig den senare emot denna ide, ej derföre att han ön
skade en större sjögående flotta än hr M., utan derföre 
att ban ej trod1le det unelerstöd armen väntade sig 
af roddflottan vaea af sR stort värde so m man lät på
skina. 

Angåemle örlogsflottans militäriska betydelse före 
fans så vidt vi kunnat finna , föga skiljda meningar 
mell,an M. och A. Antalet skepp anser R. o. Ä . "för 
Sverige vara af mindre vigV' än att de som finnas , 
"äro väl bygda, tidsenligt utrnstade och framför allt 
väl bemannade". Denna inom behc>riga gränser obe
stridligt rigtiga sats tillsammans med hans öfverdrifna 
fruktan att öfveranstriinga våra krafter, drifver han 
så långt, att han, blott för "principens" skull , synes 
villig att låt:-, llruta med sig till "tre " , till och med 
till "ett" linieskepp, viil bemannadt. Örlogsskeppet be
traktas af R. o. Ä. kanske allt för litet såsom "en 
krigsmaskin gagn el i g en <last för strid" men nästan ute
slutande såso m en mäktig häfstång att lyfta national· 
andan till ett högre sjelfmecl vetande och att motverka 
de borgerliga bestyrens ofta söfvande infly tande på 
själens ädlare förmögenheter" och såsom "inför utlän-
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dingen det vackraste ombud för moderlandets bildning 
och sociala utveckling, samt på hemstation en ett hän
förande förenull för stolt sjelffårtröstan och vaknad 
fosterlandskärlek. " Vi uppskatta till fullo det r~itta 

uti att tillerkänna marinen en tvåfaldig betydelse för 
landet, men har elen ej hlifvit så organiserau, att den 
kan i krigstid· lemna kraftig hjelp åt försvaret och på 
samma gång i fredstid främja nation ens yttre anseende, 
dess materiella intressen och sjelfh:änsla, så motsvarar 
den ej landets ber~ittigadc fordringar och .~en nytta 
deraf kan påräknas, förtj enar då ej R. o. A:s epitet, 
att vara "af oberäkneligt värr1e". 

Samma brist på klarsynthet som R. o. Ä. ådaga
lägger med afseende på sji5försvarets rol virl landets 
försvar och dess förhållande till armen, rödjer sig också 
uti hans uppfattning om materielen. Liniesh:eppet an
ser han ännu "vara den fartygscert som bestämmer 
flottans värde", men fregatten "vara för Sverige den 
mest umbä~liga af alla fartygscerter." '·Den storar
tade siöförsvarsplan hvarmed JYI. B. (förf. till Sveriges 
central- och sjöförsvar) förvånar sina läsare", anser 
R. o. Ä., såsom man lätt kan tänka sig, vara "bara 

spektakel". 

L r1wen/1arg. Ehuru förf. till "Teckningar .. nr sjökrigsväsendet", 
C. Löwenborg, ej, såsom R. o. A. sammanfattar sina 
åsigter i sjöförsvarsfrågan, så vill det dock synas, att 
döma af uttalanden som förekomma i hans kritiska af
handling, som om ban, mer än de fleste af hans kam
rater, som offentligen yttrade sig i ämnet, höll den gyl
lene medelvägen mellan ensidigheterna. Visserligen 
döljer ej L. sin öfvertygelse, att Sverige vore i stånd 
att fördubbla, ja tredubbla anslaget till sjöförsvaret, 
och att derigenom flottan kunde blifva ett lika kraftigt 
värn för landets sjelfständighet som armen, men han 
tillbakavisar lika bestämdt hvarje tanke på en behet"-
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s'lcande flotta, på herravälde i Östet·sjön o. d. Att L. 
ej intog någon föråldrad ståndpunkt på vare Hig stora 
eller lilla flottans sida, utan erkände de fårsvarsteorier, 

. "som måste - antingen man så vill eller icke - blifva 
en följd af de inom sjökrigsväsendet inträdda nya för
hållandena", finner man af hans uttalade öfvertygelse, 
"stt såväl större som mindre krigsfartyg måste fort
farande bibehållas", "att ingen bestämd gränslinie kan 
numera uppdragas dem emellan ·och ingen tjenstafdel
ning skiljas från den andra, utan alla utgöra oskilj
aktiga beståndsdelar af ett och samma vapen, en och 

samma kår, med gemensamma farvatten {ör alla så inom

som H tomskärs - ett l if och en anda." Denna uppfatt
ning strider åtminstone på intet vis emot den, som vi 
i det föregående sökt utveckla, om ett kustförsvar med 
verkningsfält i, utanför och innanför hafsbandet, hvar
helst på kusten dess uppträdande påkallas, en flotta, 
sammansatt till största delen af fartyg, med afseende 
på dimensioner, rörlighet och sjöduglighet, så konstru
erade, att de, spridda för bevakning, kunde koncen
treras för strid i sjögång, ibland grund och skär, och 
kunde, när srt fordrades, begagna sig af det terräng
stöd som sk~irgårdens positioner erbjuda. Ett dylikt 
system hvilade ej på öfverlägsna stridskrafter, ej på 
"herraväldet i Östersjön", men tillät för visso ingen 
delning af sjövapnet, hvarken af dess materiel eller 
dess personal och dess utbildning. 

Huru för öfrigt L. tänkt sig flottans sammansätt
ning, hafva vi ej lyckats få klart af hans afhandling, 
men att han såsom ett oeftergifligt vilkor fordrade, 
Mt alla våra fartyg skulle bemannas med sjöfolk, lik
som andra sjönationers, framgår utaf hans förslag att 
efter hand ersätta vår båtsmansinstitution med en "sjö

insknfning" af Sveriges talrika sjöfartsidkande och 
kustbefolkning. 



- 150-

4dlersparre Såsom ett efterspel af R. o. A:s krit,ik af hr Man-
o. [, ,,,.Jn k ll ' s l' . l· a· d t ·a k" · · e s ' tuc 1er ", utspann s1g en 1 1g or s r~c om s · ar-

gårdsfartygens beskaffenhet mellm~ honom och Laven 
::;om, då "studiernas" fö rf. vistades utomlands, fann sig 
föranlåten uppträda t ill roddfartygens försvar.*) Laven 
utgick från den satsen, "att all sl, ~irgårdsstrid va rit 
s . k. positionsstrid, som i medeltal varat 62,'3 timmar" 
och att "sa mm a förhållamle ii fven fram deles hnfv ud
sakligen bör komma "lltt giilla" - ett uttalan de som, 
utgånget från sbirgård ::~ v apnets ifrigaste och skickliga
ste försvarare, borde lJHfva gjort slut på alla fantasier 
om roddfa rtygens uppkädande i rörlig skärgårdsstrid 
- och ansåg tlerföre ·' ängkanonbåten vara en för 
dyrbar cert af fartyg fö1· att liiggas i en linie der den 
uti tirntal s kall kläda skott. " Denna fartygscerts upp
gift vore derföre, del s att bogsera ruddflottan , hvarige
nom densamma blef i ti llfiLlle a tt betiicka ett större 
skärgå,rdso mråde, dels att, i likhet med armens kaval 
leri, skickas i elden, sedan fienden::; kraft blifvit bruten 
eller han råkat i oordning. Denna fråga, den enda af 
vigt, hvarom L. och R. o. A. hyste väsentl igt skiljda 
meningar, framkallade från den sistnämdes sida ett 
skarpt genmäle,*) hvaruti han , dels i allmänhet försva
rar ångans företräde såsom drifkraft fra mför å ran, Uf'ls 
ängkanon slupens framför rodclkanonslu pen, på grund af 
dess snabbhet, sjöduglighet och fo lkbesparing. Striuen 
fortgick sedan i samma h~ifte af "Tidskriften" utan att 
leda ti ll något resul tat, alldenstund L . försvarade sin 
intag na "position med sina rodclfar tyg, under det R. o. A . 
med sina flngkan onbåtar sv~irmade omkring i och utom 
skärgården, vi~:;amle sin öfverlägsenhet i allt utom i 
"positionsstrid. " 

*) T. i S. 1856. 
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Skulle vi så,;orn stridsdomare sölm fålla ett utslag 
i denna ordstrid så måste vi gifva L. r~itt deruti, att af 
de ifrågavarande fartygscerterna roddfartygen trots sin 
otillfredsställande motståndskraft och sina exponerade 
talrika besättningar voro de mest tjenliga för positions
försvar, den enda slags strid , i h vilken de kunde våga 
trotsa bevärade ångfartyg, men på samma gång måste 
vi eåänna ångkanonsluparnes allmänna öfverlägsenhet 
och lämplighet · för kustförsvaret , användbara till att 
anfall a en fiende, hvarhelst han visade sig på våra ku
ster och äfvenledes till r ekognosceringsfartyg. 

:Medan s1.lumla ~il dre och nyare ideer om sjöför- L agerlm·g. 

svaret och sjökrigs mate rielen oa-A.åtligt bröto sig mot 
hvarandra, likasom korssjöar på ett haf, upprörclt af 
stormar från ol i lm väderstreck, och utsigten att få 
smult vatten ännu syntes aflägsen , började en och an-
nan af vapnets män jemväl fästa uppmärksamheten på 
bristfälligheterna ut i personalens organisation , dess ställ-
ning och tjenstbarhet. Uti samma :h-gång af Tidskrift 
i Sjöväsendet , ur hvilken vi nyss gjort ett och annat 
citat, återfinnas 2:ne uppsatser om personalen som torde 
förtj ena omnämnas. "Anmärkningar vid sjölcri,qstjensten, 
en blick på svenska sjö lerigarens ställning" af C. A. La-
gerberg innehåller en granskande öfversigt af grun-
derna för personalens ordnande 1824 och af de förän· 
drinD'Rl' so m sedermera tid efter annan företagits, ej ,.., 
alltid i öfverensstämmelse med tjenstens och individens 
bästa och ofta vittnande um fullkomligt förbiseende af 
vigten, att ett vtil genomtänkt syste m fasthålles och 
genomföres. Denna uppsats, som innehåller åtskilligt 
lärorikt och af intresse, vittnar på det fördelaktigaste 
om författ:uens varma känsla för sit t vapen och hans 
mångsidiga grnncUiga insigter uti dess minsta detaljer. 
Angående den meddelade föreskriften i k. brefvet den 

-2 November 1824: "Hela officerskåren vid flottan skall 
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anses tillhöra Carlskrona station, men ~tppå chefernes 
vid de öfriga stationerna hos chefen (ö1· flottan t1·ll
görancle reqvisition, skola så rnånga officerare i hva1je 
grad, som å dessa stationer finnas behöfliga, kunna till 
tjenstgön·ng derstädes beordras," h varom förf. anmär
ker: "och dermed var konungens höga afsigt, att all 
permanens uti tjenstebefattningarna skulle upphöra, 
på det tydligaste ådagalagd'' - anse vi oss böra uttala 
som vår åsigt, att samma föreskrift äfven numera skulle 
vara af stor nytta för tjensten, dock med den skillnad 
att "Ca1·lshona station" utbyttes mot Stoclcholrns station, 
och detta af det skäl, att nutidens stora fordringar på 
mångsidig teoretisk bildning hos sjöofficeren lättare 
kunna tillfredsställas, ifall han får tillfälle att under 
den nödtvungna långa vistelsen på landbacken, hvilken 
ej helt och hållet torde behöfva upptagas uteslutande 
af lancltjenstgöring, vidga sitt kunskapsmått och odla 
sina anlag genom att begagna sig af de bildningsan
stalter som finnas att tillgå i hufvuclstaden. Sysslo
lösheten har jordat många rika naturgåfvor, och nära 
beslägtad med sysslolösheten är den slags verksamhet 
som ej tager i anspråk individens tid och förmåga eller 
förmår väcka hans intresse. I flottans öfverstyrelse 
finnes deremot god t om sådant arbete som utbildar offi
ceren på samma gång det kornmer vapnet till godo -
vi mena härmed naturligtvis stabsgöromål, ej löpande 
göromål. 

Skrijie,· om Uti den andra uppsatsen: "Svenska sjöofficerens 
pe';~~~~~:r:n ställning såsom sjöman, militär och medlem af ett sam

hällsyrlre" af sign. P. påpekar förf. frimodigt en mängd 
oformligheter, hvilka dess bättre till en stor del ej 
längre existera, och frhmhåller på det kraftigaste den 
rådande bristen på sjöerfarenhet och på system, hvar
förutom den friska kärna som finnes i flottans personal 
ej förmår "utveckla det för samhället välgörande lif, 
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hvaraf den är mägtig". Detta missförhållande har 
blifvit ett kroniskt ondt hos vår marin, uppkommet 
dels af vanvård, men framför allt af obekantskap med 
eller liknöjdhet för flottans behofver och vilkaren för 
personalens yrkesduglighet; botemedlet för detta onda 
heter ökade öfningsanslag, större antal öfningsfartyg; 
alla andra äro blott palliativer, som på sin höjd äro i 
stånd att uppehålla växtkraften, men aldrig att drifva 
den till full och fruktbärande lifsverksamhet. 

