1897.
60:e årgången.

Häfte N:r 4

Tysl<a l1östöfningsftottan år 1897.
Ty,.;]m höstöfningsflottan, ;;otn Yar ::;ammandragen från den 15
.1ttgusti till den '!L Se ptember under befiil af Amiral Yon Knorr,
kommc ncleramk amiral för tyska flottnn, har under denna tid ntfört iifningar i Ö~tersj ön och X ordsjön, och anföras hiirnedan flottan,; ;;ammansi1ttning och en sammanfattning af dc utförda öfnintram e, huhudsakligen efter de artiklar, som pnbli.cerats af \\'ilhl'lm sltn\·enrr Tageblatb specielle korrespondent omhord å fla~g
"keppet.

Flottans sammansättning*).
l''ln:gg;;kcpp: skolfartyget Bliiclzer.
Hepetitör: aYisofartyget Grille 113 knop).
O rdonnansbåt-: torpedbi1ten 8 6'6'.

1 -

eslmdern (Eskaderchef: Vi('e-nmiral Thomsen).
J. div isionen (Divisionschef: eskaderchefen).
l. kla~sen s pansarfartyget Ku1'{fi.rst Friedri('h TV'illl elm .
,
Brrmdenbm-_rj.
~
Weissenbwg.
lVö?·th.
"
:d. r/ irisionen (Di visionschef: Konteramiralen H. K. H. Prins
·>

.,

"·

*)

H einrich af .Prcussen).
klassens pansarfartyget Kiinig 1Vilh e1m .

,,

,,

,
"

8achsen.
1ViirtnnD er,r;.

Angifna fat·ter lir o en ligt ~! arine-Aim:tnaek för ar 1801.

-
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Torpedl)[lts(lottiljen.

l'orpcclb?ttsjaga ren P(eil (l G knop).

Chefsfartyg: di\·isionsbilten D ,J.

Fi'1r en del af öfningstiden tillkommo:
A. Puns.trl.-rmonuutsrlicigio11en (tmder bef:il af :'ii dste far-

A-dic·isionen.
· DiYisionsbåten D !J.
Torpedbåta me 8 74_, 76', 77, 78. 7.1J, 80

B-divisionen.
Di \·isionsbåten D
Torpedbil ta m e

tyg~,·lwfcn) .

J>ansarkanonbåtr n Jliicke.
')

D
•.J.

s 24,

.2!5, :!C, ,J?, 28.

,~/J"

')

B.

Rckognoseri?I.CJS(Jruppen.
3. klassens kryssaren G fion (20 knop).
l.

Torpedbåtsjagaren Ja.r;d (19 knop).

.,

.

;-), dirision ('n (Di,·i~:lionschcf: eskaderchefen).
4. klassens pmwu·fartyget Hildcbrand.
,,
Siegfried.
.,
BeowuLj:
-1. r/icisionen (D i\·i~ionschef: Konteramiral von Axni111) ..
4. klassens pansarfartyget Ha!je11.
,
H einulull.
.,
Priiltjoj:

Tolperlbäts(iottiljcll.

Chefsfartyg: el i yisionf'båten D 1.

C-dicisionen.
DiYisionsbåten ]) -1.
Torpeclbåtame 8 .']J, 8-1, 35, .JIJ, .'J8, -tO.

D-dicisionen.
Di\'isionsbåten D 8.
Torpedbåta me .'3 6'7, l:iS', 70, 7 J, 72, ?.J.
2.

Cluu.Zotte.
Stcin.

