
1886.
49:e årgången.

Häfte N:r 5



- :271-

Fregatten "Vanadis" besök i de marockanska far
vattnen sommaren 1886 och anteckningar 

om Marocko. 

I. 
Anledningen till fregattens besök i lUarocko, industrialsternas 

inlastning, alfärtlen m. m. 

Under tider då Europas stormagter alltjemt riktat sina 
blickar vida omkring till aflägsna trakter i de andra verlds
delarne, hvilka antingen genom sitt läge utgjort lockelse för 
politiska ändamål elle~· genom naturligt rika men ännu i ringa 
mån tillgodogjorda resurser, erbjudit nya källor till ekonomiskt 
förvärf, och då den europeiska kulturen "bon gre malgre" tid 
efter annan trängt sig in till flera de mest ociviliserade folk 
på jordklotet, kan det förefalla underligt, att Marocko, beläget 
på några timmars väg från Spanien och Gibraltar, af naturen 
gynnadt med stora sträckor af synnerligen bördig jordmån och 
rika skatter af mineralier, en stat som sedan mera än ett sekel 
råkat i allt större och större inre förfall, icke tyckes hafva 
tilldragit sig någon allvarlig uppmärksamhet från Europas 
politiska verld och lyckats att från sitt territorium nästan 
helt och hållet utestänga all europeisk civilisation och sam
färdsel. 

Månne likväl detta land varit så obeaktaclt som det sett ut, 
eller har måhända icke just dess belägenhet och de måuyas 
Llickar det derigenom dragit på sig varit en orsak till elen 
varsamhet, hvarmecl man från det ena eller andra hållet till
vägagått. 

Då härtill lägges elen . marockanska regeringens stora mot
.· vilja för att hafva nftgonting att skaffa med den civiliserade 

Tid,kr. ,; Sjuc. 1886. 20 
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verlden, så torde verkliga orsakerna till närvarande förhållan

den dermed vara angifna. 

Det synes emellertid som flera af Europas magter i senare 

år börjat mera allvarligt intressera sig för att utvidga handels

förbindelserna med Marocko; och Sverige, redan långt tillbaka 

i ticlen bekant för marockanarne genom sitt jern och sina 

skogsprodukter, borde då icke försumma att innan det blef för 

sent täfla på elen marockanska marknaden och söka skaffa sin 

industri en plat,; der. 

Med liflig uppfattning häraf hade de förenade rikenas 

generalkonsul i Marocko förliden vinter gjort framställning 

till kongl. utrikesdepartementet om lämpligheten af att prof

ver å vissa svenska industrialster redan under den stundande 

sommaren utsändes till Marocko och äfven framhållit önsk

värdheten af att detta finge ske med ett örlogsfartyg, hvar

igenom på samma gång alsternas utsändande i väsendtlig mån 

unelerlättades för de enskilda firmorna, åt detta initiativ till 

utvidgande af handelsförbindelserna med Marocko gafs en 

sådan officiel form och prägel, som synnerligen på folk med 

marockanarnes skaplynne och uppfattning icke felar att göra 

intryck. 
Såväl H. M. Konungen personligen som Sveriges regering 

omfattade framställningen med varmt intresse, och Kongl. 

Maj:t behagade dels i dess nådiga instruktion för chefen å 

fi:-egatten "Vanadis" - hvilket fartyg rustades för att från 

Carlskrona utgå på öfningsexpedition med excercisskolans man

skap - anbefalla honom att uneler expeditionen med fregatten 

besöka Tanger och, efter samråd med de förenade rikenas ge

neralkonsul der, äfven andra platser på marockanska kusten 

samt att uneler en tid af högst 3 veckor i handelns intresse 

uppehålla sig i de marockanska farvattnen, dels ock nådigst 

medgifva, att profver på svenska industrialster inom viss be

gränsning i afseende å utrymmet ombord, som betingats af 

expeditionens hufvudändamål, finge med fregatten till Marocko 

öfverföras. 
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Något svenskt örlogsfartyg hade ännu aldrig besökt annan 

marockansk plats än Tanger, och då kort och specialer öfver 

Maraekos kust vid Atlantiska hafvet icke voro att tillgå i 

stationens kortförråcl, blef min första omsorg att från annat 

håll söka anskaffa sådana j emte den ledning för navigeringen 

i dessa vatten som i öfrigt kunde erhållas. 

Från England lyckades jag få de nyaste kort som funnos 

nemligen ett kustkort upprättadt af en engelsk officer år 1835' 
' 

utgifvet af engelska amiralitetet 1840 samt derefter rättaJt 

1873 och 1876, äfvensom ett specialkort öfver Mogador af 1852. 

Dessa kort äro dock temligen ofullständiga. 

Ur ett par under senare år publicerade beskrifningar öfver 

navigering i dessa vatten hemtacle jag uneler fregattens utseg

ling värdefulla upplysningar. 

Af Kongl. Maj:ts medgifvancle att med "Vanadis" sända 

profver till Marocko begagnade sig 35 särskilda J' ernverk fa-
. ' 

briker och handelsfirmor. Svenska jern- och metallindustrien 

var deribland starkast representerad. Sålunda sändes: från 

Öfverrums bruk ett ganska stort antal ploO'ar och harfvar · 
b ' 

från Kohlsva bruk stångjern, trådringar, sömknippor m. m.; 

från Eskilstuna hästskofabrik hästskor; från Kockums j ernverk 

kok- och hushållskärl, spik m. m.; från Hollingworth & C:o 

handräfsor; från Gnsums bruk messingstråd och knappnålar; 

från V edevågs bruk spadar; från Ankarsrums bruk emaljerade 

kokkärl, stål, hästskor, projektiler m. m.; från Ekmans bruk i 

Göteborg stålprofver; från Hammarby bruk borrsläggor, mur

hackor m. m.; från Hjalmarsfors bruk stålplog; från Udde

holms . bruk hästskosöm; från Domnarfvet stålprotver m. m.; 

från A k ers styckebruk projektiler; från Sandberg i Motala 

stålspadar och från Hammar i Stockholm gevär. 

Öfriga industrigrenar representerades af: Ekmans snickeri

fabrik med enkla och prydliga möbler; T orsåkers fabrik med 

läderfabrikater och oljor; Lotteforss snickerifabrik med dörrar 

och listverk; Carlskrona lampfabrik med profver å sina fabri

kater; flerl:!. fabriker :med tändstickor; M;mksjö pappersbruk 
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med papp och papper; Barnängens tekniska fabrik med skrif
bläck, parfitmer m. m.; och Hagdahl i Carlskrona med ett pia
nmo. Icke heller näringsämnen och njutningsmedel salmaeles 
i proflagret. starkast representerad inom denna afclelning 
var elen svenska pounschen, nemligen med icke mindre än 25 
lådor från Cederlunds söner i Stockholm och derjemte förekom 
öl från Carlskrona- Lyckeby bolagsbryaQ·eri · ost från Lindahl 

• , bO ' · 

Carlskrona, smör från C. Bredberg på Berga och is förvarad 
i torf.'Strö från G. Ernberg & C:o i Carlskrona. 

Under närmaste dagarue efter fregattens utläggning på 
redden transporterades alla dessa industriens alster ombord. 
Under skydd af den tretungade flaggan stälcles de nu midt 
ibland den från så många håll i vårt la,nd förkättrade och så 
styfmoderligt underhållna sjökrigsmaterielen - synliga bevis 
för de klentrogne, att örlogsvapnet äfven i fredliga värf har 
uppgifter att fylla till gagn för land och folk. 

Dess speciela uppgift var nu att öfva gästfrihet mot de 
fredliga yrkena, att gifva dess produkter fri resa till Marocko 
och på ett värdigt och verksamt sätt presentera och · rekom
menelera dem hos the marockanare. 

Men hvem vet huru länge det skdl dröja innan allvar
sammare kr af ställas på vår flotta och elen i · ofredens stund 
skall hafva att uppträda till skydd och försvar fö1; piog och 
harf! 

Huru den då skall kunna fylla sitt ansvarsfulla kall, kom
mer mycket att bero af huru den uneler fredens dagar blifvit 
omhuldad af målsmännen för reskamraterna till Marocko. 

Den 18 Maj lemnade "V anadis" CE,rlskrona, för att utan 
anlöpande af någon hamn under vägen afgå till 'l'anger, hvil
ken plats vi icke kunde hoppas nå på kortare tid än tre a 
fyra, veckor, då färden dit skulle hufvudsakligen ske för en
samt segel och ångkraft endast i undantagsfall fick användas. 

Utseglingen företedde ingenting shrskildt anmärknings
vitrdt, utom att sammansitttningen af fregattens besättning nöd
gade till en varsamhet vid segelförningen, som icke var gyn-
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sari1 för fregattens fortkomst. Ungefär två tredjedelar af fre
gattens manskapsstyrka utgjordes nemligen af båtsmansrekry
ter, som aldrig förr trampat ett skeppsdäck och som nu skulle 
å fregatten gifvas de första grunderna i sjökrigsmannabildning, 
och derjemte medföljde 24 aspiranter till kongl. sjökrigsskolan 
för att pröfvas i sina anlag för yrket. 

Då min af.gigt varit att i dessa anteckningar ensamt syssel
sätta mig med fregattens särskilda uppdrag i Marocko, lemnar 
jag vidare reflektioner öfver sistberörda förhållanden till ett 
annat tillfälle och låter fregatten fortsätta sin färd och sitt 
uppfostrande kall tilldess vi hunnit första målet för vår resa. 

J ag vill dock icke omeclelba.rt föra läsaren i land i T an
ger, utan erbjuder först några allmänna underrättelser om Ma
rocko, dess naturliga hjelpkällor och inre tillstånd, utgörande 
en sammanfattning af de uppgiftel' jag lyckades erhålla uneler 
uppehållet, fullständigade genom jemförelse med några på främ
mande språk i senaste tid publicerade beskrifningar om detta 
land. 

II. 

Några allmänna .npp~ifter om niarocko. 

Kejsardömet Marocko, beläget på Afrikas nordvestra hörna, 
har vidsträckta kuster, i norr sköljda af lVIeclelhafvet och i 
vester af Atlantiska oceanen; i 'öster sträcker det sig intill pro

, vinsen Oran inom franska besittningarne i Algeriet och i söder 
förlorar det sig i Saharaöknen. 

Landet delas genom den stora Atlaskedjan uti två till 
natur och befolkning vid t åtskilda delar; den ena norr om 
bergskedjan sitnker sig mot kusterna och genomskäres af åt
skilliga floder; denna del har i allmänhet en bördig jordmån 
och en bofast befolkning; här ligga landets egentliga städer 
och ensamt här clrifves kommersiel verksamhet. Den andra 
delen, som stöter tillsammans med det inre af Afrika, är ofrukt
bar och ouppodlad och der uppehålla sig endast halfvilc1a, no
mac1iserande krigiska horder, som anse sig alldeles oberoende 
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af landets styrelse och ofta äro i öppet uppror emot den
samma . . 

Klimatet i norra delen af Marocko anses vara synnerligt 
sundt. Under fregattens uppehåll vid marockanska kusterna 
från den 11 till den 30 Juni visade Celsii thermometer i skug
gan ombord aldrig högre temperatur än+ 23° och aldrig lägre 
än + 18. Till och med i Mogador öfverstiger värmen uneler 
full sommar icke 25° och nedgår under vintern icke uneler 
+ 12° Cels. 

De goda klimatförhållandena i Marocko tillskrifvas dels 
de uppfriskande vindarue från Atlantiska oceanen och Meclel
hafvet, dels ock frånvaron af alla träsk och lågt liggande sjöar. 
Norr om Atlas finnas enelast 2 insjöar, båda emellan Larache 
och Rabat. 

Landet är genomskuret af 5 hufvudfloder kommande från 
Atlas och utfallande i Oceanen samt l stor flod som faller i 
1\fedelhafvet. I fordua tider kunde bankarue vid alla dessa 
floders mynningar passeras vid högt vatten af ganska stora 
fartyg, de flesta af floderna voro segelbara långt in i landet 
och vid dess stränder funnos blomstrande städer, hvaraf lem
ningar än i dag kunna spåras. Nu äro samma flodmynningar 
endast tillgängliga för båtar eller små kustfarare. Detta af
tagande i vattenflöde tillskrifves skogssköflingen, som fortgått 
i senaste tre a fyra sekler och hvarigenom f~lktigheten i den 
på alla växter blottade jorden mycket hastigare bortdunstar. 

Regntid är norr om Atlasbergen från Oktober till och 
med Februari, men söder om bergskedjan regnar det enelast 
under Januari och en del af Februari månad. 

I de delar af Marocko som odlas, produceras förnämligast 
mais, kanariefrön, hvete, korn och bönor. Derjemte produce
ras i vissa trakter bomull, olivolja och äfven ett annat slag af 
olja, kallad Arganolja. Arganträdet lärer icke förekomma på 
något ställe af jordklotet utom i Marocko och der förnämli
gast i trakten af Mogador, hvarest hela skogar af dessa små 
träd finnas. Af nötterna på dem utpressas en olja, som m.yc-
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ket användes af araberna, och hvarje träd lärer utan någon 
skötsel och oaktadt det ofullständiga sätt på hvilket man till
godogör sig oljan, dock lemna 10 liter deraf om året. En 
annan specialitet inom Maraekos växtvedel är en buske kallad 
"henne", af hvars blad beredes en rödbrun smörja, hvarmed 
infödingarn(l måla händer och naglar och som a± dem tillskrif
ves egenskapen att ingifva mod. 

Boskap, hästar, får, getter och höns uppfödas i landet. 
I Marocko finnas rika skatter af mineralier, men dessa 

tillgodogöras i ringa utsträckning. Tillgången på koppar är 
störst, men tenn, nickel och zink förekomma äfven, och i när
heten af källorna till floden Oued Sons finnes en bearbetad 
silfveTgrufva. 

Maraekos hela befolkning uppskattas till omkring sju mil
lioner själar; häraf äro mera än sex millioner araber och ber
ber (urinnevånare i det gamla Mauritania), en half million 
judar samt ett mindre antal negrer från Soudan. 

De kristnes antal i Marocko torde nu uppgå till omkring 
3000, hvaraf ensamt i Tanger 2000. 

Kejsaren eller sultan i Marocko är oinskränkt envålds
herre; I de tre sista seklerna har kejsartronen intagits af 
"sheriffer", h varmed förstås afkomlingar från Mahomed i rätt 
nedstigande led, och häraf kommer benämningen "det sherif
fiska kejsardömet". Titeln sheriff missbrukas dock i hög grad 
och gifves numera åt vida flere än som genom sin börd der
till äro berättigade. N uvarande sultans namn är Mo ula Hasen. 
Under sultanen styres landets angelägenheter af "Makzehn", 
som är ett regeringsråd med storviziren såsom statsminister 
och i öfrigt bestående af justitieministern, krigsministern, mi
nistern för allmänna arbeten och utrikesministern, alla lydiga 
verktyg till storviziren. Sultans residens och regeringen för
lägges allt efter politiska skäl eller godtycke till Fez, Marocko 
eller Mequinez och landet har sålunda in facto 3 hufvudstäder. 

I administratift hänseende är Marocko delad t i provinser; 
h varje provins ("amalat") styres af en guvernör ("amel ") som 
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ocksa har titel af pascha, provinserna äro vidare sönderdelade 
i mindre områden under "caider" och uneler dessa finnas 
"scheiker". 