Äfven vid riksdagen upptogs frågan om persona
lens tidsenligare organisation af Löwenborg, .som uti 
ridderskapets och adelns plenum den 28 Februari 1857 
framlade grunderna till ett förslag att ersätta indel
ningsverket för flottan med något liknande den franska 
inseription maritime, samt af Olivecrona som föreslog 
bildandet af en stam för örlogsflottans matroskår me
delst enrollering af skärgårdsfolk. Ständerna visade 
sig dock föga hågade att taga i tu med dylika genom
gripande förändringar, och förslagen voro kanske ej 
nog utredda för att öfvertyga dem som nitälskade för 
sjövapnet om reformens värde och utförbarhet. 

Ett obestridligt faktum är det emellertid, att vi 
uti kustbefolkningen ega ett material för flottans be
manning af långt större värde, än det båtsmansinstitu
tionen erbjuder; men denna del af rikets befolkning är 
dock så talrik, att det vore otänkbart att ge hela den 
kontingent, som vore att påräkna, den grad af öfning 
som erfordras för att bilda dugliga örlogssjömän, och 
att uttaga en mindre del af hela den såsom värnpligtig 
ansedda kontingenten för att en längre tid tjenstgöra 
vid flottan, skulle säkert möta många praktiska svå
righeter samt lända mången individ till mehn och eko
nomisk förlust, derigenom att han kanske vid oläglig 
tid rycktes från sin lagliga sysselsättning. Det enda 
sätt, på h vilket vi kunna föreställa oss, att flottan vore 
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berättigad att tillgouogöra sig det "sjöblod" som rin
ner uti kustbefolkningens och de sjöfartsidkandes ådror, 
är ett sållan t som helt och håll et hvilar på frivillig
hetens och det fria aftalets grundval. Sålunda skulle 
man , dels kunna rekrytera den fasta matroskåren före
trädesvis från nämnda befolkning och i så fall fram
flytta antagningen till skeppsgosse till 16 eller 18 års 
ålder, då en sådan yngling troligtvis redan i någon 
grad vänjt sig vid lifvet på det våta elementet, samt 
såso m ett villwr för antagningen stipulera någon folk
skolebildning , för hvilken kostnaden sålunda ej behöfde 
helt och hållet tynga på flottan, dels ock, h vilket torde 
vara ännu vigtigare, kunna af sjömän oeh kustboar bil
da en tillräckligt talrik och effektiv reserv för flottan 
genom att antaga frivill iga af dessa kategorier påviss 
tid och und er vissa vilkor med afseende på ålder, kropps
konstitution, föregående sjötjenst m. m., till tjenst vid 
flottan, till ett antal beronde af tillgängliga medel och 
utrymme i exercisskolor och på öfningsfartygen, och 
borde hvarje sådan individ, som förvärfvat tillräcklig 
örlogssjömannaskap för att vara tjenstbar på krigsfar
tyg, inskrifvas i flottan s reserv och i ersättning ega 
att uppbära en mindre årlig aflöning, så länge man ansåg 
den erhållna daningen tillfyllest för ett dugligt reserv
manskap, och så länge han -.;:ore, att for krigstjenst på
r äkna. Emellertid q varstår det alltid säsom ett beklagligt 
bevis för den likgiltighet , Inrarmed sjöförsvaret betraktas 
i vårt land , att årtionden efter årtionden förflyta, utan 
att någon af statsmakterna tar något initiativ till att 
söka tillförsäkra flottan någon som helst fördel af att 
landet eger en outtö mlig ti ll gång på y pperligt och lätt 
danadt material till dess bemanning. Att sålunda gå 
öfver ån efter vatten skulle vara forlåtligt, om vattnet 
på andra sidan vore användbarare, men detta bestrides 
af mångårig erfarenhet och af historiens vittnesbörd. 
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Dernäst hafva v1 att redogöra för en s~irdeles läs
värd liten skrift, "Om flottan och dess beroende af lan
dets allmänna föt·svcwsplan 11 *) af en anonym författare. 
Såsom denna titel antyder, behandlar förf. här försvars
frågan ur dess vidsträcktaste synpunkt. De båda mot
satta försvarssystemen, det äldre eller det nyare, gräns
försvaret eller centralförsvaret är det således som tvi
sten i sjelfva verket g~Lll e r. Resultatet af förf:s histo
riska umlersökningar blir , att cent-ra lfön;varet utan 
egentlig flotta är clet naturligaste för ett barbariskt 
folk, som bebor ett föga ocl lac1t, oländigt land, emedan 
det förlorar litet på att låta fienden dit inh·änga eller 
att sjelft förstöra den egendom som ej kan medtagas, 
men kan genom att draga sig tillbaka till otillgängliga 
trakter fö rsvi\ra fien dens framträngande, tillfoga honom 
förluster och sålunda med tillhjelp af de hinder ett så
dant lands natur reser i inkräktarens väg förmå honom 
till reträtt. I ett odlad t land deremot med civiliseradt 
folk , som uneler sekler arbetat på att förvärfva en 
blomstrande industri, vidsträckta kommunikationsmedel, 
välmående handelsstäder samt en inkomstbringande 
handel och sjöfart, såväl inom som utom egna gränser, 
måste g-räns{örsvaret utgöra basen och utgångspunkten 
för alla försvarsplaner. Den oafgjorda striden om sjö
försvaret finner förf. vaea ett uttryck af nationens 
vacklande mell an de tvenne systemen, af dess obeslut
samhet, huruvida Sverige bör anses · nog civiliseradt 
och välmående för att omfatta gränsförsvar eller nog 
barbariskt och fattigt fö r att nöja sig med centralför
svar. Efter ett skarpt nagelfarande af centralförsvars
principens lämplighet för vårt land och af dess häm· 
mande inflytande pli landets nationeJa förkofran, bryter 
förf. alldeles stafven öfver detta slags försvar, såsom 

*) Bro~chyr 1857 . 
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"under ('red ledande till barbarism och ·under krig -
outförbart". Till stöd för sin mening att gränsförsva
ret, hvaraf en flotta utgör en integrerande beståndsdel, 
är för Sverige, liksom för alla, vid haf belägna, civili
serade stater, det enda riktiga, äfvensom att örlogs
flottan är uti politiskt, kommercielt och militäriskt hän
seende af långt större värde, än man uti Sverige, Kuro
pas 4:e sjönation, förstår uppskatta, anför förf. några 
beaktansvärda yttranden af framstående utländska stats
män. 

Vi anse oss kunna förbigå förf:s framställning af 
flottans militäriska värde i händelse af fredsbrott; ehuru
väl äfven deruti finnes ett och annat, som kunde vara 
af intresse att taga i skärskådande, så blifver det doek 
hufvudsakligen ett upprepande af tankar och ideer som 
vi redan förut sökt ställa i deras rätta dager. Hans 
betraktelser öfver våra flottor "elen beväpnade" och 
"den obeväpnade" i politiskt och komrnercielt hänse
ende, såsom "den f'öreningslänk som utgör sambandet 
mellan oss och den öfriga verlclen, ", torde vi deremot 
ej helt och hållet böra förbigå. Ros elen senare, han
delsflottan, finner förf. ett beklagligt missförhållande 
existera, bestående deruti att den, trots sin utmärkta 
beskaffenhet, nästan uteslutande användes till fraktfart. 
Deraf kommer det sig, att nationalförmögenheten, oak
tadt vår ingalunda obetydliga sjöfart, så långsamt ökas, 
hvilket måste blifva fallet, så länge handeln ej går hand 
i hand med sjöfarten, utan våra köpmän öfverlåta åt 
utlänclingen att i främmande aflägsna land emot runel
liga omkostnader sköta våra affärer, uppköp såväl som 
försäljning. Den fördel fraktfarten inbringar vissa in
divider i egenskap af ''hafvets forbönder åt verldshan
delns herrar och patroner" blir, ur national-ekonomisk 
synpunkt betraktad, ej af särdeles stor betydelse för 
en sjöstat som har egna produkter att i främmande 
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länder forsälja oeh andra att uppköpa, så länge inom 
landet ej finnas köpm iin som använda våra handels
fartyg till att transporf.era eg11a laster, "ty herr X. i 
stockhol m, som äger skeppet, förtjenar spottstyfvern , 
men herr Y. i Göteborg, som köper lasten, får betala 
den tillbaka med hög ränta". Ett sådant mi ssförhål
lande kan e.i afhjelpas annat än genom ett af regerin
gen skyddad t och b eva kadt handelssystem, till h vars 
upprätthållande fordras samverkan af i aflägsna haf 
och land spridda örlogsfartyg." "Den beväpnade flot
tan" är här h vad rege1·ing och polismakt är hemma, 
"ordningens och lagens upp1·iitthålla?·e':. "Dyr och jem
förelsevis föga nyttig blir elen flotta so m endast tjenar 
sitt land i krig, " men användes den i fredstid såsom 
medel för tilltagande välstånd och utvidgade förbin
delser, då blir flottan ej längre en statsbörda; "den 
blir för oss hvad elen ät· för England, Frankrike och 
Amerika, en vinstgifvande institution, och dess förmåga 
såsom stridsvapen blir satt utom tvifvelsmål." 

Författaren unelerstödde derföre på det kraftigaste 
ett på riddarhuset 1857 af G. J. Lilliehöölc väckt för
slag att i fdimmande farvatten upprätta kryssning
stationer för att l:o) åvägabringa en litliga re för bin~ 

delse mellan fosterlandet och verldens öfriga länder 
samt befordra en noggrannare ömsesidig ldinneclom om 
hvarandras till~ångar och behof, 2:o) tillförsäkra hem
mavarande spekulanter för deras skepp och varor sä
km·het, skydd och hjelp af svensk auktoritet, 3:o) öka 
trafiken och derigenom tnllinkomsterna, 4:o) öka mark
naden för såväl import- som exportvaror, 5:o) vaka öf
ver att ing?mgna traktater och förbindelser hållas i helgd, 
6:o) möjliggöra för svenska handelshus att inrätta filial
.afdelningar af sina firmor i främmande hamnar samt 
för företagsamma landsmän med kapitaler eller kun
skaper, att göra dessa förmåner fruktbärande, 7:o) ge-
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nom noggrann kännedom om främmancle länner utveckla 
vårt eget lands indust1·i samt S:o) rikta vetenskapen, 
höja nationalandan och förvärfva ()kadt politiskt an 
seende. För vinnande af Lless mål begärde motionä
ren att 540000 nlr rmt skulle af handels- och sjöfarts
fonden anvisas till att utrusta 5 fregatter eller kor
vetter, hvilka uneler 2:ne år skull e oupphörl igen kryssa 
på sina r esp. stationer och besöka tillbörande hamnar. 

Baron v. OttM' framstätele förslag , att kostnadema 
skulle bestridas af statsmedel och att 1620000 rdr rmt 
måtte beviljas för 3 iir. statsutskottet erkände nyttan 
för både handeln och flottan af motionärens förslag, 
men fann sig föranlåtet att afstyrka detta, dels eme
dan handels- och sjöfartsfondens tillgångar voro för en 
längre tid tagna i anspråk för andra ändamål, dels 
emedan statsverkets ställning ej medgaf så stora ut
gifter, hel st ständerna r edan vid denna riksdag förhöjt 
exercisanslaget med 150787 rdr rmt. Att dessa skäl 
voro fullgiltiga kan svårligen bestridas, men sedan 
ideen att använda örlogsflottan såsom ett medel att 
lyfta och utvidga Sveriges handel och sjöfart i princip 
vunnit erkännande, så borcle man kunnat vänta att nå
gon af statsmakterna framdeles skulle taga initiativet 
till att sätta flottan i tillfälle att utöfva en gagnande 
verksamhet efter de stora sjönationernas föredöme, hvil
ket alla cle yngre sjösta ter, som uppstått uneler det sist
förflutna ~jerdedels seklet, skyndat att följa. Jordbruks
intresset har i vårt land fått öfverhand öfver handels
intre.sset, och derför är vår flotta dömd att till större 
delen ligga upplagll i hamn, "alldeles som en krigs
rustning uti en rustkammare" och, såsom en förkrympt 
växt, utan förmåga att bära frukt, lefva ett tynande 
lif af de nådegåfvor som utdelas af det rådande par
tiet inom landets representation. Sedan detta parti, 
med uteslutande af handelns och sjöfartens målsmän, 
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tagit sjöför!'lvarets ordnande om hand, vågar man ej 
hoppas på någon viisentlig f()r[indring till det bättre. 