Uji1 ingsplcm.
Redan flottan elen l:'i f\ ugu~ti blih·it :-<tmmandragcn, skall'
I -c8kaclcm uneler dc niirma~te dagarnc utföra stridsskjutningar och
c;am ticligt inspekteras ai' högste befiilhafyaren, nnder det att
LT-e.~kadem under denna tid iifvar evolutioner.
Den 18 och lH Augusti utföras Ramfiilda cvolutionsöfningar
ot' h dc bt\cla följande dagame mobiliscringsöfning vid Danzig.
Den '2~~ -2;') Augusti företagas i den östra. delen af Östersjön
-arufiilda öfningar af olika slag så\'ii l Yicl dager som under mörke r, ll\·arcftcr flotta n under fortsatta iifningar g ?t r till J( id, där
den får h' å b vil odagar.
1~ndc r den diir på följa nd e veeka u utförm.; taktiska öfningar i
ve~tra delen af <')stersjiin och den J September kolning i KieL
J)cn 7 September går flottan gcuum dc danska fmTattn en
till ::lordsjiin och ntför öfningar under gång till Wilhelmshavcn ,
diir densamma bcdikmts intriiffa den 1:3 September. Kolning företages åt0r chrstiides oeh den lG September lemna r flottan '\Vilhcl mshm·cn för att i ::"Jordsjöu utföra kri~söfningar, so:n vara till
de u :Zl i samma m?tnacl, hvarcftcr flottan upplöses.

Ö{ningamus utfljranrle.

RekOij?l'JSe 1·i n !JS[Jr uppen.

Öfningsfartyget Carola (H knop).
Torpedbåtsjagaren Blitz (1 G- knop).

N'dter.
,','/t OJ )J i o71.
Krokuri il.

!Je /;öda !tudett(w·fu_(j1'7/,.

Kry~sarfregattrn

Oreif (28 knop).

ll-esl>aderu (Eskaderchef: Konteramiral H uffman) .

2.

::!71-

clem,

Dm stridsskjutning, som den 17 ..Augusti utfördes af 1-eskavar af siirskildt intrc;;;se p~ grund af dc anviinda målens.
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bc,.;kaffcnh e t.
Ett af målen utgjorde,.; nii mligen af ett för iindamålct inköpt gammalt barkskepp, som genom p å detsamma uppbyggd~ kanontom, konnnandobrygga o. :;. Y. gihits likhet mcc!
en örlogsman ; på d ef's relingar y oro f ig nrtafl or uppstiillcla, sii rRkildt ,_[,som m[\l för Maxim-pjeserna. Barkskeppet s:'h-äl >'Olll d c
öi'riga m:'llcn, bc:-;tåcndc af fl.l"t ~nclc> tRflor, bog::icrade:-; af aYil'ofartyg och torprclb[itar mecl mwiindande af m.n·k et Hinga bog,.;ertåg.
1-'kjntni ngen egde rnm dels nnder gå ng mot måle n och dels
under gilng pil sa1 nma cllc1· motsntta klll'sc r m ed clc•m.
Hesultatct af f'k jutningcn ,·ar mycket godt. Barken ;;kiits
p:l kort tid liick och hölls flyh1nd c endast genom ln,.;t af trii med
eliicke t je m" med vattcn.Ytan. P:'l taflorna fann:' rikligt nJcd triiffar.
De11 18 oe h Hl A11gn,:ti iih'adcs c volntionpt· neh striclsiifning
mot tnrpeclb[Har.