Allmän undervisning i Marocko hör till en långt förfluten 
tid och inskränker sig numera till iniärandet af Corahn. 

statsinkomsterna utgöras af tionde-afgifter, som högst god
tyckligt bestämmas och utpressas och kunna de sålunda icke 
till beloppet beräknas. Sultans budget anses uppgå till om
kring fem millioner kronor pr år och utgöres förnämligast af 
tullmecUen, men äfven af afgifter från städerna, skatter på 
vissa tillverkningar och monopoler. 

Armen består af nära 20000 man; h varje soldat har i 
dagaflöning omkring 8 öre och skall i fredstid sjelf sörja för 
sin föda. I krigstid utskrifves soldaternas förplägning i de 
provinser der de äro förlagda eller som de genomtåga. 

Marockos handel har uneler senaste ticler representerat ett 
medelvärde för år af omkring trettio millioner kronor. 

Af exportartiklar äro de hufvudsakligaste ull bönor mais 
' ' ' oliveolja, kåda, vax, getskinn och oxar; äfven utföras yllemat-

tor samt tofflor och andra maroquinsartiklar. 
Hufvudsakliga importartiklar äro: the, socker, tunna bom

ullstyger och åtskilligt småkram, såsom billiga verktyg, tänd
stickor, ljus och pryclnadsartiklar. 

Exporten ö:fverstiger betydligt importen. 
Den öfvervägande större delen af handeln är med, Eng

land, h-varifrån införes nästan hela behofvet af bomullsväfna
cler och the, och till England · utföras största partierna af ull, 
oliveolja och bönor. 

-Från Frankrike införes ljus, tändstickor m. m. och dit 
skickas från Marocko nll, getskinn och kåda. 

Mais utföres förnämligast till Portugal, och användes der 
vid sprittillverlming. Oxar utföras till Gibraltar och Oran. 

Hästar, arganolja, korn, hvete och mineralier få icke ut
föras nr landet. 
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Såväl vid införsel som vid utförsel erlägges tnll med 10 
procent af varans värde, lika för allting. 

Industrien i Marocko är obetydlig. Af inhemska industri
alster som förekomma i handeln bemärkas arbeten af maro
quinläcler och saffian, såsom toffior, bälten, väskor m. m.; 
mattor, snarlika de turkiska, halmmattor och andra arbeten af 
halm, diverse föremål af glacerad och målad lera samt ett slags 
utsirade serveringsbrickor af gul metall. 

Nästan all handel, stor eller liten, bedrifves eller förmed
las af judarne. Två europeiska ångbåtskompanier besörja den 
regnliera handelstrafiken emellan Marockos kuststäder ouh 
Europa, och emellan Tanger och Gibraltar är daglig sam
färdsel medelst ett par mindre ångbåtar, då oväder icke gör 
afbrott häruti. 

Den regnliera marockanska postförbindelsen med Europa 
går från Tanger till Tarifa och besörjes än i dag med seglande 
båt. Post från Sverige (Malmö) till Tanger fordrar åtta dagar. 
Posten inom landet befordras med gående postbud ("rekas"). 

Telegrafisk förbindelse finnes hvarken inom landet ej hel
ler med Europa. Dock lärer man, oaktadt allt motstånd som 
gjorts från sultans sida, snart hafva att förvänta nedläagnino· 

o ~ h 

af telegrafkabel emellan Tanger och Gibraltar. 
Vagnar äro i Marocko okända redskap, och beskaffen

heten af gator och vägar medgifva icke heller nyttjandet af 
detta fortskaffningsmedel. All samfärdsel och transport sker 
på rygg_en af boricka, häst eller kamel. 

Slafveriet existerar allt fortfarande i Marocko och stora 
slafmarknader hållas på skiljda platser i landet. 8lafvarne 
komma förnämligast från Tombouctou. 

Betalningsmedel i Marocko är nästan uteslutande span
ska pesetas. Af marockanskt mynt ser man numera endast 
små kopparmynt. 

Penningen har här ett mycket högt värde och ett vanligt 
mansdagsverke betalas i 'l'anger med högst 'h pesetas (omkring 
35 öre). 

'l'id~k,·. i Sjuv. 18136. 21 
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III. 
Fregattm1s m1kmnst till 'fangcrvikcn oeh första uppehåll tler ; 

U}J]lgiftcr om 'fangl'I'. 
Den 10 Juni på aftonen erhölls sigte af fyren på Cap 

Spartel äfvensom något sednare af Cap Trafalgars fyr, hvar
efter jag Rtyrcle för Tangerviken. Månen, som vänligt lyste 
oss ända till något efter midnatt, gick ned just då viken skulle 
ano·öras men med ledning af lodet och en liten hamnfyr vid 

b ) 

södra kanten af staelen kunde jag ingå på redelen och ankrade 
der kl. 2 på natten. Då det emellertid i det djupa mörker 
som rådde icke var möjligt att med någon säkerhet uppskaLLa 
afstånclena till ini viken förut liggande fartyg, nödgades jag 
fiilla ankaret något utanför elen i kort och beskrifning anvisa
cle ankarplatsen, h varföre eldarn e unelerhöll os, för att vid da
ger använda ånga till fregattens flyttning längre in. När 
c1a.gen grydde, framträdde staelen först såsom ett hvitt skim
mer, hvilket dock snarL tog mera bestämd form af en hop 
hvita ~yrlmnter, amfiteatraliskt staplade på sluttningen af två 
;;ammanhängancle kullar, alltsammans omgifvet af en lika h vit 
ringmur. D e i solljuset glänsande spetsarne af ett pa.r mina-
reter höjde sig ensamt öfver denna hvita massa. · 

Freo-att en flyttades nu närmare in och klockan 8 salute-
b . 

rades elen marockanska blodröda flaggan med 21 skott, hvilka. 
med några intervaller - antagligen förorsakade af den ma
rockanska artillerimaterielens något bristfälliga skick - be
svara.des med ett lika antal från ett batteri vid stadsmuren. 
Samtidigt hissades på åtskilliga hus i staelen europeiska na
tionalflaggor, en uppmärksamhet af legationerua, hvarmed de 
helsade elen svenska fregattens ankomst till viken. 

Seclan karantänsbåt kommit lå,ngs siclan och sanitetstien
stemannen, oaktaclt han misslyckats i sitt försök att tyda vårt 
på ren svenska affattade sunclhetspass, dock uttalat sitt "all 
right", ombordkom en vicl generalkonsula.tet anstäld tjenstc
ma.n, bringande oss generalkonsulns välkomsthel:ming och en 
packe efterlängtade bref och ticlningar. 
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Ett par timmar l'!eclnare begaf j ag 1111g i land för att a.f
lägga mina officiela besök Viken var på yta.n spegelblank 
och vädret det vackraste, men dock förmärktes icke obetydlig 
dyning. 

Vid landningsplatsen, der numera finnes en ganska bra, 
från stranden långt utbygd träbrygga, möttes jag af före
nämnde konsulattj·ensteman och 2:ne af de vid generalkonsu
la.tet anstälcla marockanska soldater, hvilka senare ntom sina 
militära vapen, voro försedela med dngtiga käppar, en tillök
ning i beväpningen, om h vars praktiska nytta jag snart skulle 
blifva upplysL. 

Högtidligt företrädd af soldaterna gjorde jag min entre 
genom stadsporten. Hopar af skriande borickor och kameler 
och larmande halfnakna araber gjorde passagen förbi tull
huset ganska besvärlig, men tack vare soldaternas käppar, som 
användes lika omildt på menniskor och djur, lyckades vi bana 
oss en väg och nådde omsider genera.lkmJ,sulatet. 

Efter att hafva emottagits af generalkonsuln, uppvaktade 
jag i hans sällskap och åtföljd af tolk de högsta marockan
ska auktoriteterna på platsen, nemligen fungerande utrikesmi
nistern Hid Jliultwnmed Torrcl5 och guvernören öfver Tanger 
Habd Esaclak1 hvarvicl ceremoniela artighetsbetygelser utbyt
tes och ändamålet med fregattens besök i Tanger samt min 
afsigt att äfven besöka andra platser på marockanska kusteu 
fratn stäldes, allt naturligtvis genom förmedling af tolken. 

Vidare gjorde jag besök hos samtliga i Tanger represen
tetade magters beskickningar, hvartill jag fått ökad anledning 
af deras uppmärksamhet att med sina flaggors hissande väl
komna fregatten. Storbritanien, Spanien, Frankrike, Italien 
och Portugal äro i Tanger representerade af envoyeer, Tysk
lancl och Belgien af ministerresiden ter. Sveri o-e och N oro-e ' b b) 

Holland och Nordamerikas förenta stater af generalkonsuler. 
Uneler dessa mina törsta ]Jromenacler i staden hade Jao· 

' b 

tillfälle att se ganska stor del af densamma. 
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Tanger, Marockos närmast Europa, vid Gibraltarsundet 
belägna stad och landets förnämsta handelsplats, torde je m
förelsevis med andra marockanska platser vara rätt väl känd 
äfven i Sverige, och Tangerviken har ju tid efter annan besökts 
af svenska örlogsfartyg, men några uppgifter om platsen har 
mig veterligen icke i senare tider varit publicerade på vårt 
språk, och följande kortfattade böra derför icke sakna allt in
tresse. 

Tangerviken är 3 mil bred emellan Tangier udde i vester 
och Malahata udde i öster samt skär in l mil i kusten. Viken 
är mycket ren. De enda grund som finnas i den äro de s. k. 
Bou1'1'e 1'ocks liggande omkring en half eng. mil från södra 
stranden. De hafva en utsträckning af omkring en kabellängd 
och 3 fot vatten på grundaste stället. 

Genom anläggande af fördämningar eller vågbrytare till 
skydd emot den sjö, som med vindar från NV till NO sätter 
in, skulle Tangerviken kunna göras till en ypperlig hamn. 

Den nuvarande staden är bygd på ruinerna af en medel
tidsstad och har en folkmängd af circa 14000 menniskor, hvar
af nära hälften äro judar. Omkring 2000 europeer äro bosatta 
i Tanger. Största antalet af dessa äro spaniorer; närmast i 
antal komma engelsmännen. I Tanger finnes egentligen en 
enda hufvudgata, börjande vid den stadsporten som är tätt 
ofvanför landningsplatsen och under ständig stigning genom
skärande hela staden samt utmynnande vid andra ändan i en 
öppen, högt belägen plats, kallad "Soco", som användes till 
marknadsplats. Vid denna gata ligger den vackraste mosqueen 
och i en mängel små låga salubodar sälja juclarne här såväl 
marockanskt som europeiskt kram. Husen äro i allmänhet 
små, fyrkantiga och bygda tätt till hvarandra. Genom de åt 
gatan öppna portarue kan man der och hvar se små, ini huset 
inbygcla, prydligt anordnade gårdar der familjen hemtar luft, 
då den icke föredrager att taga den på de flata hustaken. 
De fl esta i Tanger representerade magter ega ganska beqväma 
och väl konditionerade hus, som de låtit bygga eller inköpt 
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till ret~idenser för :;ina bet~kickningar. Det~t~a utgjorde med 
familjer mera än ett hundratal personer, och inom den diplo
matiska cirkeln i Tanger existerar en etikett som knappast 
torde vara större i någon af Europas hufvuclstäcl<:~r. Förutom 
den diplomatiska cirkeln hafva flera andra europeiska och 
amerikanska väl ansedda familjer valt Tanger eller des::; när
maste omgifning till vistelseort, antingen för det erkändt goda 
klimatet eller i hanclelsintressen, och ibland all den arabit~ka 
råheten och smutsen var det en synnerligen angenäm öfver
raskning att här få se och njuta af så mycken god europeit~k 
bildning, fina lefnadsvanor, komfort och lyx. 

Gatorna i Tanger äro i eländigt skick och utan all be
lysning. 

Tanger är hufvudsaklig skeppningshamn för Fez, Riff och 
Rharb, och under nästan hela den tid fregatten låg i viken 
rådde såväl på vattnet som vid stranden en liflig och buller
sam rörelse för ut- och inskeppning af god::;. Till Gibraltar 
sändas stora partier kött, höns och ägg, och flera tusen oxar 
skeppas årligen elit. 

staden har två goda hotell, af hvilka jag med allt t:~käl 
kan rekommendera Rotel Continental för des::; beqvärna in
redning, prydliga utstyrsel, snygghet, väl serverade bord och 
icke öf.-erdrifvet höga priser. 

Tilloppet af besökande ökat~ årligen, och i staden::; närmaste 
omnejd på höjderna mot Cap Spartel ligga flera rätt pryLlliga 
villor, omgifna af vackra och vårdade planteringar, hvarifrån 
man har en storartad utsigt öfver Oceanen och Gibraltar suml. 
En 5 a 6 timmars ridtur till dessa omgifningar är väl värclt 
att företaga. 

Efter de officiela besöken blef min nästa omsorg att med 
generalkonsuln samråda om de medförda industrialstemas ut
lossande ocn ilandförande samt om fregattens besök vid amlra 
plat::;er på kusten. 

Före fregattens ankomst till Tanger hade generalkonsuln 
satt sig i förbindelse med i Malaga etablerade norska handels-



firman Sundt & Due, hvillren firma hade för afsigt att ut

sträcka sin verksamhet till Tanger och eventuelt til andra af 

lVIaraekos kuststäder, och en af nrmans delegare väntades oför

dröjligen till Tanger för . att uppgöra om de med fregatten 

utsända profvernas emottagande och utställande. Sedan denne 

den 13 anländt, blef öfverenskommet, att jag, för att lemna 

tid till utställningslokals anskaffande m. m., skulle t. v. behålla 

godset ombord och medförande generalkonsuln först företaga 

färden långs kusten. Tiden för fregattens afgång till kust

städerna utsattes till Onsdagen den 16 Juni, och hade jag 

efter sa.rnråd med generalkonsuln bestämt att, :;åvida väderleks

förhållandena icke lade hinder i vägen, med fregatten g\)ra 

korta besök vicl Cosa Blrrnr·a, JVfazagohn, SoJ.fi och Moyadot· 

::;amt att från sistnämnda plats direkt återvf\ncla till Tanger, 

der godset ofördröjligen efter återkomsten skulle lossas. :E' re

g<1.ttens bortovaro beräknades blifva omkring åtta dagar. 

Det vackra vädret fortfor elen 12 och 13. Under dest:a 

dagar emottog jag dels ombord i fi·egatten del::; i general

kousulatet svar på de af mig gjorda besöken, och promenader 

i staelen och till närmaste omgifningar företogos. Dervid blef 

jag i tillfälle att fLterse två ställen, som icke saknade mera 

::;pecielt intresse för svenska sjöofficerare, hvilka förut besökt 

Tanger, nemligen svenska statens förra egendom, numera. 

::;panskt kloster, och den generalkonsul Ehrenhoff förr till

hörande privategenelom straxt utanför staden, i hvars vackra 

park ganska många svenska sjöofficerare njutit en angenäm 

svalka och gästfrihet. Denna egendom tillhör nu tyska rege

ringen och är upplåten åt tyska ministerresidenten, som vid 

mitt besök på det artigaste emottog mig. 