Den omnämnda motionen att stationem örlogsfar
tyg på. sii!lana utländska platser, der svenska handel n 
har sina största intressen, väckte , som man Hitt kan 
tänlw, stark genklang hos de sj<ioffieemre, som uppfat-

l 
. • tac e S.JÖVapn ets uppgift annat ~in såsom ett fursvRr för 

Stocld10lms skä1·gå l'Cl od1 för in sj <"1:una. ; den understöd
des snart af ännu en skrift: " Jifed {( nlcdnin.r; a( en på 
riddarhuset väckt wotio1; om örlo_qsf'arty(JS station erande 
på 1tfliindska platsc1· tilllwurldns skydel och l1 e(ordran".*) 
Den anonyme förf. siiker "på gruml af alla tioers erfa
ren!J et" bevisa, "att ett lands viilständ alch·ig bö1· gntn
das ensamt ptl åkerlintk och boskapssl•öfsel, och att hva1je 
folks stö1·sta fördel lig,qe1· uti li(liga förbindelse?· och ett 
li fligt 1tfbytc af vat·or mecl ö(1·iga {olle." Dogmerna att 

}or<lbruket utgör vårt -lands hufvudntiring, i stånd att 
ensamt fyll a Jet väsentliga af våra beltof, samt att cen
tralförsvaret ensamt utgör en säker garanti fö r, att vi 
silsom ett anspråkslöst folk få. lefva i fred och ostördt 
odla vår jord, l1vila i sjelfn verket på samma vack
lande grunchalar; den fi1rra är likn, beroende af kli
matet som den senare af våra grannat·s gunst och nåd. 
Vilja vi frigöra oss från dessa band, så måste vi be
gagna oss af hvad naturen skänkt i ersättning för vårt 
omilda klimat, nämligen vårt för landet fö rdelaktiga 
läge och våra för sjiifart skapacle naturanlag; vi måste 
sträfva efter att vinnn, den andel i verl!lsltandeln som 
oss tillkommer, föt· att en gång kunna uppnå ekono
miskt och politiskt oberoende. H tun vi skola vinna 
och bibehålla denna andel i veddshandeln , utvecklar 
förf. derefter och konuner då till den slutsatsen, att 
det första steget som måste tagas är att stationera 

*l Brochyr 1857. 
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örlogsfartyg vid främmande hafsstränder; handelstrak 
tater och konsuler utan stöd, skydel och kontroll af 
beväpnad auktoritet äro, såsom all erfarenhet bestyrkt, 
otillräckliga att väcka företagsamhetsandan och förmå 
våra köpmän att inleda direkta förbindelser med af
lägsna länder. 

(Forts.) 

Anmärkningsvärda tilldragelser under sjö
striden mellan Chile och Peru. 

(Forts.) 

Instängningen, beskjutningen och minexpeditionen 
i Callaoviken. 

c~nao , den folkrika och betydande sjöhamnen till 
Lima, är bygd på en låg sandudde, som går ut i Stilla 
hafvet. I en vacker vik, 4 mil djup och 7 mil vid i 
mynningen, bildad på norra sidan af nyssnämnde udde 
och de klippiga S:t Lorenzoöarne, lågo flera peruvian
ska örlogsfartyg skyddade för den ständiga sydliga 
vinden och sjön. En mängd handelsfartyg uppfylde 
de nyligen byggda dockorna. 

Callao är starkt befästad åt sjösidan. Stranden 
är uppfyld af batterier. Två 1000-tt.:ga slätborrade 
Rodmans kanoner på udden beherskar den smala ka
nalen mellan hufvadlandet och S:t Lorenzo. Tolf an
dra batterier, deri inbegripne två vridbara pansartorn, 
beskydda staden. I dessa voro 18 eller 20 tunga 500-
lÅ:ga Rodmans och 300-<tt.:ga mynningsladdnings re:ffiade 
kanoner af Armstrongs, Blakeleys och Vavaseurs mo· 
deller; dessutom fanns der ett stort antal 32-lt.:ga slät~ 
borrade kanoner, hvilka 1866 gjorde god verkan, då 
spanska flottan blef slagen. 

Ön S:t Lorenzo var lemnad utan något försvar och 
af detta peruvianernas felsteg begagnade sig den chili
anska flottan under den 10 månader långa inneslut
ningen. 

De enda skepp, som nu återstodo för Peru, voro 
rnanitoren "Atahualpa", beskrifven här i början, och 

11 
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korvetten ''Union". Detta sednare var det enda fartyg 
chilianerna fruktade, då det genom sin öfverliigsna ha
stighet lätt kunde spela Al abamas roll och göra stor 
skada på Chilis kust under det dess e.skadrar voro 
norrut. En Herreschoff t orpedabåt och fl era s tora 
ångslupar, beväp11 ade med båt- och Gatling-kanoner , 
komplet terar listan på den pernvianska Hottan. Dessa 
lågo helt nära dockorna, sky ddade af en halfcirkel af 
träbalkar , förankrade på ett kort afstånd från fartygen. 

Efter det den ehilian f'!ka armen blifvit lyckligt lan
dad mr att anfall a T am1a och Ari ca, g ick eskadern, 
'ledan den qvarl emnat "Cochrane" och en lwrve t t för 
blockaden af Arica, 600 mil nm·cll igarc, för a tt inne
stänga Callao och angränsamle hamnarne. 

E skadern var samm ansatt af fiiljande fartyg: 
l:o) "Blanco", flaggskepp för a miral Riveros; 
2:o) "Huascar ", nu med en enorm chilian.sk fl agga. 

Hennes 10 tums tornkanoner voro nu reparerade och 
dessutom hade hon på halEdäck fått två nya 40- <tt.:ga 
bakladdningskanoner , hvilka kunde skjuta på 6000 
yards. Hon var äfven försedd med elektriskt ljus. 

3:o) "Pilcomayo", ett peruvianskt fartyg om 600 
tons, taget i November 1879 af "Blanco", var nu be
styckadt med två 6 tums mynningsladdnings Arm
strongs kanon er af sista modell , nyss ankomne från 
England. 

4:o) "Angamos", nyss beskrifvet. 
En koldragar e och två minbåtar [".Janeques"*) om 

22 knop, ·bygd i .Jarron, och "GnacolLla "':') om 15 knop, 
bygd i Amerika] fullbon lade eskadern. 

<i>) «J nneques« hade 3 mr Evoy 's sWt.m inor; en sn.t.tes p!'L en bom, 
som m ed i'Lngkraft k und e skj utas ut genom en ]dyka p å stli fven, dc 
and ra v oro satt a ptt sidosv;ingantle bom mar. ,, G 11ncolJa« hnde t vå 
torpedas på bomn1ar föröfve r, endast rörliga i hlug8kepppsplanet. 
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Amiral Riveros bestämde sig för att försöka sanka 
"-U nio n" innan h::ms fartyg hade blifvit synliga från 
fästena vid Callao. En minexpedit ion blef på denna 
grund iordningstäld på vägen norrut. 

E skadem nalk·ades land efter mörhets inbrott den 
9 April 1880 och kl. 8 e. m. lemnade de två minbåtarne, 
åtföljda af "Huascar ", eskadern och styrde mot land. 
"Guacolda", hvilken måste stoppa för att reparera ma
skinen, förlorade sigte af "Huascar" och "Janeques " i en 
påkommande tjocka, och, då hon icke kunde återfinna 
uem, fortsatte hon och var den enda, som lyckades att 
finn a ankarsät tningen. 

"Huascar" och "J aneques" styrd e i tjoc.lmn för 
långt nordvart och kom fö rst påfölj ande morgonen vid 
dager in i Callao bay. 

"Guacolda" nådde hamnen strax efter kl. 4 f.m.; 
morgonen var mycket mörk och hennes ankomst hade 
icke blifvit bemärkt. Olyckligtvis . h: om hon i grann
skapet af skeppen i kollision med en fiskarebåt och af
bröt dervid en af st ängerna. Två fiskare blefvo tagna; 
hotade med döden, t vingades de a t t utvisa, h var "U nio n" 
låg. "Guacolda" , hvilken derefter for tsatte och höll 
på att komma i kollision med ett amerikanskt örlogs
fartyg, blef stoppadt af de bommar, som skyddade kor
vetten. Det var numera omöjligt a tt icke blifva upp
täckt, h varföre den återstående minan sprängdes under 
bommarne. "Guacolda" retirerade derefter så hastigt 
som möjligt under en skur af kulor från Gatlingkanoner 
och handgevär, hvilka dock icke tillfogade henne någon 
skada. ''Union" fick en betydlig skakning men blef 
äfven oskadad. 

Anm. H ade chilianerna egt och kännt bruket af 
Whiteheads torpedos, så skulle utan t vifvel "Union" 
gått till botten, då "GL1acolda" var i tillfälle att spränga 
sin mina på endast 12 å 15 yards från korvettens sida. 
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.Följden af minexpeditionen blef att alla fartyg 

följande morgon lades in i dockan, hvilken utifrc'tn till

spärrades genom en sådan mängd bommar och sparrar, 

att fartygen icke kund e komrna ut och begagna deras 
kanoner. 

Dagsljuset afslöjade närvaron af den chilianska 

flottan i mynningen af Callao~iken. En ångslup blef 

sänd iland friin amiral Galvarino Riveros med officiela 

meddelanden om att staden var innesluten och att de 

neutrala inom 10 dagar borde hafva lemnat staden, 
hvarefter fiendtlighetema skulle börja. 

På den utsatta dagen var viken tom; endast de 

trupper, hvilka funnos i batterierna, och en del fattigt 
folk funnos qvar i staden. 

Den 22 April egde den första beskjutningen rum. 

De chilianska skeppen ångade ut från deras skydd 

bakom S:t Lorenzo och placerades i lämpliga positio

ner för beskjutning, "Huascar" och ''Pilcomayo" på 

6000 och "Angamos" på 8000 yards. Flaggskeppet 
"Blanco" kunde icke taga del i striden utan att komma 

inom håll för kanoner, hvars kulor Hitt kunde genom
tränga hennes 9 tums pansar. 

Kl. 2t. 15m. e.m. började "Huascar" elden med sin 

långskjutande 40-(t.:ga däckskanon (hennes tornkanoner 

kunde endast skjuta 5000 yards); snart började äfven 
"Pilcomayo" och "Angamos". 

Hufvudsyftet var att söka tr1iffa fartygen so tn lågo 
skyddade af clockmurarne. 

Peruvian erna voro icke sena i att svara med alla 

sina batterier, men det syntes snart att, ehuru de an

vände ända till 30° elevation, endast få af deras kulor 

räckte öfver 5000 yards och att dessa nedföllo i sjön 

med så stor anslagsvinkel, att någon rikochett ej kunde 
komma i fråga. 

- 1•\i'i -

Chilianernas eld Yar på det bela taget mycket 

r1oggrann, ehnm dyning rullade in i viken. 
Man knmle se, att en del af deras projektiler (gra

nater) slogo nerl i vattnet på andra siclan doclmmren, 

de andra föllo necl i staden och 1\stadkommo stor för

ödelse, då de sprungo. St.riden fortfor hela eftermid

dagen ; 81 projektiler kastades från de ch ilianska far
tygen; peruvian erna svara<le med 127. Öfre delen af 

flera pernvianslm fartyg sl,adades, en del hus förstör

des, 10 till 12 personer dödades, men för öfrigt orsa

kade chi lianernas eld icke någon bety<llig fårlust. 
Kl. ot 30m. <lrog sig den anfallande eskadern till

baka och fort::;atte med den bekanta insUingningen. 
På dagen låg den chilianska eskadern lugnt till 

ankars under skyd<l af S:t Lorenzo, de smiirre farty

gen gjorue turvis vaH i midten af viken. 
Vid mörkningen lättade alla ouh stoclo ut till sjös, 

hållande en skarp ntkik efter pernvinnska minbåtar 

och efter "U nio n", h vilken, det berättades, ämnade söka 
komma ut. 