tT m1cr dessa öfningar fick Beo.wulf, :;om gått ut med niidt orftigt reparerade ångpannor, haycri p å p a nnoma och skickades
till Kiel, diir fartyget sedermera. efter undcrgilngcn reparation
återförenade sig med flottan.
Natten 1u cllan d e n Hl och 30 Augusti låg flottan till sjö,; och
~ istn ii mnda dag kl. (i p å morgon en ingi c k order om fl ottnns m obilise ring.
D en första åtgiird, ,.;om m ed anledning hiiraf ,;kulle Yidtaga s,
yar kolning, och för d etta iimlamå l drog sig flottan in till Xcnf:dn·wasser.
H ög:;tc bcf:'ilhafvarcn, som antogs hafn1 afrest ti Il Berlin för att nti)ha sin funktion såsom k ommendera nde mniral för
tysk a flottan, aflemuadc befiilct till sin niirma ste man. Nom det
i förutsättninge n för mobilisc ri ngsöfningc n ingick, att en fientlig
styrka, bcst<"ICnde af 8 s nabbgående kryssa re och e n torpedbåtsflottilj, d e förra represe nterade af Carola och tYå torpeddi\' isionsbåtar, befann sig i niirheten af Xeufahrwm;ser, m ås t e flott~n und e r mobilise ringen sk.,·ddas mot öh·enumpling.
F<ir d etta ii1Jdamil l utsiind c~ e n d el af f:nt.' ·gcn på bcYakning,
och hiirtill :mdncles s:hiil pansarfartyg som minclrc fartyg orh
torpcdb:"ttar; förfångning t•gde l'llm sedan dc i hamnen vamnde
farty gr n kolat.
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XctJfahrwa:.;,.;cr ankrade dc ,;tom fartygen på reddt-n och
j;:(llndc frft n pd1mar, under d rt Rtt clc• miPcln· fnrtygcn gi ngo m 1
lt:tn111e n och kolade Yid kaj.
Signalstation cma på den nii.rn m,.;tc delen af kusten voru mobiliserade och h ade ord er att rapportera shiil til l öf\'C rstyrelscn i
Brrlin som till flo tta ns högstr bcfiilhai\·arc.
De n fi e ntliga styrkans uppgift y~r aU utfor,;ka flottan:-; föriiiggning och styrka och att om möjligt störa mobiliseringsarbetcn a.
nct lyc kades niigra af cl r fie ntliga torpcdbåtan;e att genomhr.d;l bc\·akningslinien oe h anfalla Kurfl'ir:.t Pri.edricl1 Wilhelm
or h l Vii r!Pmuerq, ;::om lågo till n n kars p;\ recWen. A nfal k t, som
q;de rum clrn ~O Id . 11 p å natte n, gynnndcc; af mörker oclt regnbym samt af att pansarbåtarue till fiiljcl af d e n pågilenclc kolninhade rikligt med !ju,: pa diick.
Fie nden kom ,.;!lln nda i tillfiillc ntt clelYi~ ,.;t(ira mobili;;eringen
oC' h lyckades iih·en utforska flottans sto rlek och liigc.
Högste befiilhnfvaren :1 "in ~ida höli;.; y~i] unclcrriittad om
fie 11dcn~ fiirchafy~ n elen ge nom ,;igna ];.;tatinnerna, som f un gerade•
11tmiirkt.
Från Curolu ilaml::mttrs p:1 natten :2?) ma n för att taga signnlstntioncn ,·id ~ix höft ; utposten diirstiidcs fl,vcldc, medförande