Den 14 inträdde förändring i väderleken och det började 

blåsa ostlig vind, som följande dag växte till storm, och störde 

clet för fregatten uppgjorda programmet. :E'ör att försöka för

::;äkra fregattens qvarhållande på ankarplatsen upptogs ånga 

och maskinen hölls i gång, men då stormen och sjöhäfningen 

ii.n mera tilltog, nhclgades .J ag den 15 rå eftermiddagen mecl 
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fregatten lemmt viken och under 1\falabata udde ~;öka en annau 

ankarsättning, der fregatten hade ~:;,jörum i händeltie hon icke 

kunde hållas fast . 

Den ostliga stormen fortfor allt j e m t till elen 17 på mor

gonen, men då blef det ganska plötsligt ::;tillt väder, hvarförc 

jag straxt lättade och återvände till Tangers redd i afsigt att 

begagna de, som de nu tecknade sig, gynsamma förhåJlamlena 

för att lossa godset. Redan tidigt på förmiddagen började det 

emellertid åter att blåsa så friskt att lastpråmarne, då ingen 

bogserhjelp af ångare stod att erhålla, enelast med stor svå

righet kunde mot sjön taget ~:;.ig ut Lill fregaLten, Jag lyckades 

dock att hafva godset utlossaclt kort efter middag och afgick 

då utan dröjsmål till Gibraltar, för att komplettera kolförra

Jet, hvilket under stormen så hårdt anlitats, att jag meLl åter

stoden icke ansåg mig kunna lugnt möta behofven under fär

den långs kusten. 

Sedan kolfyllningen m. m. nödvändigt i Gibraltar med

hunnits, återvände jag till Tanger elen 20 Juni på morgonen. 

Följande dag embarkerade generalkonsuln, en tolk och en 

mau, som blifvit rekommenderad att såsom kustkännare bi

träda fregatten uneler färden, men som icke kunde vara till 

ringaste nytta. Två marockanska tjenstemän, som efter fram

ställning af utrikesministern erhålli t min tillåtelse att med

följa fregatten till lVIazagahn, emb~trkeracle äfven och kl. 11 

f.m . afgick jag med Casa Blanca till för:ota mål för färden. 

(Forts.) 
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Tyska l<rigsflottans utveckling från 1873 ti111883. 
(Öfversllt.tuing från tyska spr[tket) 

I. 

De orsaker, som föraulethle förslaget till tysk:t flottans om

organisati~u och flottans historia före 1873. 

Den plan, som följts för tyska flottans materiella utveck

ling under de tio åren efter 1873, är grundad på förslag, som 

vid särskilda tidpunkter blifvit understäida preussiska landt

dagen och senare N Ordtysklands riksdag. Vare sig nu att 

Preussen tidigt eller sent uppmärksammat att det för landet 

var en lifsfråga att åstadkomma en flotta i stånd att försvara 

dess kuster och skyelda dess handel till sjös emot mindre sta

ters förtryck, är dock visst, att det bekymmersamma tid::;kifte, 

Tyskland genomgick 1848, och cleraf följande krig med Dan

mark gjorde frågan brännande. Detta krig gaf Tyskland den 

för;:;ta kraftiga uppmaningen till skapandet af en sjökrigsmagt. 

Danmarks relatift lilla flotta kunde tillfoga elen förenade con

federationen allvarsam skada, icke endast genom att värna sig 

sjelf emot förstörelse, utan ock genom att med sina små kraf

ter till sjös blockera alla Tysklands kuster. Detta förhållande 

visade Preussen hvilken tvingande nödvändighet det var att 

så hastigt som möjligt skapa sig en flotta, som kunde göra 

verkligt gagn. 
Nationalförsamlingen i Frankfurt am 1\'lain beslöt den 14 

Juli 1848 att skapa en tysk krigsflotta och beviljade dertill 

ett anslag af 20.000000 mark. Man tillsatte en marinkomite 

och kort derefter ett marindepartement för skötande af de 

teknislm angelägenheterna. Men då ä ena ::>idan des::;a upp-
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drag anförtrodde:; åt personer, obekanta med sjökrig:;yrket, 

eller åt amatörer, och å andra :;idan den federala auktoriteten 

egde endast ringa obestridd magt och icke en torfva jord, der 

den kunde sätta i verk organisationsförslagen, som länge fått 

mogna och blifvit diskuterade, så slutade man med att blifva 

öfvertygacl om att man ingenting verkligt kunde uträtta och 

att man hyst alltför stora förhoppningar. Partiledarne i tyska 

förbundet egcle vid denna tidpunkt långt ifrån elen kraft, det 

inflytande, de insigter och öfriga egenskaper, som voro nöd

väneliga för ett lyckligt utförande af ett så kolossalt företag. 

Den snillrike general v. Roclowitz yttrade sig härom: "Ett 

folk, som föresätter sig att från intet skapa en örlogsflotta, 

företager sig det största verk det kan ifrågasätta." 

Komiten uträttade också föga; alla dess försök misslycka

des. Fartyg, som köptes i utlandet, kommo aldrig till Ty:;k

lancl; de blefvo antingen qvarhållna af främmande regeringar 

eller gin go de förlorade uneler vägen; och de som nådde de 

tyska hamnarue egcle icke någon af de egenskaper, som äro 

vigtigast för striden. Man kunde icke skaffa sig erforderliga 

besättningar och icke heller sjöofficerare, som egcle förmåga 

att gifva första utbildningen åt en personal, som var alldeles 

utan sådan. England gick ända derhän att förklara, att det 

icke erkände någon tysk flagga och att det skulle behandla 

elen såsom sjöröfvarflagga. 

Tyskland har att tacka ansträngningarne utaf några af 

förbundsstaterna och de talrika komiteer, som bildade sig pa 

särskilda platser vid kusterna, för de mycket obetydliga fram- ' 

gångar, som dess mobiliserade krafter till sjös lyckades vinna. 

Oaktadt dessa staters fartyg och dessa komiteer i princip voro 

heroende af den s. k. tyska flottan, behöllo de dock, såsom 

händelserna visade, sitt särskilda initiatif. 

Den komite, som mest utmärkte sig, var deu i Kiel, hvil

ken påtagit sig forsvaret af Sleswig-Halsteins ku::;ter. De:;s 

artillerister hade flerfaldiga gånger sammandrabbningar med 

fienden:; kry::;sare och visste vid alla tillfällen att för:;vara. sig. 
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Fastän Preut;::>en betalte sin ::;kyldiga andel till underhall 

af tyt;ka flottan, började det c1ock att ::;kapa en flotta uneler 

särskild flagga. Den mägtiga, rnomukiska militärt;taten kunde 

icke utsätta sina fartyg och dess besättningar för elen van

hedrande behandlingen, ::;om en icke erkänd flagga får röna, 

och elen förutsåg att det verk, som börjats af idealister, all

deles främmande • för sjöväsendet, flkulle sluta med att ramla, 

på samma sätt som sträfvandena för tyska kejsardömets enheli 

vid denna tidpunkt. Förverkligandet af folkets käraste ön

::;kan kunde icke ernås på annat sätt än genom kraftig hand

ling oeh en 1;egelbunden administration - aldrig genom ::;kräf

vel af talare, voro desse än de mest ansedde. 
Man började sålunda, på inrådan af prins ALlalbert af 

Preussen, att ::;kapa den prens::;iska, flottan. Säsom des::; fö

deLsedag kan anses elen 5 September 1848, elen dag Llå en 

kongl. order fräntog krigsministern befälet öfver ln1stflottiljen 

och inrättade en marinkommission under prinsens ledning. 

Sålänge den tyska flottiljen egde tillvaro, kunde Preussen 

i sjelfva verket ingenting ändra i de redan bestående förhål

landena; också inskränkte sig kommissionens verk::~amhet till 

att komplettera försvaret af kusterna genom att förse flottiljen 

med sin fyllnad af rodelkanonbåtar och att kungöra några or

ganiseringsbeslut. Des::;a senare hade till syftemål indelningen 

af de särskilda elementen. Af den sjöfarande befolkningen 

bildades först en afdelning, och de som icke sysselsatte sig 

med sjöfart bildade en annan. Man bringade de olika. tjenste

graderna i likställighet med armt'ms, man bestämde en uniform 

för personalen och faststäide ett reglemente att tillämpas för 

disciplinen. 
Först år 1852 antogo des::;a ,;träfvanden en bestämd form; 

det var vid clenna tidpnnkt t;Om Preussen förskaffade sig, i 

er::;i:ittning för sina redan gjonla uppoffringar, fartygen "Bar

baros:::a" och ""Eckernfoerde '·, h vilka fartyg åstadkommos ge

nom försäljning af materialierna i <len Lyska flottan (en för

sti.ljning som g,jorcle amiral Fi~cher ryktb:u). Prenssen visade 
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tyska folket och hela verlden h~irigenom, att dess fasta beslut 

var att taga rang bland sjökrigsmagterna. 
Den dåvarande politiska situationen och nödvändigheten 

för Preussen att ensamt för sig beskydda Tysklands gränser 

uneler ännu 15 år, blefvo orsakerna till att denna nya skapelse 

endast ' så småningom kunde genomförar;. Härtill fordrades för 

öfrigt etablissement för fartygs byggande och goda hamnar, 

der sådana etablissement utan alltför stora kostnader kunde 

anläggas. Med oerfarenheten hos den tyska maritima indu

strien och ofullkomligheten i den tekniska bildningeu inom 

Ty::;ldand berodde man helt och hållet af utlandet för byg

gandet af krigsfartyg, dessas utrustning och be:styckning. 

H vad som isynnerhet saknades voro skickliga ledare och pen

ningar. Preussen, tyngdt af sina utgifter för lancltförsvaret, 

kumle icke bära de nödiga . kostnaderna för en marin, som af 

inflytelserika personer ännu betraktades såsom öfverflödig och 

icke . kunde annat än göra intrång för arm.en. De årliga an

slagen voro den tiden ganska små. Sålunda v oro 1850 : 
ordinarie anslagen . 282448 thaler, 

extra ordinarie d:o . ....... 717550 
" 

Summa 999998 thaler. 

och 1863: ordinarie anslagen 
extra ordinarie d:o . 

... ... . 2.130163 
1.150000 

)) 

)) 

Summa 2.280163 thaler. 

'l'yska förbundet, npprättadt 1866, tillät styrelsen att af 

confederationen ntskrifva tillräckliga summor för att åväga

bringa flottans skyndsamma utveckling. Preussiska marinen::: 

utveckling från 1855 till 1860 skedde efter ett af aflidne ko

nuug· Fredrik Wilhelm IV g:illadt förslag ett förslaO' som 
.... <....J ... ' b? 

vi:::;serligen fordrade 15 år för att i sin helhet genomföras, men 

som endast kräfde 12 millioner thaler. 
Man finner, att detta förslag stälcle fonh·ingarne ganska 

sma. lVIan efterstritfvade i detsamrna endast· fttt försvara sig 

emot en möjlig koalition emellan de skan<1inaviska magternft . 

Af sjögåeucle mar,oriel ifrågasa,tte man Glllhl't t räfartyg: nio 
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linieskepp borde bilda flottans hufvud:;tyrka, i händelse af ett 

krig till sjös. Flottans historia från denna tid är icke annat 

än en serie af alla slags motgångar, härflytande från brist på 

penningemedel. Om de klena tillgångarue också skulle med

gifvit att från utlandet anskaffa fullt färdiga krigsfartyg, så 

saknade man dock passande etablissement för dessas uppläg

gande och vård i något större antal. Det syntes nödvändigt 

att Ty:,;ldand sjelft kunde konstruera sina fartyg, sjelft armera 

och utrusta dem. Till ernående af detta mål fordrades emel

lertid icke ringa tid och dervid framstäide sig icke mindre 

svårigheter och gäckade förhoppningar, än vid utbildandet af 

officerare och underofficerare, verkligt genomträngda af både 

militärisk- och sjömannaanda. Man hjelpte sig ±ram så godt 

man kunde och tack vare isynnerhet prins Adalberts energi 

och outtröttliga arbete vanns ett lyckligt resultat. 

För att så hastigt som möjligt gifva oberoende åt mari

nen, anlade man i Danzig ett kongl. skeppsvarf och i Stettin 

och Stralsund marindepoter; 1853 tillvann man sig från Olden

burg området vid J acle, för att der grundlägga en krigshamn. 

De första fartygen, korvetterna "Arcona" och "Gazelle", sattes 

på stapel 1855, _men blefvo icke färdiga förr än 18ö8 och 1859, 

ty allt gick smått i början. Detta var dock ett framsteg att 

bemärka, ett framsteg af varaktigt värde, hvilket tillät tyska 

flottan att i 20 år af sig sjelf ega bestånd. Man egnacle nu 

allvarlig trppmärksamhet åt personalens utbildning, städse föl

jande elen ursprungliga uppgiften att hastigast möjligt göra 

sig oberoende af utlandet. Man måste således med ens upp

rätta en stam af lärare och instruktörer, dels med tillhjelp af 

främmande länder:; ::;jöofficerare dels ock af befäl från handels

flottan och landtarmE'm. lVIan vände sig i förra fallet till offi

cerare i holländ::;ka, danska och svenska marinerna, i senare 

fallet till framståemle kofferdikaptener, lotsar och officerare vid 

landtregementen . Af si:;tnämmla kategori måste ju de militära 

erhålla sjömannabildning och de icke militära militärisk ut

bildning innan de kuHLle anställas såt>om officerare vid flottan. 
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I sådant afseende utsändes de i engelska, holländska och ame

rikanska marinerna. Man insåg alltifrån början de många för

delame af en dylik rekrytering och af att tillgodogöra sig en 

i olika mariner erhållen utbildning. Man beslöt på samma 

gång att använda redan befintliga element icke allenast till 

manskapets utbildning men också till att nyskapa en officers

corps genom uppfostran af kaeletter och en underofficerscorps 

genom en skeppsgosseinrättning. Dessa företag gåfvo anledning 

till en serie af organisationsbeslut för personalens rekrytering. 

Man hade redan upprättad t en stam di vision och en corps 

af marintrupper; denna senare erhöll nu en solidare organisa

tion, blef formerad i bataljon med två kompanier och garni

sonerades i Swinemii.ncle. Kort clerpå, under år 1855 utkom 

ett reglemente, som reorganiserade hela personalen. Denna 

skulle bestå af: l: o) sjöofficerscorpsen och kadettcorpsen ; 2:o) 

stamelivisionen med sina "deckofficieren"; 3:o) varfscorpsen med 

dithörande "deckofficieren" ; 4:o) marinbataljonen ; 5:o) civil

funktionärerna ; 6:o) läkare- och sjukvårdspersonalen. 

Sjökaclettinstitntionen, upprättad i Berlin 1856, var af syn

nerlig vigt för rekryteringen af sjöofficerscorpsen. Aspiranter 

och kadetter som icke voro kommenderade ombord för kom

plettering af sin praktiska utbildning, erhöllo der en omfat

tande teoretisk och vetenskaplig undervisning. 

Slutligen anbefalldes den 23 December samma år uppsät

tandet af en corps reservofficerare för flottan, utsedda bland 

hande.lsmarinmis styrmän. Antalet aktiva sjöofficerare var i 

fortgående tillväxt från 1854 till 1863. Förstnämnda år räk

nade man 53 officerare, det sistnämnda 78, h vartill snart kom

mo 15 sjökadetter. 

stamdivisionen bestod under ::;amma period af 680 till 

1350 man, fördelade i "deckofficieren" underofficerare matro-' ) 

ser och skeppsgossar. 