U n der blockeringen nattetid visade sig minbåtarne 

vara af synnerlig stor nytta. Utan dem skulle pansar
fartygen haft mycket svårt att förhindra "Unions" flykt 

under mörkret , men dessa snabba och nlistan osynliga 

båtar kunde, utan att uppUickas, nattetid hålla sig på 
en mils afståncl från dockorna och kunde de, förutom 

att sjelfva vara farliga motståndare, derifrån signalera 

till pansarfart_ygen, om de skulle märka någon rörelse 

af ''Union" . 
Endast det alltd rådamle vackra vädret och den 

från söder bestiindigt blåsancle Hitta vinden, som för

herskar på P erus kust, gjorde det möjligt för minbå

tarne att kunna lemna pansarfartygen utan fruktan 
för att storm sknlle springa upp och hindra dem att 

återvända. 
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Både ''Blanco" ocL "Huascar" hade blifvit försed

da med elektriskt ljus. Dessa brukades ofta om nät

terna, men, som de voro af en underlägsen styrka, 

voro de icke af mycken praktisk nytta. Det var emel

lertid klart, att ett kraftigt ljus, istånd att på 4 a 5 

mils afstånd tydligt kunna utvisa dockorna, skulle haf

va varit af sto r nytta att förekomma '·Unions" flykt. 

Det skulle också hafva möjliggjort ett nattligt bombar

dement och ehuru det skulle utvisat positionen af det 

skepp, som begagnade det, så skulle de peruvianska 

minbåtarne icke kunnat nalkas utan att upptäckas och 

signaleras af de chili anska bi\tarne, hvilka vanligen 

voro 4 mil närmare staden än fartygen. 

2:a minbåtsexpeditionen. 

De två chi lianska minbåtarue afgingo natten till 

den 23 April i ändamål att förstöra ett märke, place

radt i viken nära dockorna och på ett visst afstånd 

från dessa. Artill eristerna använde detta för att här

igenom kunna bedöma afstånd. Den chilianske löjtnant , 

som hade befälet, r apporterar, att de stötte på en stor 

cHiekad ångslup, beviirad med två små lmnoner och en 

mängd soldater. "Janeqnes" anföll genast och försökte 

placera en af hennes svängande stångminor under bot

ten, men mörkret och röken från peruvianska båten hin

drade honom från att r~itt bedöm a afståndet. 

Explosionen (med elektricitet) ·hade ingen annan 

verkan, än att båten fick en dugtig skakning. Innan 

anfallet hann ske, hade trupperna på dockmurarue öpp

nat eld och de chilianska båtarne måste draga sig till

halm under en häftig eld, hvilken icke gjorde dem nå

g.~n ;äsendtlig skada, ehuru flera kulsprutkulor gingo 

ratt Igenom dem och dervid sårade en man. 

- l ()i-

2:a beslijutningen, tlen lO llaj 1880. 

Pernvianema började nu att t~inka på att medelst 

minor s~inka någm ntaf de blockerande fartygen. I 

detta ändamål utsatte de några flytande mekaniska mi

nor eftee mr Evoys plan i Boqueronkanalen, hvarest 

strömmen borde föra dem nordvart emot de chilianska 

skeppen. De blefvo nästa dag uppt~ickta af det chili

anska vaktskeppet i mi llten af viken och der förstörda. 

Den chilianska amiralen gaf t ill vedergällning h~ir

för order om ett nytt bomban1ement . Chilianska flot

t an hade nn först~irkts af "O'Higgins" och af "Ama

zona" , en bevärad transport, förande en långskjutande 

6 tums Armstrongs bahladdningskanon af nyaste modell. 

Kl. l e.m. den lO l\1aj gjorde "Blanco" och "O'Hig

gins" en gemensam attack på det 1000-'l[o'. :ga batteriet på, 

udden på ett af;,;tånd af 4000 yards. Efter att flera gån

ger hafva varit nära att träffas af R odmans ''smashers" 

(kulor af 2 fots diameter) drogo de sig till baka utan 

att hafva demonterat någon kanon eller g,iort mycken 

skad a på jordverken. Några och 40 soldater blefv o 

likvisst dörlade och sårade. 

De anclra fartygen lågo utanför de pernvianska 

kauonernas porte och besköto derifrån platsen, men 

"H uascar " gick närmare för att kunna anv~incla sina 

tornlmnoner, hvarvid hon triifl':'ades och genomsköts af 

en mindre granat i ,·attenlinien; vattnet fylde en sido

afdelning. Tre eller fyra granater tr·äffacle henne yt

t erliga r e, hvarvid 2 vant afs knros, en granat gick ge

nom d~ick in i chefens kajnt och afskar drilltågen. 

"Huascar·' Ångade nn, eimrn med svårighet, utom skott

håll och fo rtsatte (lerefter stri den med sin långskju

tande 40-tf.:are. 

De fl esta af cle peruvianeka fartygen träffades, men 

clockmurarn e, nu omgifna med et t bröstvärn af sand-
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säckar, skyeldade dem för farligare skador. Enär chi
lianerna koncentrerade deras eld på fartygen så gjor
des ingen skada på staden, men flera båtar, småfartyg 
och en brigantin sänktes i dockorna. 

Vid solnedgången drog sig flottorna tillbaka. 
Ytterligare tvenne bombardement egde rum den 

27 och 29 Maj, men som dessa voro utom skotthåll för 
de peruvianska kanonerna och i öfrigt lika med de före
gående är härom ingenting att nämna. 

Utom det att peruvianerna ständigt höllos i allarm, 
uträttade chilianerna härigenom ingenting annat, än att 
de sänkte en kolhålk och ett mindre segelörlogsfartyg, 
h vilket, ehuru tätt invid "Union :', var mera utsatt för 
elden. 

Bombardementerna tjena till att visa den oerhörda 
fördel, en nation har af att ega ett dess fiende öfver
lägset artilleri, och peruvianernas missöden visa tydli
gen faran af att ligga efter, då det gäller att draga 
fördel af tillförlitliga uppfinningar och förb[ittringar 
inom den vetenskapliga krigskonsten. 

Det är ofta framhållet, att bakladdningskanoner 
skulle vara för komplicerade för en simpel matros och 
att fördelen med mynningsiadelning är dess enkelhet. 

Utan att ingå i någon diskussion för eller emot 
denna åsigt, m?t här omnämnas, att de chilianska, rela
tivt litet öfvade och uppfostrade matroserna, till större 
delen bestående af fiskare, hvilka vid krigets utbrott 
tagits från deras nät och satta ombord på eskadern, 
handterade med ledighet och omsorg de nykonstruerade 
kanonerna efter kort öfning. 

Det må här påpekas, att chilianska armen egde 
flera batterier af Krupps 12-ifi.:are, hvilka med deras 
långa skottvidd och stora träffsäkerhet satte chilianer
na i tillfälle att börja hufvuddrabbningen med en ar
tillerield, hvilken demoraliserat de peruvianska solda-
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te rne långt innan dessa med deras kortskjutande ka
noner kunde besvara elden. 

För l usteu af n!inhåtcn "Janeques". 

Den enc1a htindelse af vigt under Juni 1880 var 
förlusten af chilianerna:; 22 knops minbåt. Många be
rättelser äro i omlopp bärom, så att förloppet ej är 
med bestämdh et binclt. Följande detaljer äro af mesta 
intresset: 

lVIinbi\tarne "Janeque;;" och "Guacolcla" voro som 
vanligt på kryssning en natt på en mils afstån~ från 
clockoma. Kl. l t. 301•L f. m. stötte de helt plötshgt på 
3 penn·ianska vaktfartyg. Dessa hade förut varit små 
bogsersluufbåtar och voro nu bevärade med 2 eller 3 
båtkanoner eller kulsprutor. H var och en af dem hade 
ombord 30 soldater, men ingen af dem hade torpedos. 

Peruvianema togo till flykten, så snart de s§.go 
chilianerna och öppnade eld på dem. "Janeques" be
svarade elden med sina gevär och bann snart elen ena 
peruvianska b !\,ten, "Indepenclencia", h vilken han anföll 
med sin stäfstångmina, men missade; "Janeques" för
sökte nu begagna sin styrbords svängstångmina. 

Hittills äro alb uppgifter lika. 
Löjtnant Senoret på "Janeques" uppgifve~·, att t:å 

explosioner inträffade, en från hans styrborclsmma: hvtl
ken sänkte "Independencia", och en annan fra n en hand~ranat, kastad från peruvianerna p~ hans o d~ck, 
hvilken exploderade och dervid skadade stdan sa tlla, 
att vattnet började intränga. 

Löjtnant Goni på "Guacolda", som va~· strax ak
ter om "Janeques", hörde endast en explosiOn, som or
sakade en massa rök. Efteråt upptog han de öfver
lefvancle af ''Independencias" besättning. 
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Löjtnant Gal ves på '' lndepemlencia" berättar, att 
han med tillbj elp af d:r Ugaste kastade en låda inne
hållande 100 rtt. krut på "Janeques" d~ick och att han, 
då brännaren i lådan brann för långsamt, tände krutet 
genom att skjuta en re vol verkula genom detta, dervid 
sänkanfle båda båtarne. 

Chilianska amiralens åsigt är den, att, ehuru en 
handgranat må hafva blifvit kastad, hufvudorsaken till 
olyckan låg der i, a t t i detta ögonblick af själsspiinning 
affyrningsnyckelen på "J aneq ues" blifvit nedtryckt, då 
båda båtarne voro så nära inpå hvarandra att stång
minan icke kunde sviinga ut och att sidorna på båda 
båtarne blefvo inslagna af samma explosion. 

R esultatet af explosionen var, att "lndepem1encia" 
genast sjönk och att hela hennes besättning drunknade 
utom 8 man, hvilka, so m nyss nämnts, räddades af 
"Guacolda". Den dyrbara "Janeques" kunde hållas 
flytande i 10 minnter af hennes vattentäta afdelningar, 
men sjönk småningom, då skotten ej voro täta. Hen
nes besiittning nådde chilianska eskadern i en mindre 
båt, till hvilken de kunnat ånga innan hon sjönk. 

"Gnacolda" åte rkom oskadad och de återstående 
per u vianska fartygen nndsl u ppo lyckligen. 

. Föt·lnstt,n af "Loa", ehiliausl{ armerad trausport. 

Pierol a, presidenten i Peru, hvilken hade organi
serat en minkår, hnfvudsakligen bestående af utJändin
gar, började åter p;t med sina försök att sänka de chi
lianska fartygen. En vanlig kustsegelbåt fy ldes med 
vildt och grönsaker oclt uncler provianten var stältl en 
låda, innehållande 300 rfi. tlynam it. pet var så till
stäld t, a t t då en del af provianten lossa t s skulle en 
fjeder blifva befriad och antända dynamiten. Båten 
sattes i drift i midten af viken, hennes segelvoro loss· 
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gjorda och allt bar utseende af att den slitit sig från 
sina förtöjningar. Planen lyckades fullkomligt. Ehuru 
spioner varnat amiral Riveros att försök skulle göras 
att förstöra chilianska fartygen genom explosionsämnen 
gömrla i en båt och· ehuru order gifvits till de chilian
ska cheferna att undvika detta försåt, så synes "Loas" 
chef, kapten P ena, icke hafva brytt sig härom. 

Den 3 Juli 1880 var ''Loa", bestyckad med en ny 
dyrbar 6 tums Armstrongs ba kla(1dningslmnon , på vakt 
i midten af viken. Henn es ut kik varskodde båten drif
vande icke långt ifrån de neutrala fartygen. Hon ångade 
efter båten , firade en båt i sjön, som bogserade denna 
långs sidan och da gaf kapten P ena, i trots af sina offi
cerares varning, order om att tömrna båten. P å stranden 
voro alla ~ingsligt afvaktanc1e resultatet, då det hördes 
en förfärlig explosion, h vilken llolde "Lo a" i rök och 
vattenstänk. När röken gått bort, var 1'Loa" i sjun
kande tillstånd med ena siclan inslagen. Hon sjönk på 
5 minuter, lem nande 150 man arbetande i vattnet. 
Omkring 50, ohyggligt brända och s:h'aJ e, upptogos af 
de neutrala fartygens b:'ttar , resten, 100 man, om kom
mo och ibland dem kaptenen, hvilken ensam var ansva
rik för katastrofen . 

Föt·söl< att törstöra "Union". 

Nästa händelse af värde, som egde rum , var "An
garnosa försök att med sin Armstrongskanon sänka 
"Union 1'. .Fyra på h varandra följ ande dagar intog hon 
en position , genom krysspejlingar bestämd till 8000 
yards afstånd från dockorna, hvarifrån hon dagligen 
med lätthet sköt 20 till 25 granater med en märkvär
dig träffsäkerhet. 

Innevånarne i Callao hade nu blifvit så vanda vid 
dessa målskjutningsförsök, att de i massor församlade 
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sig på 300 yards afstånd på hvarclera siclan af kor
vetten och kunde derifrån fullkomligt lugna åse ver 
],an af hvarje skott; benlstningarne kunde naturligtvis 
icke besn .ra elden. 