"Deckofficieren" utgjorde ett slags lägre officersgrad*) och 

*) Niirmast j emförliga med svenslut llott.a us uppböl'dsmöiu ell er engelska 

!lottans nvarrant officers« . 



buro of.ficersvärja. De lmde ombord sw mes:; för sig och er

höllo samma dietpenningar som sjökadetter. De voro för

delade till tre särskihla detaljer, nemligen: tacklingen, artil

leriet och navigationen. Alla tre kategorierna rekryterades 

bland stamdivisionens matroser, hvilka, likasom underoffice

rarne, rekryterades fran :;keppsgosseinrättningen. 

skeppsgosseskolan ordnades genom en förordning af 1858. 

De ynglingar, som önskade ingå såsom skeppsgossar, borde 

vara emellan 14 och 16 år gamla, friska och egancle i förhål

lande till sin ålder goda kroppskrafter. De blefvo förbundna 

att efter de tre år, soin deras uppfostran vid inrättningen an

sågs fordra, tjena 2 år längre vid kongl. flottan än de tre år , 

hvartill alla voro pligtige. Oaktaclt systemet för skeppsgossars 

ntbihlning genom senare ntgifna reglementen blifvit i dess 

minsta detaljer fullkomnat, hafva dock vilkoren för antagnin

gen och tjenstgöringen icke undgått någon förändring. 

Underofficerscorpsen fördelades på samma sätt som "deok

officieren" , uti konsta.pelsmater; ,.;kepparemater och styrmans

mater. 
De simrla matroserna i :;tamdivi:;ionen innefattade enligt 

18G2 års indelning fyra klasser, af hvilka den första hade 

korporals rang. D e öfriga åtskiljdes enelast genom aflöningen. 

Uppflyttning till högre klass berodde af tjenstetid .ombord 

och intill 2:a kla:;:;en fick dervid räknas tj en:;tetid äfven pa 

handelsfartyg. Härigenom kuncle det inträffa, att en man ge

nast vid inträdet i elivisionen erhöll högre månaelslön än en 

elensamma förut tillhörande man, som tjenstgjort kortare tid 

pet handelsfartyg. Denna anomali; egendomlig för preussiska 

marinen, hade :;in grund i hänsynen till förhållandena i han

elelsmarinen och synes det :-;om man härigenom velat till krigs

flottan:; tjenst draga matroser med god ::;jömannauppfo:;tran, 

hvilka till en början ofta hysa stor motvilja för den militära 

tjensten. Det var för~:~t uneler en senare tid 1:10111 man borttog 

s8,clana aflöningslda~:~ser samt bestämde för rekapitnlanter en 

tilläggsaflöning efter aleler i tjensten och tjensteticl ombord. 
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V arfscorpsen, semt.re benämnd vf-trfsdi visionen, best;ocl af 

maskinistpersonalen, eldare och cliver::-~e arbAtare och inbegrep 

"deckof.fioieren", maskinister och förmän. 

Marinbataljonen, ökad tiJl 4 kompanier, utgjordes af en

dast underofficerare. Bataljonen var ända till 1873 använd 

äfven till polistjenst. och till bevakning vid kaserner in. m. 

Marinens högsta styrelse, som ledde alla dessa organisa

tioner, var sjelf föremål för täta ändringar. En order af den 

14 November 1853 hade fråntagit krigsministom l edningen af 

flottans angelägenheter. En oberoende eentrala.nktoritet under 

namn af "Amiralitetet'' inrättades. Åt denna anförtroddes på 

en gång det militära öfverkommanclot och administrationen. 

Den var delad på tre afdelningar: l :o) Kommancloafdelningen; 

2:o) 'l'elmiska afdelningen; 3:o) Administrativa af delningen. 

Pre~?iclenten i statsrådet nämnde,; till chef för denna styrelse . 

Prins Aclalbert bibehöll elen ,;pfleiela ledningen under namn af 

högste bef~tlhafvare. Det är anmärlmingsvärdt egendomligt 

att efter tyska kej~:~anlömets upprättawle, d. v. s. omkring 20 

år senare, återgick man till denna :-;tyrelseprincip. Under tiden 

hade 1859 styrelReu blifvit. el e lad i två direktioner. en för kom

mi1ndoärenclena och en annan fö1· cle administrati~a angeli:i.gen

hetema. Den 16 April 18(11 ntgaft~ en order, som medförde 

nya ändringar; Amiralitetet npphörcle derigenom i sin obe

roende »tällning så,;om marinminit~terium och stäldes uneler 

krigsministern, som äfven blef Hjöminister. Ett militärt öfver

kommanclo bibehölls och innehades af prins Adalbert, som 

derjemte bemyndigade:;; att va1 a generalinspektör öfyer flottan. 

Hans ställning till :;jöministem blef elensamma som general

in:;pektörens öfver artilleriet till krigsministern. Med ombild

ningen af högsta ~:~tyrel:;en följde nödvämligtvis en hel del 

förändringar uti unelerlydande funktioner . 

I sjelfva verket fann::; då endast. ett stationskommanclo, 

nemligen i Ö::;tersjön, ty stationen vi il N ordsjön var ännu icke 

Rå färdig , att dess styrelse kunnat träda i verksamhet . En 

förorclning af den Hl Juli 1862 innehöll : "Chefen för flottans 
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station är högsta myndighet endast i afseende å de angelägen
heter, som angå stationen. Varfven och marindepoterna an
förtros åt särskilda administrationer, hvilka, under namn af 
Kongl. Vmjoet och Kongl. Depoten, ställas under marinmini
sterns direkta order. Intendenturen vid flottans station ställes 
under flottans högste befälhafvare. Chefen för flottans station 
utöfvar det militära befälet vid stationen och är inspektör öf
ver de tekniska inrättningarne der. Hans myndighet omfattar 
äfven matrosdivisionen, skeppsgossedivisionen, varfsarbetarne, 
marinbataljonen och marinartilleriet och slutligen har han 
Mven inseendet öfver lots- och utprickningsangelägenheterna 
i den mån dessa hvila på kongl. flottan. stationskommandot 
i Östersjön föres i Danzig." . 

Framstegen i afseende å sjökrigsmaterielen nödvändig-
gjorde utarbetandet af en ny plan för flottan långt förr än 
l1en af 1855 kunde hafva blifvit genomförd. 

Vid den tidpunkt då sistnämnda plan uppgjordes hade 
segelfartyg ännu icke blifvit utdömda såsom krigsfartyg och 
kryssf~re, ehuru man redan då förutsåg ångans alltmera till
tagande välde och tagit hänsyn till dess snart inträffande för
herrskande. Den kamp, som pågick emellan de båda fram
drifnino·smecllen ånga och segel var inom kort utkämpad; ån
gan h:de segrat öfver vinden och alla nationer skyndade sig 
med ifver att för sjökrigsbruk tillämpa ångkraften, men under 
någon tid användes ångan endast såsom h j el p kraft på de stora 
krigsskeppen. 

Detta bristfälliga system blef af kort varaktighet. Viss-
heten om att på denna väg icke lyckas erhålla fartyg med 
tillfredsställande hastighet och framträdandet af tyngre kano
ner med långa skottvidder ledde till konstruktionen af snabb
o·ående freo·atter och korvetter. Dessa förde visserligen icke b b 

så stort antal kanoner, men deremot gröfre pjeser, en fördel, 
som å linieskeppen icke skulle kunna uppvägas med större 
antal, enär dessa fartygs <läck icke kunde emottaga de gröfro 
pjeserna. 
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Snart erhöll emellertid artilleriets ständigt tilltagande 
magt i pansarn en motståndare, :som hårdnackadt kämpat mot 
detsamma om väldet ända till den dag som är och som ha
stigt åstadkom en fullkomlig omstörtning i kanonkonstruk
tionen. 

Till en början tillämpa,de man pam;arklädsel endast på 
flytande batterier, enär man /icke vågade sätta tro till att pan
sar lät sig förenas med öfriga eftersträfvade egenskaper hos 
sjögående fartyg. Men sedan under Krimkriget de bepansrade 
batterierna visat sin öfverlägsenhet öfver linieskeppen (bom
barderingen af Kinburn), vågade fransmännen och kort der
efter engelsmännen försöket att pansarkläda stora far~yg. 

Amerikanska kriget lärde oss ytterligare fördelen af att 
använda stöt för det direkta förstärandet af fiendens fartyg. 
Till detta ändamål blefvo pansarfartygen försedela med ramm, 
en uppfinning, som åter föranledde de vattentäta komparti
menten. Fartygets undervattensrum delades i flera från hvar
an.clra skiljda afclelningar, för a.tt efter en sammanstötning en
dast en mindre del af fartyget skulle vattenfyllas och fartyget 
sålunda bibehålla förmåga att flyta. Efter hand fann man 
angeläget att i sådant syfte öka antalet elylika afclelningar 
och i närvarande tid har cellsystemet utvecklats till en full
komlig labyrinth. 

Denna anordning jemte andra orsaker framkallade en ny 
fiende till pansarklädseln: undervattenskrigsmaskiner, h vilka 
likaledes under amerikanska kriget börjat vinna uppmärksam
mande. 

Från de olika principerna utväxte nu en kamp emellan 
artilleriet och pansaren; hvilka båda togo vetenskap och snille 
i anspråk. Svårigheterna att stadga åsigterna i afseende å 
krigsfartygs konstruktion framkallade ett oändligt antal olika 
typer. Fullt bevisadt syntes emellertid vara att linieskeppens 
och träfregatternas tid var ute. 

Trots det tillväxande antalet nya uppfinningar, af hvilka 
don efterföl j ande alltid hade till syfte den föregåendes beseg-

Tids!.:,·. -i Sjt!v . 188C. 2'1 



rande, var ingen nation i stånd att på en gång kassera ~:~in 

äldre sjökrigsmateriel, för att ersätta den med ny. Ocksa se 

vi i alla de stora marinerna de mest varierande fartygstyper , 

alltefter det större eller mindre inflytande den ena eller andra. 

faktorn hade erhållit vid konstruktion och armering eller i 

mån af det större eller mindre antal äldre fartyg, man försökt 

modernisera. Dessa senare representerades hufvudsakligen af 

ånglinieskepp och ångfregatter. Härtill kommo korvetter be

styckade med gröfre pjeser i ringa antal samt aviso~~rtyg 

förseelda med bästa möjliga framclrifningsapparater. Afven 

framstod behofvet af kryssare för de aflägsna stationerna och 

hvilka borde förena följande egenskaper, nemligen största möj

liga fart, god seglingsförmåga och kraftigt artilleri. 

De största typer af pansarkläelda fartyg, som förekomma 

voro bepansrade linieskepp med ett stort antal kanoner af 

liten kaliber ("Magenta") och de engelska fyrmastade pansar

fregatterna ("N orthum berland" ). 

Fregatter med helt men svagt pansar, såsom "Prince Con

sort", försågas med svåra kanoner i litet antal. Pjeserna öka

des i graflek alltsom · man ökade pansarets tjocklek och till 

skydd gafs dem icke längre annat än en pansarkläeld kase

matt ("Kronprinz", "Kom1ig vVilhelm"). Härifrån leddes man 

till konstruktion af tornfartyg ("Arminius", "Preussen") och 

af monitorer. Allteftersom cellsystemet utvecklades, uppträdde 

fartyg med det gröfsta artilleri, med artilleri utan något skydd 

(de tyska bepansrade kanonbåtarne) och med artilleri till hälf

ten skyclclaclt ("Shannon"). 

Framdrifningsapparaterna samt anfalls- och för::;varsvapnen 

voro icke ensamt de elementer, som underkastades stämliga 

systemförändringar iföljcl af det oupphörliga uppträdandet af 

nya modeller. Det blef äfven fråga om att göra ett klokt val 

af byggnacl::;material, trä eller jem. Båda företedde fördelar 

såväl som olägenheter; dock stannade ::;egem hos metallen 

tillföljd af de~ts större varaktighet. Utom fartyg helt och 

hållet af jern, upptrtLclde också ~artyg af ett sammansatt sy-
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stem, i hvilka man användt både jern och trä, för att till

godogöra sig fördelame af båda materialen. 

Om Preussen länge tvekade att genom köp eller kon

~tru~tion förskaffa sig pansarfartyg, af fruktan att kasta sig 

m 1 de enorma kostnader, hvilka tilläfventyrs kunde blifva 

utan nytta, öfvertygacles det till sist om att ett länoTe vän

tande dock icke skulle gifva dess flotta en fullkomlig 
0

fartygs

typ. Här gällde det att gå framåt eller blifva efter. De båda 

hufvudfaktorerna i sjökrigsmaterielen togo sig ingen hvila och 

icke heller syntes den ene afgörancle kunna vinna på elen andre. 

Man kunde icke hoppas att med omdöme göra sitt val utan 

uppoffringar och det blef sålunda nödvändigt att gå med i 

elen praktiska utvecklingsstriclen. 

Preussen kastade sig icke obetänksamt in i denna svåra 

och. ruinerande kamp, det väntade i det längsta att bygga, 

allt1d med uppmärksamheten noga riktad på alla de andra 

nationernas rön. När man slutligen måste fatta ett beslut 

om elen ändring som borde vidtagas i den ursprungliga flott

planen, med hänsyn till de fartyg, ~:~om återstoclo att bygga, 

och seelan åsigter och sannolikheter uttalat sig för bepansrade 

fartyg, framträdde ministeren 1863 inför nationens represen

tanter med en ny plan. 

I stället för de förändrade linieskeppen såsom stridsfartyg 

fordrade denna nya plan företrädesvis pansarfartyg med kraf

tigt artilleri. Senare framlades utredning och förslag om an

lägganclet af en krigshamn vid Östersjön, antingen vid J as

m und eller vid Oxhmft. Det äskade anslaget uppgick till 

23.900000 thaler. De politiska tilldragelser, som då tillstötte, 

meclgåfvo icke utförandet af denna plan; den bl e f dock grun

den till alla de förslag som följde densamma. 

Det krig som utbröt emellan Danmark och Tyskland 

fann detta senare land än en gång utan flotta, i stånd till 

något kraftigt uppträdande. De två stora tyska ma"'terna 
. 

• b ' 

allierade emot Danmark, voro såsom två jättar mot en clverg, 

och likväl blefvo deras förenade krafter vanmäktiga. Mot 



siutet af kriget kommo visserligen några österrikiska fartyg 
preussiska flottan till hjelp, men de uppträdde endast i N ord
sjön, och Preussen blef tvunget att ensamt, bäst det kunde, 
försvara sina kuster. Oaktadt den preussiska flottan hade 
större betydenhet än vid första kriget med Danmark, var den 
dock ännu den danska underlägsen, ty några af de preussiska 
fartygen voro på utländska stationer vid krigets utbrott. 

Ställningen i Östersjön vid krigets början var följande : 

Danskarne hade till sin disposition: 

l linieskepp ("Skjold"); 
4 fregatter ("SjaJlland", "Jylland", "Niels Juel" och "Torden-

skjölcl"); 
3 korvetter ("Dagmar", ''Heimdal" och "Thor"); 
3 pansarkläelda fartyg ("Esbern Snare", "Absalon" och "Rolf 

Krake"), af hvilka det sistnämnda under större delen af 

kriCYet användes till stöd åt armen; 
t:> 

4 hjulångare; 
7 kanonbåtar; 
tillsammans 22 fartyg - de flesta krigsångare -- förande 320 

kanoner af diverse kalibrar. 
Preussen hade att häremot ställa: 

'') f t d "SJ',_,lland"·, l korvett (" Areona , unge är mo s varan e ev 

l d:o ("Nymphe"); 
l aviso ("Loreley"); 
4 kanonbåtar af l:a klass; 
15 kanonbåtar af 2:a klass; 
tillsammans 22 fartyg - de flesta små - förande 89 kanoner. 

Senare kunde Preussen öka sin styrka med korvetten "Vi
neta", 2 avisbångare och 2 kanonbåtar, men preussiska flottan 
blef dock fortfarande underlägsen fiendens, icke så mycket för 
att hon rälmade många färre kano:p.er, men emedan emot dess 
3 egentliga stridsfartyg Danmark ständigt kunde ställa 10. 
Af dessa 10 fartyg voro de tre pansarklädda fullkomligt oan
gripliga för preussiska flottan. Sålunda voro danskarue allt
jemt i stånd att blockera Östersjö~1s kuster, om denna blockad 
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c>ckså icke blef fullständig. Än mer, i de särskilda samman
drabbningarne till sjös kunde de, åtminstone i vstersjön, alltid 
uppträda i öfverlägset antal, hvilket gjorde det omöjligt för 
preussiska flottan att vinna några verkliga fördelar, änskönt 
till och med fienden gaf erkännande åt elen både vid striden 
vid J as m und och efter det kraftiga understöd som de preus
siska kanonbåtarue gåfvo österrikiska flottan uneler striden 
vid Helgoland. 

De lärdomar som Preussen hemtade af detta krig kunna 
i få ord sammanfattas. Flottan hade fått elddopet och hade 
bemödat sig att utan pansarklädela fartyg uträtta hvacl som 
var praktiskt utförbart. Man hade också blifvit öfvertygacl 
om att kustförsvaret icke borde inskränkas enelast till de preus
siska kusterna utan i synnerhet sträckas till Danmarks väCYar 

o t:> 

till sjös. A en annan sida borde N ordsjön uti Preussens kom-
mande krig till sjös- spela en framstående röle. Såsom en 
följd af dessa lärdomar yttrade man liflig önskan att skapa 
en flotta som kunde uppträda anfallsvis, och 1865 framlades 
en ny plan till sjökrigsvapnets utveckling. Uti denna säges 
det: "Två vigtiga skäl tvinga Preussen att intaga plats bland 
sjömagterna, l:o) för att beskydda Preussens och Tysklands 
handel till sjös och försvara kusterna vid N ord- och Östers]' ön . ' 
2:o) för att bevara sitt europeiska inflytande i de länder, som 
för detsamma icke äro tillgängliga annat än öfver hafvet. Be
träffande flottans sammansättning bör man hålla sig till de tre 
hufvudklasser fartyg, som ingå i de stora europeiska flottorna. 
Dessa äro : fartyg för att anfalla fienden i öppen sjö, h vartill 
man näppeligen kan använda andra än pansarfreCYatter· fartyg 

b ' • 

till försvar af kusterna och hamnarne, hvartill böra användas 
hufvuclsakligen pansarfartyg af mindre dimensioner; slutligen 
fartyg till skydd för handeln i aflägsna farvatten. För sist
nämnde ändamål böra byggas fregatter och korvetter af trä. 
Härtill bör ytterligare läggas avisafartyg för att underhålla 
förbindelsen och fortskaffa clepecher samt transportfartyg till 
fortskaffande af förnödenheter." 
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Till (yllande af ofvan fi·amstälda behof begärde man en 

flotta af: 
10 pansarfregatter, 

10 pansarfartyg af mindre dimensioner , 

8 manöverkorvetter med 28 kanoner, 

G korvetter med 14 till 17 kanoner, 

6 avisofartyg, 
4 transportfartyg. 

Kostnaderna för byggandet och det fullständiga utrustan

det af dessa fartyg jemte skapandet af en reserv uppskattades 

till 34.539000 thaler. En tid af 12 år ansågs erforderlig för 

anskaffande af denna materiel med tillhörande personal. 

Längre ned i förslaget l& ses: "Beträffande anläggande t 

och orclnanclet af krigshamn, kan man, enär Preussen i Öster

sjön redan eger en hamn, som torde kunna upp(ylla alla for

elringar på en god örlogsstation, tillsvidare afstå från det sär

skilda förslag som hade till mål anläggandet af krigshamn i 

Östersjön. J ad e bugten i N ordsjön förenar alla fördelar för er~ 

krigshamn der. Preussen har derföre för längesedan förvärfvat 

sig denna bugt och har redan börjat grundläggningen af en 

krigshamn." 
Till fullbordande af flottans etablissement i Kiel begärde 

man 380000 thaler. Beloppet af ordinarie anslaget till flottan 

ansågs böra ökas med 5.000000 thaler. 

Från denna plan afveks icke intill 1866 års krig. De po

litiska framgångar som erhölls genom detta krig, vidgade emel

lertid behofven, under det att svårigheterna att ariskafra de 

erforderliga medlen aftogo. Från Jenna tidpunkt deltog nem

Iigen hela tyska förbundet i de kostnader, som flottans ord

nande kräfcle, och hela den sjöfarande befolkningen vid Tysk

lands kuster blef skyldig att taga del i sjökiigstjensten. 

De intressen, man hade att värna om, hade blifvit flera, 

det gällde allt mera att beskydda tyska undersåters ökade in

tressen i utlandet och de nyligen incorporerade betydande sjö

städernas ansenliga ha,nclel 
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1867 framkom ett förslag till utveckling af förbundets 

flotta, i hvilket begärdes: 

1:o) korvetter till handelm; skydLl på alla h af; 

2:o) kanonbåtar och pansarfartyg till försvar af kusterna; 

3:o) pansarfregatter och avisafartyg för utvecklande af don 

nationella anfallskraften; 

4:o) skolfartyg till personalens utbildning; 

eller tillsammans följande krigsfartyg: 

16 pansarfartyg, 

20 korvetter, 
22 kanonbåtar, 
8 avisofartyg. 

Utförandet af denna plan blef börjadt och fortgick med 

all kraft ända till det plötsliga utbrottet af fransk-tyska 

kriget. 

I11nan vi vidröra händelserna till SJ. ös under detta kri o-
o' 

vilja vi först kasta en blick tillbaka på den inre utvecklingen 

af flottan uneler tiden emellan kriget emot Danmark och kriget 

emot Frankrike. Rörande bestämmelserna för personalen be

märka vi då särskildt en order af elen 20 Maj 1864, som stad

gade att marinens löjtnanter af l:a och 2:a klass, enseignerna 

och volontärkadetterna skulle för framtiden bilda följande 

grader: kaptenlöjtnanter, löjtnanter, underlöjtnanter och sjö

kadetter. Dessa senares organisation blef definitift reglerad 

genom en förordning den 16 Juni. sjökadettinstitutionen i 

Berlin . upphörde och aspinmtermt blefvo icke antagna tilllm

detter förrän vicl 17 års ålder (förut 15 år) och efter genom

gången inträdesexamen. Såsom sådana embarkerade de genast 

på skolfartyget, med hvilket de på hösten utgingo på nio 

månaders expedition till aflägsnare farvatten. Vid återkomsten 

från denna expedition och efter undergången pröfningsexamen 

utnämndes de till sjökadetter. I denna grad skulle de göra 

åter två års sjötjenst, innan de fingo inträda i marinskolan. 

Den första ettåriga kursen i marinskolan egcle rnm 1866 i Kiel. 

De sjökaeletter som vid afgångsexamen blifvit godkände skulle 
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före sm utnämning till underlöjtnanter underkastas officers
corpsens val, likasom deras kamrater vid armen. 

1865 flyttades chefskapet för flottans station från Danzig 

till Kiel; man ditsände äfven marinbataljonen, under det marin
artillerikompanierna flyttades till Friedrichsort. Vid samma 

tidpunkt uppstod en hel serie af nya inrättningar, såsom 
marindepöten i Kiel och Geistemi.i.nde och artilleridepöten för 
hamnbefästningarne i Kiel. Uti dessa befästningar, som pro

visoriskt utgjordes af Friedrichsorts gamla danska forter, för
lades två kompanier marinartilleri. under det att det tredje 
delades emellan Danzig och Stralsnml. 

En jemförelse emellan 1866 och 1870 skall visa med hvil

ken hastighet flottans materiel och personal ökades. Vid ut
brottet af kriget med Österrike räknade Tyskland följande 
stridsdugliga fartyg: 2 pansarfartyg, 8 korvetter, 22 kanon
båtar och 3 avisofartyg. 

Personalen utgjordes vid samma tidpunkt af 113 officerare 

på aktiv stat, 41 reservofficerare och 1700 man. 
1870 bestod materielen af: 3 pansarfregatter, 2 mindre 

pansarfartyg, 9 korvetter, 3 avisofartyg, 22 kanonbåtar och 
l linieskepp (artilleriskola). 

Personalen upptog vid samma tid 162 aktiva officerare, 

43 reservofficerare och 3650 man. 
Under kriget 1866 inträffade ingen sammandrabbning med 

fiendtliga flottan, icke en gång mellan enkla fartyg, ty öster
rikiska flottan qvarblef i Medelhafvet; de två preussiskQ. pau

sarfartygen voro icke i stånd att företaga en så långväga ex
pedition i ändamål att förena sig med de italienska fartygen, 

Att skicka de få korvetter, Preussen disponerade, hade varit 
oklokt, ty de voro ingalunda stridsfartyg som i någon mån 
kunde öka italienska eskaderns styrka. Då i öfrigt de öster
rikiska korvetterna och fi:·egatterna endast undantagsvis gingo 

till sjös, kunde icke heller de preussiska korvetterna, som voro 

ute å främmande stationer, hoppas att få möta dem. 
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Danmarks tvifvelaktiga hållning tillät dessutom icke Prens
sen att disponera sin sjöstyrka för strid i dessa trakter. 

Såsom en följcl af de enorma fördelar, som vunnos genom 
detta, så hastigt slutade krig, blef preussiska flottan N ordtyska 
förbundets flotta och den l Okt. 1867 hissade de preussiska 

fartygen Nordtysklands flagga. Den 9 följande November ut
gafs den lag, som stadgade om skyldighet till militärtjenst i 
förbundets flotta. Samtidigt utkom ett nytt reglemente för 

rekryteringen vid flottan, genom hvilket sjöfolkets inkallande 
öfverläts till särskilda marinrekryteringskommissioner. Dessa 
kommissioner fungerade inom l:a, 2:a, 9:e och lO:e armecorp
sernas utsträckning, hvarinom kustdistrikten befunno sig. 

En betydelsefull tilldragelse i marinens historia är invig
ningen af krigshamnen vid Jade 1869. 

En annan händeh;e, som för marinens utveckling blef af 
stor vigt, var bildandet följande sommar af den första pansar

eskadern, bestående af "König \Vilhelm", "Kron prinz", "Frie
drich Carl" och avisafartyget "Preussischer-Acller". 

Då kriget med Frankrike följande året utbröt, sågo tyska 
kusterna sig åter blockerade af en fruktansvärd flotta. Denna 
skulle kunna hafva uppträdt med stor öfverlägsenhet på hvil

ken punkt af kusterna som helst och anfalla vare sig Kiel 
eller Wilhelmshaven uneler ytterligt gynsamma förhållanden, 
som aldrig mera skola ens närmelsevis erbjudas. 

I början af kriget existerade hvarken minor eller fästnin
gar af någon betydenhet. Bådadera försvarsmedlen blefvo så 
t:>måningom uneler krigets lopp improviserade. I Wilhelms
haven voro hamnarbetena så ringa framskridna, att man först 
efter krigsförklaringen lät insläppa vatten för att få en provi
sorisk passage. Hamnens enda skyeld var elen lilla pansar
flottan bestående af tre fregatter och "Arminius". 

Uti Östersjön var Tyskland förhinclraclt att öfverskricla 
den strängaste defensiv, ty det hade enelast två korvetter och 
några kanonbåtar att ställa emot en eskader af 7 pansarfartyg. 

Det enda möjliga var att genom rekognoscering oroa fienden, 
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hvilket också skedde vid Danzig af korvetten "Nymphe" och 
jakten "Grille" och vid Ritgen af kanonbåtarue "Blitz" och 
"Drache". 

Bland tilldragelser till sjös bör nämnas kanonbåten "Me-
teor's" strid med franska avisafartyget "Bvuvet" samt tre med 
krigskontraband lastade fartygs uppbringande af korvetten 
"Augusta" i närheten af Bordeaux. 

Alltifrån krigets början hade till vinnande af skyndsam-
het och samverkan i de inbördes förhållandena emellan kom
mandot, den tekniska direktionen och administrationen, genom 
order af den 29 Juli 1870 blifvit föreskrifvet ett noggrann t 
samband emellan högste befälhafvaren och marinministeriet. 
Inom detta upprättades en speciel afdelning för de angelägen
heter, som rörde kommandot under kriget. 

Denna organisation, nu i hast tillskapad, ehuru den redan 
förut ingått i prins Adalberts planer, synes hafva vunnit för
troende under kriget, ty vid fiendtJigheternas slut gjordes den 
genom en order af elen 15 Juni 1871 fortvarande och föran
ledde ett nytt reD"lemente för ärendenas skötande. • b 

Utan tvifvel emedan krigsministern var öfverhopad med 
omtanka, beslöt H. :M::t att gifva en särskild styrelse åt flottan 
och upprättade genom ordern elen 30 N o vember 1871 ett ami
ralitet, hvars chef då blef generallöjtnant Stosch. 

En ny aJra öppnar sig nu för flottan och fastän den nya 
planen för flottans omorganisation icke framkom förrän 1873, 
kan man dock straxt se att bestämmelser och ändringar af 
tidigare data legat till grund för denna. 

(Forts.) 
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striden Eckernfördefjorden 
Skärtors!lagen den 5 April , 1849. 

Fiiri'Clray i Nor,qe af C. J. ' Ankcr. 

pied furfattarens tillåtelse ufversatt och idurdt.) 

If, {l/ur: l. «~~krigshistorien s vigtigsto llegivenhedet'« af H. J. .1\IUI!er 
l\ ristiania 1863. - 2. «K rigen 1848-50« af Wilhelm Holst, Kjubenhavn, 185:l. 
- 3. «Nordsljeman•, n:o 31 fiir 1840 (Fredriksvrcrn). - 4. dCrigen i an rene 
1848, 40, 50 og de faldnes rnincie« af A. D. Coheu, 0<1ensee, 1853.- 5. ~Ied
delandcn, nedskrifna dagen efter Htriden af de tvi't norska officerare, som del
togo i densamma. 