Flera af "Angamos" granater sprungo i Sandsäc
karne på dockmurarne, h vilka sky ddade "U nio n" , men 
utom det ta och at t en hålk sa mt tvenne vaktångbåtar, 
hvilka utgått i afsigt att skrämma bort "Angamos", 
s~inktes, Llefvo inga svårare skador tillfo gade. 

Förlusten at "Conadonga". 

Chilianska kanonb.Uen "Corvadongas" öde i Sept. 
1880 är likar ta dt med 1'Loas" . E huru ett litet fartyg, 
var det for chilianern a af särskildt vänle, derför att 
det var deras em1a trofe sedan spanska kriget 1866. 
Följande detalj er ttro från en af de öfverlefvandes egna 
läppar: Den 13 September var hon sysselsatt med 
blockering af ha rrmen vid Chancay, omkring BO mil 
norr om Callao. Efte r a tt hafva gjort ett misslyckallt 
fö rsök att nedskjuta en j ernvi.igsbro, märkte man om
bord två båtar till ankars. En Låt firades i sjön att 
förstöra dem. Den ena, en pråm, siinktes, men den 
andra, en präl, tig lifbåt, gigg med åror, båtshakar ocb 
clynvr, bogserades långs sidan. E n t immerman sändes 
ned för att söka efter explosiva iimnen, men fann in
genting, För och akter fnnn os lufWita lådor, hvilka 
ej bl efvo undersökta på grund af att de icke voro att 
öppna; denna uraktlåtenhet blef olycklig för· chilianer
na. K apten F errari beslöt att t aga båten för sin egen 
del. H an gaf order at t hon skulle hissas under styr
bords dävertar midt för skorstenen, båttalj orna blefvo 
hugg na i kettingskrokar, hvilka syntes komma genom 
r ör i luftlådorna, och order gafs om båtens hissande. 
Ögonblicket efter det båttaljorna voro dörhalta egcle 
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en forfädig explosion rum. Sty rbords sida af den olyck
liga (ICorvadonga ;, bl e f in krossad, fo ckrån föll i dLic~ , 
styrbords b:'ttar slogos i spillror och på nil gra få nn
nuter sjönk fartyget på 10 famnars vatten. 15 man 
räddade sig i giggen , hvilken var den enda oskadade 
b!\ten och, ehnrn tlitt förföljda af båtar från lam1, nnd
kommo de till Callaoeskadern. 49 man gjordes till 
fåno·ar och minst lika många omkomm o. Man antager , b 

· att luftl :"ulonlit voro fy llh med dy namit oeh att ket-
tingskrokarn e i st~ill et för att vara mstade i kölen stodo 
i förbind else med en ant~indnin gsmekanism. 

P eruvi anerna yoro nu i ett bedröRigt till sb'iml. 
Tacna och Arica VOl'O tagna, deras arme var j uppro
riskt tilLst :'tnd, rnanitoren ((Manco Capae1

' , h vilken icke 
kunde r~iddas från Arica, sänktes af dess egna office
rare för att förekomma att han skulle falla i chilia-, 
nernas händer, och en Herreschoffs minbåt, äfvenlecles 
i Arica, delade samma öde. 

Chilianerna höllo på att uppställa en arme af 30000 
man, med hvilken de ämnade göra en slutattack på 
Lima och med hvilken de hoppades sluta kriget. (( Co
chrane a halle förenat sig med Callaoeskaclern, hvilken 
clessntom förstärkts med ((Princessa Luisaa, en liten 
jern ångar e om 120 tons, inrättad till kanonbåt och be
styckad med tre kanoner. 

En ny minLåt från Jarron, (I Frezia (( , lika med den 
förlorad e "J aneques ", och 2:ne ny a Thornyerafts st ål
båtar, utrustade hvarclera me<l en stångmina och en 
Hotchkiss kulspruta, stötte äfven till eslmdern . ''Fre
zia" och (( Guaeolda" hade hvarc1era fått en Hotchkiss 
kanon, h vilken seelermera visade sig vara synnerligen 
lämplig i båtar. 

Chilianska styrelsen, hvilken haft tillräcklig tid 
att pröfva Armstrongs bakladdningskanoners öfverläg· 
senhet öfver mynningsladdningskanoner, hade nu om· 
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bytt "Huascars" bestyckning. Genast efter hennes er
öfring sändes plan öfver hennes torn till Europa och 
kanoner, likadana som "Angamos" 8 tums bakladdnings
kanoner bestilldes. Dessa anbnde till Valparaiso i slu
tet af Augusti och inom tvi månader derefter förenade 
sig "Hnascar" med den blockerande eskadern med sina 
nya kanoner färdiga till bruk emot Gallaos fästen. 

Föt·sök att föl'störa pansarfartygen. 

Den 13 Oktober gjordes ett nytt försök att för
störa pansarfartygen. 

Amiral Riveros hade skyddat sin ankarplats, !war
est eskadern dagligen ankrade vid Lorenzoön, med fly 
tande bommar, bestående af master, sammanhållna med 
kettingar. Så snart peruvianorna sågo att deras fly
tande minor voro af ingen nytta, fattade de en annan 
plan. 

En stor ram inneslutande 70 tunnor med krut, var 
försäkrad uneler en pråm och hela inrättningen bogse
rades en mörk natt till "Cochranes'' vanliga ankarsätt
ning och förankrades der. Förmedelst ett urverk, som 
stod i förbindelse med krutfaten, skulle dessa antändas 
kl. 1

/ 410 e.m. eller 2 timmar efter det "Cochrane" van
ligen brukade ankra. 

Pråmen hade emellertid drifvit en obetydlig di
stans och då "Cochrane" kom in, för att ankra, gafs 
order till en kanonbåt att skjuta pråmen i sank. Detta 
lyckades icke, emedan kanonbåten icke vågade nalkas 
på nära håll. Hon blef emellertid besparad besväret 
genom en våldsam explosion som egrle rum på utsatt 
tid, hvarigenom dock ingen skada skedde. 
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Novembet· 1880. 

Inga hiindelser af vigt tilldroga sig under denna 
mfinacl. "Hnascar " rammade genom olyckshändelse en 
transport, hvilken fick sättas på land för att repareras, 
och den 3 försökte lwn för första gftngen sina nya ka
noner, då hon slnng::vle en grann. t in i mirlten af Callao 
på 7000 yards afståml och dessutom någre på det 1000-
{il.:ga batteriet på udden. 

Vid detta tillfälle intr~iffade den första olyckshän
delsen med de nya bakladdningskanonerna , men en så
dan hade kunnat intdiffa med hYilken karion som helst. 
Klämskrufven var icke nog hårdt åtdragen och kano
nen, hvilken var laddad med ~() <tf., rekylerade in vid 
skottlossningen med ytterlig häftighet. Htirvid upp
stod så stor skada pit lavf.\ttaget, att kanon en icke kunde 
användas till sk,iutning på 14 dagar. 

December 1880. 

Månaden började med en skarp minstricl. Vid dag
ningen den 6, under det "Frezia" och "Guacolda" krys
sade i bugten, fingo de sigte på "Arno", en peruviansk 
tillfällig kanonbåt af omkring 30 tons deplacement, 
bestyckad med 2 små kanoner, en för- och en akterut. 
Hon hade 20 a 30 man ombord, "Arno" var vid till
fället minst 2'/2 mil från do ckorna. De båda chilianska 
båtarne gingo genast mecl full fart i afsigt att gen
skjuta henne, umler tiden umlerhr1llande en skarp elrl 
från deras Hotchkisskanoner. 

"Arno" retirerade genast under eld från handgevär 
och aktra kanonen. Chiliaverna nalkades snabbt, men 
den peruvianska ångbåten, h vilken kunde gcira 10 knop, 
lyckades komma under skydd af fästena, hvilka öpp· 
nade eld på chilianerna. De avancerade det oaktadt 
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alltjemt skjutande med den farliga Hotchkiss .. sina ,~ra
nater, hvilket tvingade det manskap, som skotte Ar-

'' k tt taga skydd bakom skorstenskappen. nos ·anon a · 
Slutligen blef elden från stranden, nu uppfyld med 

soldater, för het och de chilianska båtarue måste, ehuru 
förstärkta med en Thornycroftbåt, retirera med flera 
man sårade och sidorna täckta med bucklor efter kulor. 
Vid åno·anclet för att komma utom skotthåll träffades o 

"Frezia" af en liten granat, hvilken gick rätt igenom 
hennes akter. Hade bon varit ordentligt sammansatt, 
hade inget svårt resultat blifvit af detta, men nu var 
hennes aktra skott icke tätt och innan hon nådde stran
den sjönk hon på 10 famnars vatten, clerviJ hennes 
maskinist drunknade. 

Skadan på peruvianska fartyget är icke bekant. 
Det är antagligt att om chilianerna upphunnit henne, 
hade hon tagits endast derigenom att hennes däck hål
lits fritt från folk genom elden från Hotchkisskanonen. 
När hon affyrade sin kanon var det tydligt, att sigte 
aldrig hunn i t tagas ordentligt. 

De andra båtarne kommo till eskadern, hvilken 
gått att hjelpa minbåtarne. 

"Frezia" bl e f upptagen efter några dagar och var 
fullt bruklig vid månadens slut. 

Ehuru båten var byggd af tunn stålplåt, hade en
dast några få kulor från "Arno" och från trupperna 
på stranden gått igenom, oaktadt hon bar otaliga mär
ken efter kulor. 

Hvad förtjenster som än kunna tillskrif'vas dessa 
kulsprutor, så är ett dock säkert, nemligen att Hotchkiss
kanonen är synnerligen lämplig att begagna på båtar. 
Den fullkomliga frånvaron af kugghjul gör, att denna 
kanon på ett par sekunders tid kan svängas hela kom
passen rund och att man ständigt kan hålla denna rig
tad på målet endast genom att kröka eller sträcka på 
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knäna, allt efter som båtens rörelser i en kra~b sjö 
gör det nödvändigt att höja eller sänka m!nmngen. 
De som hafva praktisk erfarenhet af lmgghJulsmeka-

l.smen för höJ. d- och sidoriktningen på Gatlingkanonen, 
n l' . veta att det tir omöjligt att hålla denna sttinr tgt ng-
tad på målet , då båten, i hvilken kanonen står, är i 

rörelse. 
Metoden att sigta Hotchkiss}mnonen (ett uppstående 

fast sigte med små tvärstycken för de olika distanserna) 
syntes mycket användbar för snabba minbåtar. För 
''Frezia", h vilken, då hon löpte med full fart, pass~

rade 100 yards på 10 sekunder, skulle det varit omÖJ
ligt att under pågående slrjntning,, om h01~ haft et~ van
ligt sigte, medhinna ändra detta för de oltka afstanclen. 

Bombardcment.et med "Angamos" kanon. 

Efter en tystnad af 3 månader förnyade "Anga
mos" sina försök att sänka "Union", men hennes dag
liga skjutförsök togo ett tvärto slu~ genom ett ova.nligt 
missöde med hennes kanon. AtfölJd af en korvett mtog 
hon sin vanliga ställning på 8000 yards från "Union" 
och öppnade en långsam välrigtad eld från sin kan?n, 
dervid begagnande 90 !fl. laddning och 180 lt.:s. vanhga 
granater. 12 skott skötos elen 9 De?ember, hvtlka ~lla 
föll o i närheten af "Union"; den fölJande dagen sko to s 
ånyo 12 skott, hvaraf ett gick genom "Unions" sida 
och sprang i vattnet. 

Den 11 öppnade hon elden och sköt 5 skott ~ed 
stor träffsäkerhet, dervid anviinclancle 12 1

/ 2 ° elevat1~n, 

men vid 6:e skottet gick kanonen af genom tapprm
garne rätt bakåt , gaf lamellerna ett våldsamt slag, :ef 
upp 8 fot af däcket, dödade 2 ~an i dess väg, giCk 
genom fartygets sida och sjönk 1 24 famnars vatten. 
Lavetten, hvilken icke alls inrekylerade, var fullkom· 

12 
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1igt oskadad. Allt hvad som var qvar af kanonen var 
tappringar och tapparne., hvilka lågo på sin plats för
s1ikra<1e med tappöfverfal len. Ma m; kapet vid kanon en 
hade med undantag af de två dödade männen, endast 
lätta skrubbsår. "Angamos" r etirerade nu, beröfvadt 
sitt enda anfalls- och försvarsvapen. 

Herreschofts-minhåt-expeditionen flen 3 Januari 1881. 