Det är väl ett mycket sorgligt, men å andra sidan ett 
högst intressant monwnt af den danska sjökrigshistorien från 
midten af detta århundra<le, som jag vill gö :a till ämne för 
mitt anförande i afton, nemligen den märkliga och enastående, 
ja nästan oförklarliga affären i Eckernf0rdefjorden, Skärtors
clag elen 5 April 1840, clrt det lyckades två preussiska för
skansade batterier, i förening med några fältbatterier, att 
spränga ett danskt linieskepp i luften, att taga en dansk fre
gatt och försätta två <lanska krigsångfartyg ur stridbart skick. 
Detta förvånan<1e resnitat vanns af 10 förskansade kanoner, 
understödda af ett antal fältkanoner å preussiska sidan mot 
148 kanoner i de danska fartygen, utan att man egentligen 
kan påstå att der från dansk sida blef begånget något väsenclt
ligt fel under striden. 

Det skulle utan tvifvol varit klokt handladt om man 
' uneler den ostliga pålandsvinden, som den dagen blåste, hade 

unelerlåtit att löpa in i fjorden, hvilken uneler rådande för
hållanelen blef såsom en fälla, men efteråt är det alltid lätt. 
att siiga hvacl som borde gjorts. Det var oturen, som var 
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dan~karne~ värste fiende denna dag. Stora och små mis~öden 
följde på hvarandra hela dagen från morgon till afton och 
vållade ~lutligen denna smärtsamma katastrof, som ännu i dag 
~amman pressar hjertat på h varje dansk fosterlanclsviin ~å ofta 
han hör ordet Eckeniforde. 

Innan jag går att tala om denna förunderliga strids de
talj er, må det tillåtas mig att i mina åhörares minne i kort
het åt erkalla elen politisk-militära ställningen i Danmark i 
början af April 1849: 

Det 7 månaders vapenstillestånd, som beramat~ emellan 
Danmark och Tyskland elen 26 Augusti 1848 i Malmö, för
nämligast genom konung Oscar elen förstes kraftiga initiativ, 
tilländagick elen 26 Mars 1849, men lord Palmerston åstadkom 
en förlängning af detsamma mecl 8 dagar, nemligen intill kl. 
12 natten till elen 2 April. Största delen af den danska ar
mim, hvilken rälmade 48 bataljoner, stod då på Als under 
general von Kroghs kommando; under honom kommenderade 
generalerna Bii.low, Meza, Moltke och Schleppegrell, äfvensom 
generalmajor Rye, som med 8000 man låg vid Kolding för 
att gå sydvart mot Slesvig. En del a.f flottan uneler kom
mendör Gardes befäl låg . vid Als. Han var nemligen chef för 
flottan vid Slesvigs ostkust. Den slesvig-holsteinska armEm 
- upprorsarmen - utgjordes af cirka 2(X)()() man: uneler an
förande af elen preussiske generalen v. Bonin, som innan va
penstilleståndet tilländagått med största delen af sina trupper 
hade ryckt mot norr, för att besätta halfön Sundeved micH
emot Als. Vid Flensborg hade preussarne en större styrka, 
likasom de också hade en mindre styrka söder om Eckern
fonle~jorden under kommando af hertigen af Sachsen-Koburg
Gotha. 

En timma efter det vapenstilleståndet tilländalupit, alltså 
klockan l på morgonen den 2 April, satte danskarue en ba
taljon på två färjor öfver sundet vid Sonderborg till Dyppel. 
Klockan 4 på morgonen defilerade hela armen öfver den nyss 
slagna bron från Als till Suncleved. Första saminandrabbnin-
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gen till lands egcle rum dagen clerpå, alltså elen 3 April, då 
generalmajor Meza med sin brigad jagade fienden vid Atsbel. 

Jag skall nu öfvergå till Eckernferdeexpeclitionen. Denna 
föranleddes deraf, att general Krogh hade för afsigt att göra 
ett angrepp mot Flensborg för att clrifva preussarne ur deras 
ställningar vid denna stad. Samtidigt härmed ville han, att 
en del af flottan under kommendörkapten Paindans kommando 
skulle alarmera fienden vid Eckernfercle och hota med land
stigning, så att den der liggande tyska styrkan skulle blifva 
bunden och icke förena sig med Flensborgsstyrkan. 

Allaredan nu begynner danskames otur; ty efter det or
dern om demonstrationen vid Eckernforde blifvit afsänd erfor 
general Krogh, att insurgenterna hade förenat sig mer)_ preti.s
sarne, så att han i sista ögonblicket måste uppgifva l anfallet 
mot söder, h varom Paludan icke blef underrättad. Den danska 
sjöstyrkan, som elen 3 April hade gjort ett p~r lyckliga de
monstrationer mot Aabenraa och Eckensuncl, var vid godt mod 
och hade i ordens dubbla bemärkelse "ångan uppe". Linie
skeppet "Christian den 8:e" låg under kommendörkapten Pa
ludans befäl vid Mummark Fan·ge på östra sidan af Als, då 
han den 4 April vid middagstid från kommendör Garde med 
ångfartyget "Hekla" fick order att taga nämnda ångfartyg 
med sig och samma dag på aftonen infinna sig utanför Eckern
ferdefjorden, hvarest han skulle sammanträffa med fregatten 
"Gefion" och ångfartyget "Geiser", som hade på släp 3 jakter 
med l kompani infanteri, samt l korvett och l brigg. De 
två sistnämda fartygen medsändes endast för att det skulle 
se ut som en större landstigning var tillernad ; de aflägsnade 
sig åter under natten till elen 5. Vidare hade Paindan fa tt 
order att i skymningen "löpa in i ~jorden, allarmera fienden, 
göra landstigning på flera ställen, förstöra strandbatterierna 
och bemägtiga sig Eckernforde stad." Han träffade också 
ganska riktigt "Gefion" och "Geiser" utanför viken, men d~L 

det blåste upp hårdt och det var temligen mörkt, kunde han 
intet företaga den dagen, hvarföre han kl. 8 om aftonen gick 



- 30B -· 

till ankars med si1}a 6 fartyg och 3 jakter omkring 3
/{ mil 

öster om det fi.encltliga batteriet, som pi vidfogade ];:arta är 
betecknad med A samt gjorde klart skepp till drabbning. 

. ,. 

. J.;Il 1111 t n. 

'-FfHtN VED ECKERNFIRDE 
5 " APRIL 114, 

.. , l .... 

. ~ . 
Kl. 4 på morgonen elen 5 April kallade ha~ cheferne på 

"Gefi.on" "Hekla" och "Geiser" ombord i "Christian elen 8:e". 
' och uppgjorde med dem sin anfallsplan. Denna var, att han 

med linieskeppet skulle gå fram ungefär efter den på kartan 
prickade linie och lägga sig vid L i en s~oclan ställning, att 
han vände sin styrborels breelsida mot batteriet B pa ett af
stånd af omkring 900 alnar (600 meter) och babords breelsida 
mot batteriet A på ett af.<Jtå'l.cl ~f omkring 1900 alnar (1270 
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meter). Fregatten "Gefion" skulle samtidio-t ga m och läo·o·a 
b bb 

sig vid F, något öster om "Christian elen 8:e", likaledes med 
sina breelsidor mot de nämnda batterierna. Ångfartygen "Gei
ser" och "HeJda" skulle löpa in något sydligare i ~jorden, så 
att de icke utsattes synnerligen för skott från batteriet A, och 
hufvudsakligen intaga ställningar vid G och H, hvarest de 
med sina förligaste kanoner skulle kasta bomber mot batteriet 
B. Föröfrigt egde de att uppehålla sig hvar de kunde göra 
fienden största skada. Derjemte beordrades "Helda" att på 
gifven signal från linieskeppet och "Geiser" att på signal från 
fregatten ögonblickligen infinrm :;i g för a, t t taga h var sitt af 
dessa segelfartyg på släp, om reträtt skulle blifva nödig. 
Denna plan blef nöjaktigt utförd. 

Innan jag nu går vidare, skall jag gifva en kort öfversigt 
öfver stridskrafterna på de båda sidorna. Danskarnes vor o: 
Linieskeppet "Christian elen 8:e" - chef kommendörkapten 
Pal1tdan - förande 84 kanoner och omkring 750 mans besätt
ning; ombord i skeppet tjenstgjorde norske premierlöjtnanten 
numera kommendörkapten baron Finn TYedel-Jarlsberq; fre
gatten "Gefion" - chef kapten .Meyer - förande 48 kanoner 
och omkring 400 man; ångfartyget "Geiser" - chef kapten 
Wulff - med 8 kanoner, 160 hästars maskinkraft och 150 
mans besättning; derombord tjenstgjorde norske seknncllöjt
nanten, numera kommendörkaptenen Ferdinand TVedel-Jarlsber_q; 
ångfartyget "Hekla" - chef kapten Aschlund - med 8 kano
ner, 220 hästars maskinkraft och omkring 180mans besättning . 
Tillsammans alltså 148 kanoner och omkring 1480 man. 

Fienden i land hade enelast 2 fasta batterier nmnlio·en bat-
' b 

teriet A med 6 kanoner, hvaraf 2 voro 84-puncliga och 4 voro 
18 eller ~4-pnncliga. Detta batteri blef emellertid efter circa 
l timmes skjutning bringadt till tystnad och deltog icke åter 
i striden förrän på eftermiddagen. Dernäst batteriet B, som 
hade en fördelaktig belägenhet bakom krönet af en backe och 
var utmärkt kon:;trueraclt af en preussi:;k kapten Juugnwm1; 

som just hemkommit från Turkiet, hvarest han hade deltagit 
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i förbättringen af försvarsverkena vid Dardanellerna. Något 

bakom batteriet var anlagd en ugn för kulornas glödgning. 

Detta batteri hade enelast 4 kanoner, af hvilka den ene l)å 

förmiddagen demonterades, mei1 de 3 öfriga höllo tappert stånd 

hela dagen och gjorde danskarne otrolig skada. Dessutom 

uppkörde efter hand hela eller halfva fältbatterier, som under 

kortare eller längre tid åt gången höllo sig på punkterna C, 

D, E, I och K. Någon bestämd uppgift om dessa batteriers 

storlek har jag icke sett, men antagligen voro de hvardera på 

6 a 8 kanoner. På tysk sida torde här inalles knappast del

tagit i striden mera än 10 förskansade pjeser och 30 a 40 fält

kanoner. Striden räckte i GJ/• timmar, nemligen från kl. 3/-18 

f.m. till kl. l e.m. och från kl. 1/ 25 till kl. 6 e.m. 

Jag skall nu öfvergå till detaljerna. Kl 1/ 28 på morgonen 

gled "Christian den 8:e" för tulla, märssegel in mot fjorden. 

Chefen förde sjelf befälet och hade hos sig en kadettunder

officer till signalerna. Sekonden, kaptenlöjtnant KJ"ie,r;er var 

öfverallt, uppe och nere i skeppet, för att råda och tillse; på 

undra batteriet var kaptenlöjtnant Jvfarstrand batterichef och 

hade under sig en löjtnant ( Rambusch eller Ulrich). Batteri

chef på öfra batteriet var premierlöjtnant Albeck och han assi

sterades af en löjtnant. Batterichef på öfra däck var premier

löjtnant, baron Finn Wedel-Jarlsbe1·g och till närmaste biträde 

hade han en artilleriunderofficer vid namn Falk. Löjtnant 

Obeb:tz var vid manövern och löjtnant Holbull vid krut- och 

kullangningen. 
Sedan "Christian den 8:e" kommit inom :;kotthåll, öppnade 

batteriet A elden. Den första kulan träffade linieskeppet förut 

och dödade artilleriunderofficer Falk, den andra kulan kom in 

vid styrbords fallrep och afsköt främsta storvantet. Linie

skeppet minskade segel, vände breelsidan till och besvarade 

elden li:fligt, gifvande lag på lag mot batteriet, hvarefter det 

ankrade vid L med för- och akterankare och började kanon

elden mot begge de :fiencltliga batterierna och mot 2 uppki.irda 

fältbatterier . 
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.Kort efter kom "Ge:fion" seglande; fregatten vexlade i 

förb1~a~·ten skott med batteriet A, lade sig vid F, något öster 

om hmeskeppet och öppnade likalecles eld med sina bredsidor 

mot batterierna. Elden fortsattes nu från fartygen och från 

land med stor häftighet, och endast med sådana afbrott, som 

voro nödvändiga för att lemna krutröken tid att någorlunda 

blåsa undan, så att riktningen nöjaktigt kunde utföras. Ofta 

ha~e n:an endast glimtame vid skottlossningen att sigta efter. 

~k.]utmnge~ va: så vålclsan:, att jorden skalf rundtomkring 

fJorden.' Pa K1kmBs, som hgger 10 danska mil derifrån på 

östra s1clan af Als, dansade thekopparue på böndernas hyllor. 

Redan nu värmde preussarne sina kulor, men de voro icke 

glödgade nog för att tända eld, när de föllo ombord· dessutom 

blefvo de afskjutna med för stora laddningar, så a~t de i re-

geln gingo tvärtigenom fartygen. · 

Omkring kl. 3/.9 förmiddagen var batteriet A förvandladt · 

till en grushög och det gaf, som redan blifvit nämnclt icke 

något lifstecken från sig förrän på eftermiddagen. Me~ der

med var också all krigslycka för danskarue slut. 

Ty ungefär samtidigt började "Ge:fion" mer oeh mer draga 

s~tt akterut varande varpankare med sig, svajade derigenom 

for bogankaret, så att det :fick ställningen F 1, med sin akter

spege.l vänd emot batteriet B, som nu utan dröjsmål riktade 

all sm eld m?t fregatten, hvilken alltså blef bestruken lång

skepps, hvarv1cl den led svåra skador och stor manspillan. 

Man .arbetad: oa:flåtligt och ifrigt med att föra ut nya varp
1 

men ICke mmdre än 3 båtar som härmed voro sysselsatta 

blefvo af :fiendens eld förstörda. ' 

~~gfartygen "Geiser" och "H elda" hade gått in i fjorden 

sambd1gt med ~egelfartygen och "Geiser" hade vid inloppet 

lemnat de tre .Jakterna som förde infanteritrupper. Ånrrfar

tygen intogo ställning vid G och H. Då nu några fältl~no
ner körde upp vid punkten I alldeles akterom "Geiser" och 

derifrån beskjöto såväl "Geiser" som de andra fartyo·en lät 

bel . G' oJ 
om or l " mser" tjenstgörande norske officeren Ferdinand 

'l'idsi.T. i Sj,;c. 1886. 23 
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vV edel-J arlsberg, den aktersta 60-rft.:ga bombkanonen riktas mot 
dessa fältkanoner, men då han fann att elden från kanonen 
icke hade nöjaktig effekt, intog han sjelf kanonkommendörens 
plats och skötte pjesen. . 

Det första skott han afiyrade gick tätt öfver battenet, 
tlet nästa slog ned i strandkanten, men det tredje träffade och 
bomben sprängdes mic1t i batteriet med den verkan att detta 
alldeles försvann. 

Omkring kl. 9 f. m. signalerade chefen på "Gefion" till 
ångfartyget "GeiHer", att detta strax skulle infinna sig vid 
fregatten, för att hjelpa den i dess nödsti:ilua belägenhet, nem
liaen att drao·a dess akter så mycket upp mot vinden, att den 

b b 

kunde med fällande af ett varpankare återfå sin bredsida mot 

fienden. 
"Geiser" kom strax, fick också ett bogsertåg ombord, men 

ångfartyget hade knappast satt maskinen i gång förrän bog
sertåget blef afskjutet, hvilket missöde ännu en gång uppre-

pades. 
k 'd ' ll l "G fi " h "G . Häraf vållades myc en t1 sp1 an, oc 1 e on oc m-

ser" blefvo derunder så illa åtgångna af fiendens kulor, att 
"Geiser" måtte gå sin väg sydvart öfver i fjorden, hvarest 
elen fortsatte sk1'utninaen mot batteriet B och mot nytillkomna • b 

fältkanoner. "Gefion" lyckades visserligen att med egna hjelp-
medel taga sig upp till sin första ställning, men var så illa 
medfaren af långskeppsskjutningen, att Paludan ansåg rättast 
att den drog sig ur striden. "Geiser" fick order att taga fre
gatten på släp och kom nu tillbaka och tog bogsertåg, men 
lyckan hacle denna dag alldeles öfvergifvit dauskarne. KnaJ)pt 
var bogsertåget styft, förrän det sprang. En ny släpända 
blef då med "Geisers" enda återstående båt förd ombord i 
"Gefion", som nu verkligen blef dragen en bit, men i detsam
ma fick "Geiser" ett skott i maskinen, Hå att den bl.ef obruk
bar och ångbåten måste ankra. En stund senare kunde den 
väl anvi:inda sin ena maskin, men det var med nöd den kunde 
arbeta sig sjelf framåt och kunde sålunda icke gifva någon 
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hjelp åt fregatten. Chefen, kapten Wulff, måste derföre låta 
kasta loss bogsertåget, och fick order från "Christian den 8:e" 
att draga sig ur elden, som hade kostat honom 15 döde och 
sårade*). Detta tilldrog sig omkring kl. '/~1 e.m. 

"Gefion", som nu var öfverlemnad åt sig sjelf, försökte 
emellertid att varpa sig ut, men detta misslyckades i den till
tagande brisen. 

Man såg nu från fartygen, att en betydlig truppstyrka 
hade samlat sig långs kusten, så att det kunde aldrig tänkas 
på att försöka landstigning, och det fanns sålunda ingen annan 
utväg för fartygen än att försöka komma ur ~jorden. 

Kommendörkapten Palnclan signalerade derföre till "Rek
la", som låg vid H, att den skulle komma för att bogsera ut 
skeppet. "Helda" :hade under tiden varit uppe i närheten af 
batteriet A, h varest ångf~trtyget vid H 1 redan kl. 1/ 29 f. m. 
hade fått ett skott i rorstocken, som dervid splittrades tätt 
vid vattenlinien, och hvarigenom den nödgats att åter draga 
sig ur elden till sin ställning vid H. Här emottog ångfarty
get förenämnda order, men måHte till svar signalera, att, enär 
den icke kunde Htyra, kunde den icke komma linieskeppet till 
hjelp. Detta måtte hafva varit en ytterst pinsam ställning 
för "Hekla". 

Elden for.tsattes emellertid och det skjöts med mycken 
god riktning äfven från fartygen. Flaggstången i batteriet B 
blef nedskjuten, . men batteriet, som låg bakom backen led ej . 
De två segelfartygen sågo nu ingen annan utväg till räddning, 
än att söka varpa sig ut. Linieskeppet fick ut ett varpankare 
om babord men man lyckades dock icke, att nämnvärdt flytta 
skeppet. Order gafs också till "Gefion" att fortsätta varpningen 

*) Geisers skador voro i öfrigt stora. Utom 12 skott i skråfvet, bvara 
några grundskott, hade den fått skott genom skorstenen, hjulhusen och i ma
sl;inrummet. Många af dess inventarier, såsom spel, gafflar, flera spant, bar: 
dnner och löpande god~, blefvo förstörda. Fiendens skrå- och kartescheld 
hade nemligan varit mycket förstörande . Det afgörandc skottet var, r;om 
niimndt, det som gick in i maskinen, hvarvid bahorda cxccnterskifva ?.f,;logs. 
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och fregatten lyckades att släpa sig fram ett par kabel~äng
L1er nemlio·en från F 1 till F 2• Men den var så söndersk.1uten 
båcle i sl~·åf och tackling och manskapet var så decimeradt, 
att den skickade muntlig anmälan ombord till eskaderchefen, 
att den icke kunde tänka på att sätta segel och att den icke 
heller kunde fortsätta hvarken skjutning eller varpning med 
mindre den fick läkarehjelp och undsättning. Paluc1an sände 
då skeppets styrbords båt med l läkare och 17 man till ±re-
gatten. . . 

I batteriet B hade visserligen en kanon bhfv1t demonte-
rad men skjutningen från de tre andra fortsattes oaflåtligt; 

• hv~renda kula träffade, så att fartygen ledo stor manspillan, 
isynnerhet "Gefion" som nu hade omkring 100 döde och såra
de· den hade fått '37 grundskott, och dess tackling var till 
de~1 grad sönderskjuten, att icke ett enda segel kunde sättas; 
dessutom hade alla dess båtar, en efter annan, blifvit förstörda. 

Paluc1an insåg nu, att det icke skulle lyckas honom att 
få fartyo·en ut från fjorden, derest han icke på ett eller annat 
sätt k~1~de få den fiendtliga elden att upphöra. Han fattade 
derföre det ödesdigra beslutet att hissa parlamentärsflagg, hvil
ket skedde kl. 1;~1 e.m. Han hoppades att dermed vinna tid, 
lät fartygen upphöra med elden och skickade löjtnant Ulrich 
i land med en skrifvelse till den högstkommenderande på plat
sen, hertigen af Sachsen-Koburg-Gotha, erbjudande, att de c:an
ska fartygen skulle straxt helt och hållet upphöra att beskJuta 
batterierna om elden derifrån upphörde, i motsatt fall skulle 
fartygen ]~asta granater in i Eckernf0rde, som hittills blifvit 
slwnadt. Detta bref hade till följd att skjutningen från land 
upphörde, dock icke förrän kl. l e.m. Det dröjde en rund 
tid innan preussarne svarade på skrifvelsen och brukade de 
denna tid ganslm väl, till att reparera batteriet B, glödga. ku
lor och låta uppköra fältkanoner på flera punkter, antaghgen 
vid E, J och K. 

Ändtligen kl. 4 kom svar, att :fienden icke ville låta far-
tygen oantastade draga sig ur bugten och att den, hvad 
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be::;kjutningen af den obefästade ::;taden beträffade, icke hm
de föreställa sig att clanslmrne skulle låta en sådan v<:trlLlali::;m 
komma sig till last. 

Paludan beordrade nu "HeJda" att komma närmare och 
sände en båt ombord med befallning att ångfartyget skulle 
gå till S0nclerborg för att hemta ångbåtar . 

"Hekla" af gick. 
Kl. 1/~5 började samtliga batterier i land en mördande eld; 

de :fiencltliga projektilerna, hvilka, såsom förut omnämnts, un
der förmiddagen i regeln hade gått tvärt igenom fartygen, 
afskickades nu med reducerade och med omsorg afmätta lad d
ningar, sit att de glödgade kulorna blefvo qvarsittande i skråf
ven eller nedföllo på däcken, hvarvid eld utbröt på 4 a 5 
ställen ombord i "Christian elen 8:e". 

Paludan beslöt nu att göra allt för att komma undan och 
rädda skeppet. Detta hade emellertid af vinden, som ökats i 
styrka, drifvits ned till L 1 så att det icke var mera än 400 
alnar (omkring 260 m.) från batteriet B. Han tillsatte der
före sina märssegel under det han lättade sitt babords bog
ankare och stack varpena ifrån sig, hvarefter han med styr
borels sidas kanoner gaf eld mot batteriet B och med sina 
däckskanoner beskjöt några på staelens södra sida vid E upp
körda fältkanoner. 

"Christian elen 8:e" började verkligen att skjuta far t clå 
märssegel, fock, klyfvare och mesan fyllde; mecl elen friska 
of:ltliga vinelen hoppades Paluclan kunna kryssa sig ut från 
fjorelen och för besättningen lyste också ett ögonblick hoppet 
om att kunna rädda det ståtliga skeppet. 

Men hoppet räckte icke länge, ty nu öppnades en så häf
tig skrå- och granateld mot linieskeppet, att märsefall, bras
sar och boliner afskötös, seglen slogo back och skeppet, f:lom 
icke längre kunde hållas till vinden, ch·ef långs kusten mot 
grundena, till dess det vicl L 2 stannade och högg hårclt i bot
ten. Klockan var då omkring ~;,5 e.m. 
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Samtidigt eller kanske kort förut strök kapten Meyer "Ge

fiom;" flagg. Han hade då öfver 100 man döda och s<lrade, 

ibland de senare löjtnanterna Skibsted och Petersen. Såväl 

p<t däck som på batteriet vadade man bokstaftigen i blod upp 

till fotanklarne. Fartygschefen skickade löjtnant lYiicheben 

till eskaderchefen med anmälan att han nödsakats att ::;tryka 

flagg, då hvarje ögonblick antalet döda och sårade ökac1es och 

han ingenting vidare kunde uträtta, emedan han icke längre 

egde en enda brukbar kanon. 

Preussarne hade icke iakttagit, att "Gefions" flagg stru

kits, hvarföre de fortsatte att beskjuta fregatten under när

mare en timme derefter, så att löjtnant Michelsen måste ::;kicka::; 

i land mic1t i kulregnet, för att göra fienden uppmärksam pa 

att fregatten hade gifvit sig; först då upphörde skjutningen 

mot fregatten. 
Linieskeppet höll ännu stånd i fem qvart. Det hade in

gen ångbåt till biträde, inget varpankare, så att der :oynte::; 

ingen möjlighet att få skeppet flott ; det vred sig i dödskam

pen, men fortsatte att skjuta. Emellertid antände de fiem1t

liga glödgade kulorna ständigt ny eld i skeppet. Sålunda 

brann det under fockröstet, hvarest en glödgad kuh~ satt sig 

fast rätt ut från främsta krutdurken, under ::;torröstet, och på 

tre andra ställen om sty1~bord, äfvensom i förrummet, dit en 

kula fallit ned genom förluckan. Det var omöjligt att få tag 

uti de kulOT ::;om satt under rösten, ty allteftersom de brände 

trängde de ned i timmerna. 

Då chefen blifvit förvissad om att elden icke kunde släc

kas, mec1 mindre man tog allt qvarvarande manskap från 

kanonerna, sammankallade han kaptenlöjtnanterna Krieger 

och Marstrand samt premierlöjtnant Finn vV edel-.J arlsberg till 

krigsråd. Den sistnämnde hade att säga sin mening först och 

yttrade: "att huru tungt det än var, så bjöd nödvändigheten, 

att vi gåfvo oss, ty genom hvarje fiendtligt skott uppoffras 

menniskor till intet gagn, samtidigt med att vi, i den ställ

ning vi äro, blott kunna betjena 4 kanoner, och ingenting kan 
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' rädda linie:okeppet, som under alla omständigheter är förlorad t." 

De öfriga officerarne voro öfverens clernti, att ingen förhopp

ning fann::; att rädda :okeppet, och att det endast skulle vara 

en hänsynslös uppoffring af menniskolif att längre fortsätta 

striden. 

"Christian den 8:e" strök flaggen. I sin rapport, daterad 

Renelsborg den 8 April, skrifver kommendörkapten Paludan: 

"Då jag med djupt bedröfvadt och tungt sinne icke kunde 

annat än dela officerarrres mening, gaf jag den sorgliga befall

ningen att stryka flaggen kl. 6 eftermiddagen." 

Sedan flaggen strukits, fortsattes dock den fiendtliga elden 

emot linieskeppet ännu i omkring 20 minuter. "Chri:otian 

den 8:e" hade inalles den da0o-en skJ'utit omkrino- 5000 skott 
• b ) 

"Gefion" 3840 skott. 

All skjutning såväl t ill sjös som till lands upphörde nu; 

alla bottenkranar i skeppet öppnades och vatten impumpade:o 

för att släcka elden, som härjade på 6--8 särskilda ställen; 

krutet blef delvis upptaget från krutdurkarna och man hade 

allaredan börjat kasta det öfverbord, då en preussisk under

officer, som var ordonnans hos hertigen af Sachsen-Ko bnrg

Gotha, kom roende ombord och förbjöd att någonting som 

hebt kastades öfverbord samt beordrade chefen att medfölja 

i land. Denne protesterade visserligen, då han önskade först 

få elden släckt, och erbjöd att skicka en officer i land med 

sitt kort till tecken att han ansåg sig såsom krigsfånge, men 

ordonnansen hade bestämda order, och den gamle kommen

dören måste gå i båten som han stod och gick. Derigenom 

räddades väl hans lif, men bereddes honom mycken sorg och 

lcd::;amhet; ty stämningen öfverallt i Danmark var med anled

ning af striden den 5 April mycket bitter. 

Genom krigsrätts dom blef Paludan sednare ådömd14 da

gars arrest. 

Enligt kapten l\feyers rapport, daterad Rendsburg den 9 

April, erhöll han kl. 1/28 på aftonen samma dag muntlig 

order att komma i land med l officer och så många af be-
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sättningen som båten kunde rymma samt tillsägelse, att fre

gatten skulle blifva beskjuten om ordern icke genast åtlydcl0s. 

Dagen derpå blef "Gefion" bemannad med tyska trupper, tysk 

flagg hissades ombord och fregatten fördes längre in i hamnen 

till F 3• Sednare fick den slesvig-holsteinsk besättning under 

kapten Donners kommando och erhöll namnet "Eckernf0rde". 

Jag omnämnde nyss, att den ombordsände preussiska or

donnansen hade förbjudit, att någonting fick kastas i sjön från 

"Christian elen 8:e". Då man unelerrättade honom, att det var 

krut som förvarades i kistorna och att sprängning lätt skulle 

kunna inträffa om de icko blefvo undanröjda, trodde han det 

icke, utan svarade, att om man icke åtlydde honom, hade han 

blott att gifva ett tecken hvarpå beskjutningen från land straxt 

skulle åter börja. Man måste alltså rätta sig efter hans befall

ningar. 
Då chefen skulle lemna fartyget, beordrade kaptenlöjtnant 

Krieger premierlöjtnant Finn \V ed el-J arlsberg att ledsaga 

kommendören i land. De sattes nu på en öppen vagn och 

fördes i triumf till staden, hvarest de instälcles hos hertigen, 

som komplimenterade chefen för hans ådagalagda tapperhet 

och behandlade honom med mycken takt och artighet. Sam

tidigt med att chefen lenmade skeppet, befallde han sekonden, 

kaptenlöjtnant Krieger att göra allt för att få elden släckt och 

att jemväl föra de sårade i land. Den tyske ordonnansen hade 

emellertid befallt, att manskapet skulle skickas i land, men 

att de sårade skulle qvarblifva ombord intill nästa morgon, 

hvarföre premierlöjtnant Albeck sändes i land för att utverka 

en förändring i denna hårda bestämmelse ; men då han skulle 

återvända ombord, var det för sent! 

Klockan %9 på aftonen nådde elden, eller kanske enelast 

hettan främsta krutdurken samt de på öfra batteriet upp

ställda krutkistorna; i detsamma hördes en förfärlig knall 

och en så häftig explosion inträffade, att af det stolta linie

skeppet icke blef qvar stort mera än botten. Knallen och luft

trycket var så starkt, att hundratals af elen massa folk, som 
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stod långs kusten, ikullkastades såsom om en jorclbäfning hade 

egt rum. 