Den stora hemlighet, hvilken pernviane.rna höljde 
öfver sina torpedoexpeditioner, gör att man endast kän
ner få detalj er af deras sista försök att spränga chili
anska pansarfartygen i luften. Följande är allt hvad 
man kunnat få reda på härom: 

Herrescho:ff, en dubbeländad minbåt, hade hittills 
varit obegagnad, men nu fördes hon med jernväg från 
Callao till Ancon, en hamn 15 mil söder om Lima. 
Hon sattes i sjön och den 3 Januari syntes hon efter 
mörkrets inbrott lemna hamnen. Nästa morgon i dag
ningen syntes hon angöra viken med två föremål på 
släp, hvilka man på beskrifning antager vara Lay -minor. 
Det har berättats, att hon utsändts för att spränga 
pansarfartygen , men icke kunnat finna dem i mörkret. 
Detta blef emellertid henn es sista expedition. "O'Hig
gins" och "Frezia" visade sig plötsligen ångande in, 
för att rekognoscera. Så snart dessa fingo sigte på 
"Herreschoff", gåfvo de eld och började jaga. "Herre
scho:ff" sattes på land, öfvergafs af sin besättning oeh 
blef snart hamrad ur form af "O'Higgins" h:anoner. 

Medio af J annari bevittnade slutet af bfoekaden 
och en fullständig förstöring af elen återstående peru
vianska flottan. 

En väl organiserad arme anföll en lika stark peru
viansk i dess starkt befästacle positioner nära Lima ; 
efter tvänne fiLltslag viLl Chorillos och l\Iiraflores, blef 
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den senare lwmplett upprifven. De chilianska solcla
t erne marscherade i triumf in i Lima och innan de 
hnnno anfalla Ca1lao, hade denna plats gifvit sig, efter 
att först hafva sprängt fästena med dynamit. 

"Atahualpa" och "Union" ångade ut nr dockorna; 
den förra s än Ides och elen senare an trindes och d re f i 
limd som ett full ständi gt vrak. Transporter och kanon
båtar uppbrändes, hellre än de lemnarles i de segerrika 
chilianernas h ~inder, och sä hade, då all tanke på mot
stånd försvunnit, kriget kommit till ett slut. 



Om sjö- eller drifanl<are. 

Af kapten H. Bys1;r()m hc\ll s den 8 Mars rletta år 
i Ångfartygshefii.lhrrfvaresiill slmpet i Stock holm ett före
dr:=tg om sji'l- ell er dri fanknre, so m IJi iJ' nedan återgifves: 

Öfver rlrif:=tnkare me1ld elar febru:uih1i.ftet af "Nau
t ical JVIagazine" följande : TiLltals - synnerligen efter 
en följu af sv[tra stormar, sådana som r1e, hvilka ra
sade mot slutet af sist lidn e år på Atlantiska oceanen 
i trakten för de fartyg, som gå mell an Enrupa och 
Norra Amerika och som kräfcle enorm a fårluster i far
tyg och mennish:olif - hör man inom nautiska kretsar 
talas om den st ora nyttan af sjö- ellel' clrifankare, och 
mången gång förundrar man sig öfver, att ett så lätt 
tillverkadt instrument (i händelse det ej fin nes färdigt 
ombord) ej mera anviindes för att håll a fartyget blittre 
upp mot vinden i svftrt väder, så att det ej må falla 
af tv1i.rs för de svåra brottsjöarne, lt vilka då v ~1.nligen 
bryta oupphörligt öfver dtick och ofta bortslita luckor 
m. m., hvilket ej t<ällan leder till fartyge ts totala un
dergång. 

I fordna tider användes, efter hvad man vet, drif
ankaret ganska ofta och mycket allmännare än hvad 
fö rhållandet ä t· nn, och Jet ansågs till och med att det 
skulle finnas vid ett fartygs bygnad och utrustning, 
ty man hade då ännu ej kunskap om det nuvarande 
jägtandet på sjön. Man anvä~1de då mera omsorg och 
tanke på resans alla eventualiteter än nu är händelsen. 
Vi tillata oss att något närmare beskrifva några af de 
bästa drifankare, so m i ford natider begagnades på sjön 
och att kasta en kort öfverblick il det so m nn kan gö
ras i h~indelse af fa ra, i fa ll det under svår storm vore 
absolut nödvändigt att hålla ett fartygs förstäf upp 
emot vinelen för att r eparera skador, som det t räffats 
af, eller skydda detsamrna fö r svåra brottsjöar o. s. v. 

Aflidne amiral Smytlt i engelska marinen beskrif
ver i sitt sjömanslexicon drifankaret, såso m ett simpelt 
instrument, uestående af vanlig segelduk, som genom 
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2 hryssv is å hva rantlra 3ammanbultade i ~im1arn e n.~t~ot 
inåt bö jda jernsttiufier nts p.~innes . pcnn ~t apparat ar så 
inriittad att den ::!.JUn], er t1ll ett visst il.Jnp nntler vatt
net och ' lockitt stående i detsamma utöfvar en så stor 
motsttu;dsluaft mot vatt net, att ett fartygs afdri ft, när 
ett dylil~t dri fankare ~ir f~~· sei~t med till räck ligt långt 
tåg, Llertp;enom betydllgt rormmskas: . 

Vidar e gifver kapten Alston 1 engelska ma1:men 
nti sitt arbete om sjömanskap under öfversknft.e.n 
"Fara fö r att s.innka", tl et rå1let att begagna et~ S.JO~ 
ankare ti llverk aLlt genom 3 sammanlaskade sp tror 1 ( , . l l . form af en triangel och der ()fver !'äst sege~: \1 ~ samt 1 
ett af hömen anbragt e.1~ emot sptromas bal'lghet kor
respondera nde tyngd . ~fven siif?el' kapten Alston, att 
0111 det nyss n~immla e.J kan ~l ttOl':.L?, Llot .. va m bra att 
utföra ett mell en kabe l ( e.J kettmgJ forsed t ankare 
och sticka mycket Hg, h varvid fartygets föe.st~if g:~n
ska o·oclt kunde hållas up p e~not vmclen. Dock a ~·o 
dessab lJå,]a beshifnin ~~;a t· v~Ll korta och in .3 kl'~nka s1g 
mera till begagnan<le af ett drifankare än ttll fra m-
ställning af ett d ylikt för p ~r;n ; l.ll ~ ll ~ bruk. . , 

l ett engelsk.t a1·bete at at· l Kh fi nna V l dock en 
beskrifnino· på. ett s.i öankaro sTsom en enkel apparat, 
hvilken n ~ll:;:i nkes ti ll r:iekligt djnpt föt· att de t:1genom 
förhimh·a fartygets afclrift . 1\Ian sp;in net: nem ~.tgen s.e
gelduk öfver ett ~ t6ikot·:.:; , s(t att duken . ~·acker .<mcla, ~ tl~ 
korsets hörn. E n dyltk app~rat kan ~Lfven t tll ve~kao; 
i for men af ett paraply. .L1kalcd_~s finner . m~n 1 et~ 
arbete af engelske mat·mofhceren Gorner~ foy ar 180o 
reclan då en uppgift f(jr till ved;:am1et at <~nfankat: ~ n, 
so m sedermera begagn8.des af fis kra~·ne 1 Nonls.Jon, 
hvilka . drifna frtm sina ankaren , nyttjade ett segel att 
drifva' för . Denna anviimlning af ett 1lrifsegel blef do.ck 
snart förblittrad och rekommenderad e man derföre ng
tigft drifankare för detta ~imlar~:~ l ~ h vi l.~ a ha el e. fo.rmen 
af en pappersdrat;:e och mu~er S.Jo.?nng doko ned .. 1 d.] u pet. 

Ankaret består af 2 .Jernstanger, .ltvars langel u.e
stämmes libt med halfva bredden at det far~yg, ~tll 
hvilket ankaret ~i r· afsedt. Stängem a är på sm mtdt 
så ftistade till hvaram1ra med en bult, att cle kunna 
kring densa111 ma vridas. Stängerna b~ m nemligen kryssa 
lwarandra och bilda fyra armar, da ankaret begag.nas, 
men för att apparaten bättre må kunna um1anstntva~, 
då den icke an vändes böra stängema äfven kunna v n
das elen ene rätt öfv~r den andre. I stängernas iLndar 
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ät•o hål, h varigenom hård t sträckes ett t åg, som sålunda 
bildar en fyrkant. Till detta tåg eller lik fastn ajas 
eller fastsys ett stycke mycket stark , dubbel segelduk 
af samma fyrkantiga form som angifves genom det ge
nom stängernas ändar sträckta liket. Denna duk bör 
sy.s så att den sitter styft från liken på alla sidor. I 
mHlten af apparaten anbringas en hanfot i fy ra parter 
fästade en i hvardera jernarm en och något aflägset 
från armarnes föreningspunkt samt så tillverkade, att 
den ena parten ~ir något kortare, hvarigenom drifanka
r et , om det komm er att släpa, af sig sj elf skär sig un
der vattnet , omv~indt efter samm a grunder som pappers
draken stiger i luften. Vid ändan af den jernarm, som 
är i förl ängningen af den, hvari den korta hanfots
parten är fästad, anbringas en jernring, i hvilken ett 
omkring 12 famnar långt t åg är ftistadt; vid andra 
ändan af detta tåg f~istes en boj , som har bärkraft 
nog att förhindra ankaret att sjunka. Då det ta drif
ankare sl,all begagnas fa stgö1· man en tillräckligt svår 
tross i banfoten oc h en smiickrare i bojen, kastar der
efter ankaret .ö~v er bord och sticker u't så mycket på 
trossen ~ ch bo.Jlman so m nödi~t är för a tt bringa drif
ankaret 1 full verksamhet. V1ll man sedan taga drif
a~karet ombord, så halar man endast på bojlinan, hvar 
v!d apparaten kommer att ligga flat t i vattnet och lätt 
kan inhalas. Dock måste man genom fartygets akter
segel så länge hålla förstäfven mot vinden t ill dess ap
paraten är inhalad. 

För omkring femtio år sedan r ekommenderade en
gelske. kaptenen J. A. 'l'urnes ett sjöankare a f något 
kompltcerad beskaffenhet, h vilket då var mycket om
tyckt och var allm iint i bruk. Detta drifankar e be
skrifves på följande sätt : F y ra stycken svår segelduk 
(pressenn~ngsd uk) af 6 a 7 fot i fy rkant sys till sina 
hälfter till sammans på hvarandra med ögon i hörnen 
och å m~dten. Alla 4 styckena blifva så sa mmansy dda 
att c~ e ~rlda en qvadrat, hva~·efter de kryssvis genom
sys 1 tmdten. Det hela omg1fves der på med ett 2'/ ~ a 
3 ~um~ lik , i llVar~ hörn ögon ä ro insplitsade för att 
den fasta 2 korsvrs öfver hvarandra och under allt
sal?man~ liggand e, apparat en utspännande, jernstänger, 
hv1lka afvenledes å korresponderande ställen äro för
sedda med hål. 

Uti hålen i hörnen och det uti midten fästes nu 
ögonbultar, som på andra sidan hållas tillsammans med 
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skrufmuttrar. I dessa ögonbultar insehacklas kettin· 
gar, s?m hat'va fo_rm en ~tf e1: ha~fot med 5 parter o_ch 
löpa tlll sa mmans 1 en nn g! 1 hv1lken kabel!; sedan. m
bämles. I öfre delen anbnngas sedan et t tag om cJrlm 
1.2 . famnars längd, h vilket fastgöres vid den boj , som 
uppbär a pparaten och som m~ är: fiirdig ti.ll begag.~lan.de . 

Kapten rrnrner uttalar SJg l sy nnerligen beromhg~ 
ordalag om nämnde apparat, som begagnades ombord a 
det fa rtyg, cler han tillbr u.gt e sin första lärotid: Den 
var af gan ska väsendtlig nytta, och då elen e.J ~nera 
behöfde begagnas, var elen ganska lätt att t aga 1 sär 
och stufvas und an, lwarigenom den ej företedde något 
'·bråte", som sjömiinnen så ofta bekl aga sig öfver , m~n 
hvilken apparat de .också l.il' a o.ft~ bafle att ta:ka f? .l' 
deras fartygs räddmng. Sil· vV1lham Mae K enzw skrif
ver om näm nd e apparat fö ljande : Hvarj e sjöman skall 
snar t inse den stora nyttan af dri fankaret och lära 
finn a att medelst detsa;11 ma man mycket hittare kan 
"rid~ upp " en storm än som vanligt förhållandet ä t· 
vid a tt Hi,o·o·a bi. Ett dylikt drifa nkare borde derföre 
ej salmas

0

på något fartyg fö r att vara ~i ll hamls näl' 
det behöfd es. Förr , då man ännu ständigt begagnade 
t åg i st äll et fö r kett ing, va r det ganska vanligt , att 
man stack ut 60 å 70 famnar af en kabel eller tåget , 
hvarigenom fartygets fö rstiif br ingad es. myc!'~t b r~.~ ~i ll 
vinden hvilket numera mecl ankarkettmg eJ ae mo.Jhg; t 
i anse~ncle t ill dess betyllliga vigt och fartygens nu för 
tiden ofant liga liingcl. Isynnerhet böm de ångfa rtyg, 
Soln numera byo·o·as så ofantli"'t långa, och hvaröfver . on o ' . tt f'o en allmän klaO'<tn är rådand e bland SJÖm[innen a a 
dem att ligga fi n vinden, en1igt ''Nautical Ma~~zine's" 
åsigt , enligt lag var~ ålagde att h3;fva ett SJoankare 
ombord, enär r eservsp1 ror, medelst hvlika er: sarlan ap
parat lmn tillverkas, nu fö r t iden fi nnas t1ll och med 
på de minsta ångfartyg. :Mången, nu såso m sa kna.d an: 
mäld och till botten gången ångare skulle sannohkt ~.] 
hafva r apporterats såsom "m'issir!.rJ" , om det had e vant 
möjligt för b :~ fii lhafvaren , att. bnnga_ h:;ms far tyg med 
stäfven mot sj ön, sedan .maskmen b.l; f~lt st oppad eller 
densamma geno m t illfä ll1g skada bhfv1t obrukbar. Det 
vore derfö re synnerligen önskvänlt, att denna fråga 
blefve mera behjertad än de!l fö r närv~rande är och 
att ett all miiat infö rande af SlÖ- eller dnfanlmre kom-
me till stånd för att af sjömä-nnen pröfvas och derefter 
införas till ett allm ~innare begagnande. 
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Ofvann ~imnde artikel, som jag här återgifvit, tyc
kes vara så i ögonen fall ande, att införandet af ett sjö
eller clrifankare ornLord i fartygen ej mera kan betvif
las . En sådan apparat kunde äfven begagnas under 
de omständigheter, då en ångare, som fö1·lorat propel
lern men ej rodret - alltså vore i sH\ nd att styras
kunde bringas fördevind i st~ill e t för att en llingre tid 
drifva hj el plös omkring och hastigare kunna nå en nöd
hamn, hvarigenom både tid och kostnader samt de an
hörigas myckna ångest och oro öfver de ombord va
rande kund e besparas. 

Drifankarens konstruktion åskådliggjordes af kap
ten B. med ritningar och nyttan och behofvet af dessa 
apparater belystes dereft er genom anförande af sjö
olyckor, so m torde kunn at förekomm as, om drifankare 
funnits och riktigt anv~imlts. Så framhölls hmu Ham
burgerångaren "V[mdelia" sistlidne höst under storm 
i Atlanten utanför de s. k. uppgående gmnden förlorat 
sin propeller, fått båtarne sömlerslagne och i nästan r ed
löst til lstånd H\g och dref so m vrak hela 14 dagar samt 
i anseende till sin betyllliga längd var m sthdsatt att 
med förseglen komm a fördevind, för att sålunda insegla 
till första hamn, t. ex. F almouth, utan var hardt niira 
att drifva i land på Scillyöarne, men slutligen rädda
des af en annan ångare. Tal. påvisade att om man 
ombord känt begagnande af drifankare och sådant vid 
förevarande tillfälle använclts akterut , fartyget sk ulle 
hurmat fås fördevind och sedan kunnat med hj elp af 
seglen komma i hamn. 

Vidare anförde tal. exempelvis ett supponeradt fall 
under sjöfart i Östersjön, då drifankare, rigtigt anv~tndt, 
borde vara af stor nytta. Om t. ex. en ångare går 
till. sjös vid Landsort, med destination söderut och 
kommen h alfvägs till Gotland möter svår syd v est storm 
och icke eger maskinkraft nog eller annars förmåga att 
stäfva sjön, skulle vid sådant fall utHiggande af drif
ankare medgifva fartyget att makligt rida upp stor-
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men , till dess den bellarrade och resan kunde fortsättas, 
och skulle dervid äfven mycket kol blifva besparade. 

Slutligen anförde tal. ett fall, då ett tillHLlligt 
konstrueradt clrifankare fördelaktigt blifvit användt 
från bi'l t . Kaptenen vid flottan C. Smith hade nemii
gen med eu mindre katter lemnat Carlskrona i afsigt 
att segla till Kalmar, men öfverraskades innan han 
nått sundet af svår ostlig storm med hög sjö. Han 
tillredde då sj elf af ett mindre segel och med en pas
sande tyngd ett drifankare, r ed opp för detta under 
natten, gick till kojs och fann fUljande morgon, att 
kuttern umler natten endast chifvit 1

/ 1 mil i timmen 
samt att han ännu ha<l e ganska litngt till land. 

Vi hafva med nöj e i tidskriften intagit detta an
förand e af kapten Byström och till de af honom deri 
anfUrda fakta och åsigter skulle vi) om tidskriftens be
gränsade och för n~irvaranc1e hi'lrdt anlitade utrymme 
medgåfve, hafva tillagt iirr flere talande bevis för nyt
tan och betydelsen vid sjöfarten af detta från äldre 
tider k~i,nda och <lå oftare begagnade redskap. Det 
redan anförda synes oss dock vara en tillräcklig ma
ning till ett allmiinnare uppmärksammande af i förv~ig 
ändamål senligt konstruerade och till fartygets utrust
ning hörande drifanka.re, genom hvilkas riitta använ
dande i behofvets stund förlust af fartyg lif och last 
många gånger torde kunna afvärjas sa mt tid och kol 
kunna besparas. 



Handels-maritima underrättelser. 
(Utdrag ur konsulats-rapporter.) 

Om slwppsrerleri och skeppsbygnad i StOI·brita
uieu. Såsom ett bevis på den fart skeppsrederi och 
skeppsbyggnad tagit i Storbritanien i jemförelse med 
Sverige och Norge uppgifver konsuln i Leith, att på 
ett h (1880) i Storbritanien för brittisk räkning kon
struerats fartyg mätande Sveriges hela tonnage. Stor
britaniens hela ångbåtsflotta mätte 1880 i Juli månad 
2773082 net.-tons uneler det hela elen öfriga verlden 
egcle ett ångMtstontal af enelast 1634660 net.-tons. 
Det tontal som den l Januari 1881 stod på stapeln 
var 71 % större än den l J an u ar i 1880. 

I samma mån som å11gbåtstontalet gör ofantliga 
framsteg går segeltonnagen bakut. Detta visar sig i 
synnerhet vara fallet med segelfartyg af trä. Man 
konstruerar med jemförelsevis större framgång segel
fartyg af jem och stål, då dessa ej utan fördel ännu 
kunna anv~inclas för Australia- och Pacifictraclen. 

Såsom resultat af de statistiska siffrorna framgår: 
en stark utveckling af ångbåtsfiottan, en betydlig för
minskning af segelfartygen, ett fullstäncligt upphörande 
af byggandet af segelfartyg af trä samt slutligen en 
Bt~lm1igt tilltagande storlek af de fartyg som byggas. 

Dessa förhållanden förtjena att grnnJligt tagas i 
öfvervägamle af Sveriges skeppsreJare. De antyda 
att en genomgripande förändring för närvarande för
siggår i beskaffenheten af transportmedlen till sjös, 
att denna förändring oafbrutet och energiskt genom
föres af elen nation som har den hufvucl:oakliga delen 
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af sjöfarten i sm hand och att de förhållam1en, som 
blifva en följd af denna förfindring, komma att blifva 
en norm, hvarefter allt kommer att rätta sig, så att 
det gamla och föråldrade systemet måste ovilkorligen 
duka under i striden med det nya. 

Orsaken till a t t segelfartygen icke kunna konku
rera med ångfartygen ligger utan tvifvel dels i de 
förbättringar, som blifvit infön1a i framställningen och 
bearbetningen af bygnadsmaterialet och det till följe 
deraf förminskade priset på. ångbåtarne, och dels de i 
deras konstruktion och c1rifkraft gjorda förbättringarne, 
h vilka i hög grad föröka t deras effekt och på samma 
gång reducerat de med ångbåtstrafiken förbunJna ut
gifterna. 

Vicl ett af mr Pearce i Glasgow hållet föredrag 
upplystes, bland annat, att ett 1856 bygdt ångfartyg 
"Persia", af 3600 hästars lu·aft, använde 6 1/ 3 tons kol 
för hvarje ton af sin last, då deremot ångfartyget 
''Gallia", konstrueradt 1879, försedt med compouncl 
engines och af 5000 hästars kraft, bränner mindre än 
1
/ 2 ton, ehuru det gör 2 1

/ 2 knop starkare fart pr timme. 
Och dessa framsteg hafva säkerligen ej ännu nått 

sina yttersta grilnser. U n der sådana omständigheter 
kan emellertid segelfartygens utestängande från alla 
routes enelast betraktas som en tidsfråga. På lika eller 
bättre betingelser komma h~irefter :1ngbåtarne att 
föi·edragas i nästan alla farvatten och segelfartyg en
dast a t t accepteras då de förra e.i stå att erhålla. Men 
i betraktande af den rigtning i lwilket skeppsbyggeriet 
nu går, tör det knappast dröja länge innan ångbåtarna 
räcka till för alla transportrouter. Det tryck som re
dan hvilar på segelfartygen kommer då att blifva öf
verviildigande. För a t t uneler sådana fram tidsförhål
landen utsätta sig för så liten förlust som möjligt, är 
det klokt att i hvarje fall anskaffa så få segelfartyg 
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som möjligt på det att åtminstone en del af de kapi

t aler, ::;om f. n. äro uedlagda i dessa, må hafva blifvit 

annorlunda placerall t innan segelfartygens sista timma 

slagit. 
]{apstadeu. H vad Lräd er i allmlinhet Letd:ff'a, f~i

ster konsuln lwl'l'ar aHastares uppmärksamhet på att 

alltid nts~itta huruvilla det nppgifna måttet är clet de 

innehacle före förädlingen, d. v. s. huruvida clet är 

"actual·' ell er "nominal measnrement", ty i annat fall 

fordra härvarand e köpare godtgörelse för hvad som 

brister i måttet. Äfven böra herrar sjökaptener icke 

nndersh:rifva konnossementer för än de gjort sig nnder

r~ittade härom, för att slippa obehagligheter vid fraH

nppgörelsen. Priset på plankor var i fjor högst 5 d. 

per liipam1e fot 3 ' X 9", förtullade och levererade vid 

köparens upplagsplats å lossningsorten. 

De svenska täm1stickoma äro de mest efterfr/iO'ade 
::> 

och anv~inda. De införsb-ifvas nästan uteslutande från 

Lonclon. Priset har varit l sh. 10 d. ~t 2 sh. pr gross 

af fosforst ickor och 2 sh. G d. a 2 sh. 9 d. pr gross af 

siikerhetständstickor. 

L anrltbrnksrellskap har visat en icke obety dligt 

ök::td import. Det iir att beklaga att de förenade ri

kena ej kunna fi nna någo n större afsättn ing för sina 

till verkningar af detta slag, då de ovilkorligen skulle 

föredragas till följd af j em ets b~ittre besbdf en lwt om 

de endast kunde s~i lj as lika Lilligt som de engelska och 

amerikanska. 

J}latlrid. Träimporten från de förenade rikena ba 

varit i ständigt aftagande. Finsk och amerikansk va

ras Himpligare dim ensioner , billigare pris och fördelak

tigare utseende synes hufvudsakligen bidraga till de 

svenska varornas svårafstittlighet. 

Barcelona. Importen af svenskt virke 1 minskas 

och har detta berott på att hiir i landet för~drages för 
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bvad som angår pl ankor, dimensionerna af3''X 9 ''X l4', 

hvilka från Finland erluUlas till billigare pris, äfven

som derpi'l att de svenska plankorna nästan st~inrligt 

inlastas nysågade och således ofta framkomma svarta 

och havarierade. 