Ombord sönclerslogos menniskor, master och rundhult, 

och allt kastades högt i vädret. Himlen förmörkades uneler 

ett par minuter af den rök och otaliga mängd spillror som 

uppkastats liksom från en krater och derefter spridande sig i 

alla riktningar och efter att hafva beskl·ifvit stora bågar åter 

nedföllo. Man beräknade att omkring 100 menniskor funno 

sin död på detta ohyggliga sätt. Af döda och sårade från 

striden funnos dessutom omkring 100 man. Omkring 650 man, 

som hade kommit i land före explosionen, blefvo tyska fän

gar. Af de omkomna må nämnas kaptenlöjtnanterna Krieger 

och Marstrand, infanterikapten Hohlenberg, läkarue Ibsen och 

Schmidt, marinlöjtnant Boye, kadetterna Braem och W olff, 

öfverstyrman Carl m. fl. 

Fem af fartygets officerare voro, såsom redan nämnts, 

komna i land före explosionen, nemligen chefen och löjtnan

terna Albeck, Ulrich, Finn vV ed el-J arlsberg och Rambusch, 

och derjemte d:r Courlamder. 

Af dessa 6 personer föllo 5 i tysk fångenskap. Löjtnant 

Ulrich deremot begagnade sig af elen stora förvirring som 

uppstått i land då linieskeppet sprängdes, att i hast fly. Han 

skyndade till Eckernfen·de, uppsökte några vänner der och 

förklädde sig till dräng, behållande dock uniformen under, för 

att blifva bättre behandlad om han skulle falla i fiendens hän

der. Han slog sig derpå tillsammans med en marketentare, 

passerade med hjelp af sin färdighet uti att tala platt-tyska 

lyckligt de fiendtliga förposterna och uppnådde efter åtskilliga 

äfventyr S0nderborg, der han emottogs med stor glädje. 

Kapten l-Johlenbei·,q, som kommenderade infanteritruppen 

ombord och som var bland de omkomne, var nära att blifva 

räddad; några minuter förr än explosionen inträffade skulle 

han just gå ned i en båt för att jemte en del af sitt manskap 

ro i land, men erinrade sig då samvetsgrant, att han hade i 

förvar några af manskapets ur, hvarföre han gick ned i sin 
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hytt för att hemta dessa - och kom aldrig upp igen. Kapten
löjt,nant Frieger har antagligen gått efter för att påskynda 
honom, ty begges lik funnös seelan vid sirlan af hvamnclra i 

vraket. 
D.T Con1'lcende1· var lyckligare; då han såg elden slå upp 

genom förluckan sprang han hastigt till kaju~an akterut, :för 
att derifrån kasta sig i vattnet, men genom kaJutfönstret vars
nar han nu jollginorna hänga och att en fiskarbåt låg helt 
nära; han springer derföre åter upp på däcket, firar sig ned 
på dessa .iollginor, under det han ropar _till fiskaren att k~m
ma intill med båten. En soldat, som bhr varse doktorns fore
hafvande, följer raskt exemplet; ett par minuter senare hade 
båten fört dem i land - just som explosionen skedde. 

En matros blef från skeppet slungad i land och bröt vid 
nedfallandet båda benen, men hans lif räddades och han lef

ver måhända än i dag. 
Slutligen gick solen ned öfver denna långa och händelse-

rika dag. Men af intresse är det, då man blickar tillbaka, att 
iakttaga, huru de egenskaper, som karakterisera den ena och 
andra nationen - danskarnes starka pligtkänsla och hänsyns
fullhet, preussarnes oböjliga och absoluta ~od oc~1 norrmän
nens raskhet och handlingskraft funno s1tt tydhga uttryck 

under förloppet af denna märkliga strid. 

* * * 
I norska tidningen "Aften1)osten", der ofvan återgifna 

föredrag varit infördt och hvarur vi med författar.ens med~if
vande hemtat detsamma, vidfogas från ett ännu wke färd1gt 
arbete, ("Norske frivillige i de sidste danske Krige") skild:·in
gar af åtskilliga episoder ur nuvarande öfverstelmmmar.Jun
karen och kommendörkaptenen baron Finn Wedel-J arlsberg::; 
tappra och händelserika deltagande i Eckernfordeaffären. 

- 32 1 ---

Hvarjehanda. 

Semaforer för signalering till sjös. Den signalkommission, 
som förlidet år tillsattes af engelska amiralitetet, och uti hvil
ken amiralen Sir \V. Dowell vEtr ordförande, har för någon 
tid sedan afslutat sitt arbete. 

Detta skall, enligt .lclmiralty ancl Horse Guards Gazctte, 
hafva bringat den kinkiga frågan till en ganska tillfrech;stäl
lande lösning. 

Det är lätt att inse, säger nämnde organ, att användnin
gen af den för närvarande brukade signaleringsmetoden med 
flaggsignaler hotar att blifva mycket vansklig under krigs
förhållanden, då projektilhaglet från fiendens kulsprutor kom
mer att illa tilltyga icke blott signalmännen på däck utan 
ock sejnfall och signalkammar.*) Utgående från denna syn
punkt, uttalade kommisionen sig emot signalflaggornas bibe
hållande och föreslog införande af semaforer. Dess vingar 
böra anbringas å toppen af den ihåliga militärmasten, och 
skötas af folk inuti masten. signalboken för taktiska evolu
tioner förenklades ofantligt genom semaforers användande; 
med en enda telegraf-vinges ställning kan i flera fall uttryckas 
en befallning, för hvars signalering med det nuvarande flagg
systemet erfordra::; tolf signalflaggor. 

Det framhålles ytterligare den synnerligen beaktansvärda 
fördelen vid semaforens användande ombord, att man äfven 
kan betjena sig af den för nattsignalering, hvarigenom den 
med fördel ersätter ::;ignallanternor. Vingames olika ställnin-

*) Svårigheten att urskilja flaggsignaler, så ~n art de icke blftsa ut, eller 
om man befinner sig riitt i Hi eller lovart från dem, talar också emot deras 
liimplightt . Röken från skorstenarue iir dessutom ofta tillriicklig för att omc\j
liggöra af!ilsningen, Hfven om afståndet är endast några få kabel!Ungder. 
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o-ar utmärkas härvid genom elektri::;]d ljus. En dutaljerad 
:fhanclliug om hela systemet lärer inom kort officielt ut-
gifvas. 

Semaforsystemets införande inom engelska flottan är redan 
anbefaldt. 

Nya spanska kryssare. Spanska regeringen, som på senare 
ticlen allt mera omhuldat flottan, tillkännagaf förliclen sommar, 
att 2 tredje klassens kryssare om 1000 tons och l första klas
sen::; kryssare om 4300 tons skulle fö~ spanska flottan bygga::;, 
och inbjöd till täflan härutinnan. Atskilliga skep~sbyggeri
firmor inkommo äfven med ritningar och förslag, hv1lka skulle 
pröfvas af en särskilclt för detta ändamål tillsatt kommission 
af sjöofficerare och mariningeniörer. På förslag af denna kom
mission beslöt marimninisteriet, att byggandet af första Idas
sens kryssaren skulle öfverlemnas till elen skotska firman .J .. (C· 
G. Thomson och byggandet af de båda öfriga kryssame till 
Annstron,q, Mitchell & Camp. 

f L' l' '-'ta' ll<I'Y"'"'ar·en af Följande hufvucluppgi ter 1öre 1gga om u • ou 

första klassen : 
Läno·cl mellan perpencliklarne . . .... · .. · · · · · · . · · · · · 91,44 m. 

b l~ Bredel på ~-spantet . . . . . . . . ......... · · · · · · · · · · · · · o,24 , 

Djup i rummet . . . . . . . ....... · . · · · · · · · · · · · · · · · 9,uo , 
Deplacement . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4300 tons. 
Fart med naturligt dra.g ............ · . · · · · · · · · · 18.:; knop. 

forcerad t drag .................. · . · · · · 20,:; , 
I1~dicer~cle hästkrafter . . . . . . . . . · · · · · · · · · · · · · · · · 11000 st. 
Djupgående . . . . . . . . . . . . . . ... · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 5,10 m. 
Kolförråd ............................. · · . · · · · · 1100 tons, 
Väglängel som kan tillryggaläggas med ekonomisk fart , 

( cruising speed) .................... · · · · · · · · · · · · · · 5000 
Besättningsstyrka (befäl och manskap) ... . ...... · · · 300 ~11an. 

Beväpning: fyra 20 cm. och sex 12 cm. bakladdnmgs
Hontoria-kanoner, åtta 6-'i!'t.:ga maskinkanoner. åtta N ordenfelts 
kulsprutor, fem mintuber och tio minor. 

Ett midskepps platt, men mot sidorna ::;luttande, hvälfdt 
skyeldsdäck af stål genomlöper fartyget helt och hållet på 
l,H3 m. djup uneler vattnet. Öfver maskinerna, krut- och 
o·ranatclurkarna uppgår tjockleken af detta däck till 121 mm. b 

å de sluttande och 76 mm. å de horizontela delarn e; för- och 
akterut är sky(ldscläcket enelast 25 mm. tjockt. Rummet mel
lan pansardäcket och det cleröfver befintliga däcket indelas i 
talrika vattentäta afclelningar, som äro afsedela för stnfning 
R-f kol och andra förråd. Dessa afdelningar omgifvas af en 
borelvarts löpande kofferclambyggnacl, hvars celler fyllas med 
cellulosa, som gE>nom ansvällning tilltäpper läckor af grund
skott. Härigenom skall äfven sidapansar kunna undvaras, och 
häruti ligger den stora skilnaclen emellan denna kryssare och 
de nya engelska gördelpansarkryssarne. Farten är 2,:; knop 
högre än hos de sistnämcle. 

De två 1000 tons kryssame skola få maskiner om 5000 
incl. hkr och med naturligt drag uppnå en fart af 14, med 
forcerarit 15-16 knop.*) 

(•Engineer•). 

Minsprängning emot flytmule batteriet "Protectrice". Fly
tamle batteriet "Protectrice" användes sistlidna år till ett för
sök, hvarvicl man önskade utröna verkan af en mina emot ett 
pansarfartyg, hvars maskiner voro i gång. 

"Protectrice", bygdt af jem 1864, mäter 39,o m. längd, 
15,s m. bredd oul1 3,o m. djup i rummet, har ett djnpgå.enr1o 
af 2,Hf> m. och ett deplacement af 1287 tons. Smidesjern
bepansringen har en svårlek af 14 cm. H vad farten beträffar, 
så hafva dess tvenne maskiner med 4 tillhöriga pannor alclrig 
kunnat gifva fartyget större hastighet än 7 knop. 

I och för det nämnda försöket företogos några ändringar 
med slaåfvet för att gifva det liknande konstruktion meJ: mo-

'*) I jcmf<irclse med ofvanslflcnclc hcigf< fart hos hyss:Hcn af 1 :a klassen, 
synes denna alldeles fiil' liten. Sll ock enbart a{ fi•rhfdlanclet mellan deplace· 
ment.ct och maskinkrnften. 
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derna pansarfartyg å den del, som skulle anfallas. Man hade 

sålunda på styrbordssidan anbragt dubbel bordläggning och 

på l,n;; m. afstånd från inre plåtarue ett vattentätt skott, sa~nt 

innanför detta ytterligare ett dylikt, hvilket senare hufvuclsak

ligen var afsedt att förhindra vattnets inträngande. Mellan

rummen lemnades tomma. Fartygets yttre och inre bord

läggning hade 22 mm. tjocklek, nemligen de yttre plåtarna 

13 och de inre 9; skotten utgjordes af 8 mm. plåtar. 

Batteriet förtöjdes utanför Casinot i Cherbourg 8CX) m. 

från land på grundt vatten, så att man efter explosionen skulle 

kunna föra det till land så hastigt som möjligt för den hän

delse det skulle börja sjunka. För att kunna iakttaga maski

nernas rörelse från landstationen uppstäides på däck tvenne 

väl synliga träpropellrar, som ,;attes i förbindelse med maski

nerna. 
Minan anbragtes 2,,, m. uneler vattenlinien emot fartygets 

styrbordssida emellan maskinerna och pannorna ,;amt något 

närmare de senare. Man ville förskaffa sig erfarenhet om 

hvilken inverkan sprängningen skulle åstadkomma på maski

nens gång, på rörledningarna och pannorna. 

Det förstås af sig sjelft, att ingen man blef qvar ombord; 

maskinisterna hade befallning att ombesörja ~askinernas oaf

brutna gåug under några minuter seelan fartyget öfvergifvits. 

Då likväl, såsom det berättas från seccessionskriget, besätt

ningen å fartyg, som blifvit sprängda af minor, bokstaBigen 

fått slag - man påstod, att folket bröt ryggraden ~ så hade 

man, för att förvissa sig om dessa fysiologiska verkningar på 

lefvande varelser, fastbundit fyra får på däck. 

Minan var laddad med 23 kg. bomullskrut af 33 °/0 fuk

tighet, motsvarande sprängkraften hos 17 kg. torrt bomulls

krut. Man hade valt denna laddningsstyrka för att genom 

dess verkan på försöksfartygets svagare bordläggning kunna 

sinta sig till elen verkan, som en \Vhiteheadsmi.na med den 

närvarande nonnalladelningen af 28 kg. skulle åstadkomma på 

ett pansarfartyg af ny konstruktion. Dessttom inneslöts ladd-
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ningen i ett laddningsrum af en dylik mina, hvilket äfven 

var förenadt med det fylda luftrummet, på det att man så 

mycket som möjligt sknlle närma sig en i krig möjlig hiin
delse. 

Sedan batteriet med maskinerna i gång öfvergifvits, före

togs den elektriska affyrningen. En vattenpelare uppsteg till 

20 m. höjd och föll ned pR, däcket, hvarvicl de små propell

rarna ~elt och hållet bortskymdes. Batteriet höjde sig först 

obetydhgt, men krängde plötsligt hårdt öfver. Då vatten

pelaren sjunkit, såg man, att de ,;må propellrarne ännu rörde 
sig. 

Omkring tio minuter efter explosionen var besättningen 

åter ombord. Maskinerna, som alltjemt voro i gång, stoppa

des, och fartyget förhalades till grundare vatten i och för 

unelersökning. 

Den af minan förorsakade läckan var af rektangulär form 

3,5 m. lång och 1,4 m. bred. Den yttre såväl som elen inre 

bordläggningen var söndersprängd, men det första vattentäta 

skotten hade stått emot. Det var visserligen intryckt och 

hade förlorat två bultar, men hade på det hela taget hejdat 

stöten. Man kan derför antaga, att en elylik explosion endast 

skall åstadkomma ett lokalt haveri å ett starkt bygdt och väl 

incleladt fartyg. 

Maski!1erna och pannorna ledo hvarken bräcka eller för

skjutning, något som låter förmoda ett liknande förhållande 

å större fartyg. 

Slutligen må det omnämnas, att fåren voro lefvande och 

befunna sig ganska väl. De hade fått ett fullständigt clusch

?acl, men deras allmänna tillstånd bevisade, att skakningen på 

mtet sätt kunde vara dödande. 
(«Le Yacht• och «Journal des Matelot•.) 
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