En svensk produkt svm i betyl1liga qvantiteter 

förbruk as hiir· i landet , men som icke importeras direkt 

från Sverige, li.r sprit. Oaktadt konsnlatet mer1r1 elat 

importörerna all a nötliga upplysnin gar fi) r att knnm1 

vända sig- r1 irel;:t t ill de sve nska s p t· i tfl'n·iid l ingsbolagen, 

har hittills ingen direkt inf(irsel knnn a t. komma t ill 

st;1ncl. Orsaken lir dels Lrist på passanrle f<tt , ty irn

portörema fo rd ra att dc skola vara t ill all a delar lika 

mer l rl e som konsumenterna iiro vanda vid att emot

taga från 'l'ysldand, nemligen ekfat , viil konditionerade 

af omkring 600 liters innehåll , dels att prise t å varan 

hålles dy rare än hvad som kan erhåll as genom de ty

ska handel shusen. 

Med segelfartyg har från detta distrikt endast salt 

befraldats t ill de förenade rikena. Priset har varit 9 

pesetas för det tvättade .och 7 ,50 för det ordinära pr 

1000 kg. å vågskålen i saltgården. 

Alla omkostnader tills ombord, som äro för köpa

rens räkning, belöpa sig till omkring 1 ,50 pesetas pr 

1000 kg. Fraktsysselsättningen har under det för 

flutna året varit föga gynnande. Utsigterna för det 

innevaramle året ii.ro lika dåliga. Införseltullen å trli

varoe är nedsatt från 2 ,76 pesetas till 2 pesetas pr 

kub.-m. för de nationer som ha.fva handelstraktater 

mecl Spanien, enligt dekret af den 24 sistl. Mars. 

WallisÖal'lle. Under Juni, Juli och Augusti må

nader äro vanligen vestliga vindar r ådand e. 

Då fartyg anlända utanför Honikulusunclet komma 

infödingar fr-.1n Mua, den förn ~imsta ön oc!t erbjuda sin 

tjenst som lotsar. Det är klokt att antaga dem, om 
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man också icke bör anförtro sig åt dem utan att kon
trollera deras kunskaper. Då vädret är vackert och 
m~m icke har solen framför sig ät· vattnets olika färg, 
som man fnllkomligt tydligt kan urskilja, den bästA väg
Yisaren. 

Philadelphia. Niir under sommarmånaderna far
tyg anEinda hit, undet·sökes slag- eller pumpvattnet; 
om uetta då kii.nnes illalnkt:ctnrle måste fartyget uncler
gå flera dagars karantän. Lotsarna bruka dock göra 
fartygsbefiilhafvarne uppm1irksarnma på denna före
skrift. 

Rio de Janeit·o. I anledning af att tvister ofta 
uppstå mellan fartygsbefälhafvare och konsignatörer 
angående tolkning af certepartierna meddelas följande: 

l) Vid fraHafslutningar bör uppmärksammas på 
att i certepartierna bestämmes huru många dagar last
emottagaren har att utföra lossningen på, samt att 
lossningsdagarna räknas från och med den dag farty
get är färdigt att lossa sin last och det af respektive 
auktoriteter har erhållit tillåtelse att börja lossningen. 

Från denna regel kan undantagas certepartier för 
styckegodslast, der ett visst antal lossningsdagar icke 
gerna kan bestämmas, då sådant till en del beror på 
tullbehandlingen. I detta senare fall är det rigtigare 
att låta införa i certepartiet följande klausul: 

"to be descharge d with customary dispatch ". 
2) Med afseende på konsignationen böra ceetepar

tierna innehålla följande klausul : 
"The vessel to be consigned to ..... inwards only, 

paying the commission of . . ... 0/ 0 (( ( eller 
"To be consigned to ..... inwards and f re e of com-

mission. (( 
3) Som det är praxis i Rio att lossning af plank

laster sker för fartygets räkning, så snart det i certe
partiet ä.r stipulerad t, att den sk8Jl effektueras efter 
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'' custom of the port 11
, så bör den befälhafvare, som vill 

försäkra sig om att icke behöfva betala lossningskost
naclerna, tillse att i certepartiet upptages en hanllskrif
ven khtusul, deri det klart och tydligt uttryckes att 
lossningen af lasten slmll ske för befraktFtrens eller 
emottagarens räkning. 

Dock- och fyrafgifter beräknas efter följande regler: 
l) Fartyg eller pråm som lossar eller lastar via 

tullen tillhörande docka, brygga eller kaj betalar: 
a) såvida fartyget eller pråmen ligger vid en yt

tersida af docka, brygga eller kaj 600 reis pr meter 
af fartygets längel eller af den plats det intager af kFt
jen, för h varje dag det lossas eller lastas, och 300 reis 
för h var dag som det icke arbetas; 

b) såvida fartyget eller pråmen lägger till vid den 
inre sidan af docka, brygga eller kaj 800 reis pr me
ter för hvar dag det lossas eller lastas, och 400 reis 
för hvar dag det icke arbetas; 

c) de fartyg eller pråmar som ligga i dockorna 
utan att hala till vid någon af kajerna, betala för h varje 
h vardag 100 reis pr ton och för hvarje sön- eller helg
dag 50 reis pr ton. Afgiften för pråmarna betales af 
de respektive fartyg, för hvars räkning de lossa eller 
lasta. 

2) Alla främmande fartyg, som anlöpa någon af 
Brasiliens hamnar, betala, utan afseende på om de iiro 
lastade eller icke, fyrpenningar efter följande tariff: 

40 milreis för fartyg af intill 200 tons, 

60 " " " " 400 ,, 
so , " " " 

700 
" 100 , , , öfver 700 , 

Fartyg som från Rio eller brasilianska hamnar 
afgå till franska eller portugisiska hamnar måste med · 
föra sundhetspass, utfä.rdaclt af härvarande konsuler. 
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Barren vid Rio Grande de Sul har så uppgrun(l at, 

att man icke i allmänhet kan beräkna att inlöpa i ham

nen med fartyg af större djupgående tin 11 fot (eng.) 

Ha.n1lelsf'örhållanden i Liberia. Hanueln drifves 

dels af infödingar och dels af utländingar, isynnerh et 

af tyskar. Europeiska köpmän äro emellertid ins luäntfl 

till fem s. k. Pat·ts of Ent1·,11 och få dessutom hvarken 

förvärfva mark inom landet ell er sänd a sina fartyg till 

bandelsplatser på kusten. 
Handelsförhållandena firo, till fö ljd af det rådande 

kreditsystemet och de ofta växlande lagbestämrn elsem a, 

mycket osäkt·a. En affärsman i Liberia kan t . ex. om 

h::tn :ir skuldsatt straffiöst Mverl ftta hela sin egen11 om 

på sin hustru eller sina barn. Om en gift person dör 

sÅ. erhflller hustrun en tredj edel af fö rmögenheten, M
ven om denna till alla delar tillhör kreditorerna. 

R egeringen upptager lån af de utländska köpmän

nen, men då den icke ser sig i stånd att betala, så ut

ger senaten och House of R epresentatives en lag, genom 

hvilken alla republikens skulder konsolideras. Detta 

inträffa lie sist i J anuari 1880 och förlorade de utHind

ska köpmännen derigenom icke så obetydliga summor. 

Handeln ligger hnfvudsakligen i händerna på ett 

tjugotal mulattfirmor, hvilka veta att förskaffa sig för

delar på si\ väl de svartas som h vitas bekostnad. Så

lunda har det utkommit en lag om att alla fartyg skola 

betala en afgift af en half dolla t' pr ton. Men denna 

afgift uttages endast af utländska fartyg och icke ens 

af alla sådana, ty de engelska ångare som gå mellan 

England och Liberia itro befriade från en sådan afgift, 

emedan de uteslutande fö ra frakt för liberianska firmor. 

Statsinkomstem a belöpa sig t ill omkring 150000 

dollar pr år, men häraf åtgår för de båda lagstift ande 

församlingarne öfver 20000 dollar årligen och någon 

kontroll öfver tjenstemännen finnes för öfeigt icke. 
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Införselartiklar som kunna lämpa sig för Sverige 

_äro bränvin , krut och skjutvapen. 
För öfrigt införes bomullstyger, spritvaror och 

.salt m. m. 
Utförselartiklar äro hufvudsakligen palmolja och 

palmolj ekakor samt en storbönig sort ka:ffe. 



Officiela underrättelser. 

Generalorder för Januari och Februari 1882. 

Januari 

« 

~ 

" 

« 

« 

« 

« 

l. 

10. 

12. 

14. 

17. 

18. 

« 

20. 

Extra ingeniören O. E. Stuart skall placeras till tj enst -· 

göring vid Carlskrona station. 

Bifall till li\jtnanten G. Scholanders und. ansökan om 6· 

månaders utrikes tjenstledighet från den 12 J anuari för' 

helsans vårdande. 

En mariningenior skall beordras afresa till Göteborg 

för att besigtiga kanonbliten «Motala«. 

Kommendörkaptenen grefve A. Th. P. Cronhielms för• 

ordnande att vara ekipagemästare i Stockholm skall 

upphöra den l niistk. Oktober. 

Tillåtelse för kaptenen L. A. Rubendick att emottaga 

och bära Isabella Catholica-orden. 

Kanonbåten «Motala« skall efter undergången reparation 

och besigtning återvända till Stockholm. 

Ingenioren Pihlgren skall beordras närvara vid kanon

båten «Motalas« reparation och proftur samt derefter 

återresa till Stockholm. 

Kaptenen C. F. Ekermanu och ingen i ören H. Lilliehöök 

skola afresa till England för att underhandla om beställ

ning af en minbåt. 

« 21. Bifall till löjtnanten E. Schales und. ansökan om utri-

kes tjen~tledighet från den 23 Januari till den l Maj 

i och för egna angelägenheter. 

« 28. Bifall till kommendörkaptenen C. F . Kalles und. ansö-

kan om förllingd, tjenstledigbet intill den l nästkom• 

roande April. 

« 24. Krononbåten «Motala• skall efter återkomsten till Stock-

bolm uppläggas och afmönstras. 

« 28. Tillåtelse för löjtnanten C. W. T. von Eckermaun att 

emottaga och bära franska Hederslegionsorden. 
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Jamu\ri 31. Ingeniören J. L. Frykholm skall afresa till Malmö, fl>r 

att derstädes låta iståndsätta och för flottans räkning 

emottaga postångfartyget « Polhem «. 

« 

Febr. 

« 

" 
« 

fC 

« 

« 

« 

f( 

f( 

« 

« 

« 

« 

l. 

8. 

9. 
(( 

« 

{( 

Lotsstyrelsen e ger beordra chefen å lotsångfartyget «Ring« 

att till Stockholm hi tbogsera ångfartyget «Polhem«. 

Ångfartyget «Sköldmön« skall afrustas och förläggas un

der reparation. 

Kanonbåten «Alfhild« och ångfartyget •Kare« skola 

up plUggas. 

Kai!onbåten «Astrid« skall uppläggas. 

Fastställelse af ritning till sjölavett för 12 m.m. kul

spruta. 

Fastställelse af «Undervisning för manskapet vid flottan« 

att t . v. tjeua till efterriittelse. 

Militär- och varfschef i Stockholm skola anmäla när be

ho f icke längre finnes för till deras förfogande stäldt 

fartyg, äfvensom när ishinder vid stationen omöjliggör 

fartygets begagnande. 

« Fastställelse af "Förslag till benämning och förkortad 

beteckning af artillerimateriel vid flottan«. 

16. Kaptenen A. A. L. Palander skall afresa till Stockholm 

och anmiila sig i sjöförsvarsdepartementets kommando

expedition. 

« Chefen på korvetten «Balder« skall med korvetten an

löpa Deal samt der efterhEira post. 

17. Bifall till löjtnanten C. A. Hjulhammars und. ansökan 

om l års tjenstledighet för att ingå i fransk örlogs

tjenst. 

23. Kapten A. A. L. PaJaoder beordras att återresa till 

Carlskrona. 

24. Fastställelse af modeller till blåskjorta och bussarong af 

ylle. 
« Rustningsorder för korvetterna «Saga«, «Norrköping« 

och «Eugcnie<<, kanonbåtarue •Gunhild«, «Astrid« och 

«Aifhild,,, korvetten «Lagerbjelke«, minbåtarue n:o 3, 

6 och 7, ängkranpråmen n:o 3 och nödigt antal rodd

bätar; korvetten << Lagerbjelke« (såsom logementsfartyg), 

ängkranpråmen n:o 3 samt minbåtarue n:o 6 och 7 jemte 

en ångslup skola utgöra en afdelning för minöfningars 
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utförande i Stockholms skärgärd; briggame «Gladan., 

«Falken«, «Snappopp « och ·Skirner«; ångfartygen «Val

kyrian«, • Sköldmön • och «K are«. 

Febr. 26. .Angående ändringar å krutkamma~en vid tillverkning af 

den första 12 c.m. bakladdningskanonen af martins

metall. 