U:<'ll

..;ig11almatCl·irlen .
Sedan utrnstningsarbetcna omkring kl. U på dagcu den 2l Augu~ti \'Ol'e> n fslutadc, företogs från .:\ cnfa luwasser en rckogno!-lcring och
"t•clan undc!'l'iittelsc ingått genom ~ignal stationcrna, att f ienden niirmad<' sig, gick flottan till sjös. 1);'1 order om higstilL<tånclets
up phörande strax ch refte r e rh öll s, gick hela styrkan t ill Zoppot
qc h qyarJåg diir:.;tiiclcs till <l en :? ;j A ngusti, d[, detachering f ii r lltfiirande af krigsötning egde ru m.
Fi)rutsiittningal'llc för d r 1111a k rig;:;iifni ng yoro, att c u del af
bl:l styrka, bcl't~t<•ndc af Jl-e:;l.;:adems pansarfartyg, toqwdb:ltsjal.!;Hr<'n (hl' if; fö rc«tiillande e n l:~ klassen i-J pansarkrys;.;m·e, samt

~:dr; \ torpcclbåtsflottiljen, hnfnnn sig i Ö:<tcrsjiins vcstrH eld och ,
111ecl unch·ibnde a f d<' fientlig;a (gula) bnhucbtridskmftcm n, sk111ic
f'iin·nn :-:ig med e n a111LRI1 (fi n ~eracl) del af ~Hllll11a c;ty rka, ;.;om an-
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togs bcfiu\Icl s1g Ö~tcr:-:;jön~ östra del. O!ll blii :-:;tn·b kuut!c koillma tnom 10 ' afsbtncl friln Hela ntan ntt miita~ af iih· c rliig~ua
fientliga stridskml't('r, an:-;ågs d c,.;s uppgift yan1 fylld.
Gul :-;trrka, be:-;ti\cncle af J-c,.;kaclcms p:uisarfartYg, l:,;ta och
:2:dra rc'kognoseringsgntpperna (tttom Greit) samt Chillu och l:,.;ta
torpcdbåtsflottiljcn, hade till uppgift att hindra blå styrkas förening oeh att uppsökn och s![t de~s huh·nclst.nka. Den gula st~T
kan ansågs haha fyllt sin uppgift, om den kunde förhinrlra bL1
:-;tyrkas förening eller ock i samlad styrkn anfalb blå huh·ud,.;tyrlm. lTtg:'ingsliigct var för gul st.nka :26' nord ft·;w Hch.
l fiistflottam; hiigstc bcfiilhaharc fungerade ~i'tsom idYcrstrido:.llunwre och egUl' att be,;tiimma tillen för krig;;tillståndd,.; intriidamlc o('h upphiimnclc·.
l h·n :?.+ 1\ u~usti kl. ~ l'. 111. afgick bia ,;t.nka fr ru1 ,.;itt utgi\ug~liige ,·id Adleq!;ruud uwt Danzig.
Oul st.\'l'ka tog friln sitt
ntgii.ugsliige Ycstlig km·;;. Pil aftonen sam1na da~ fin~o <.le b~ch
~t~Tkomas fiirbe,·akningsfart.Y~ ;.;igtc af byar:11l(lra oeh ~kott YCXladcs mc·llan dem, men, som tniirkn•t :,;nart fiill p~, drog "ig gul
,_;tyrka tillbaka ost\·art for 11tt hindra bli! att komHJ<1 fiirbi, och
Y~u· clct befiilhaf,·arCIIS för elen fiirstniimnua Htyrkan afsigt att följande morgon :'ltcr st.Ha \·cst\'art för att uppsöka fienden.
r dagningen upptiid:tcs endlertid blil hufyudst,\Tka llltder
hllld ;.;tyrande o;;t,·art, och befann den sig J;I l~lllgt östl'l' om deu
gnla hufntdstyrkan, h\·arfiir öhcr:;triclsdomarcn förklarad<· att blå
styrka lyckats bana sig Yiig fiirhi den fientli~a st~Tkan •wh gaf
onlrr om krigstillstilnclets upphöranek
Efter krigsöfuingens slut öh·aclPs tutuer de niirma ste d1igame
eyo]utioncr och "'triclsöfningar med cskadt·::u·nc opererande mot
ll\'at·andra ~;amt tiita nattliga torpcdbåtsanfall, lwarcfter flottan
den :27 Augusti inliiptP till Kiel, ditr dc båda kaelettfartygen och
panRmkanonbåtsdi,·i;.;ioncn fön' nade ,.;ig med dcnsnmma.
Fiiljamle n·cka begagnades till iifuingm· utanfiit· östra kusten
af tlehleswig --Holstcin. Af dc knapphiindiga noti;;ema om dessa
iifningm· fmmgftr, att de huhttd>'aldigen omfattat f'tridsöfningar
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Ill l'U hiin,;yn till kntitför>:niret samt bcn1kniugsöfniJ1gar till ~mkars
nattetid mot torpcdbåtRanfnll.
V cc kans iifningm · afslut:1des med en striclsiifning nwllan å
sidan I-och II-l's kadr,~nle
o"l1
' ,l
"
c
ao an cl ra stuan
cl e b aoc1a 1;:ael cttfart.Ygcn oeh pansarkanonb;'\tscli,·isioncn, hYilka markerade en öfYerliig,.;cn fientlig styrka, mot JtyiJkcn flottan ,.;iikte sb·dcl under
hrfii:;tni ngmne.
·
cnil

1)it flottan, fornwrad i k;Jionn och förföljd af fienden, nwd
full fart ångade in mot Kiel, föll cu man iifwrbord från Hild l'·
11/'itWl, diYisionschcfsfartyg fiir ;):dje cli\·isiouen.
Från detta fart,,·g aflo,.;,.;adc's td kanonskott, och farten stoppades i det tråno·a
fan·att net, hvarp[i nii,.;bt fartyg, B eowu lj; pil rcglcmetitRenligt si~t
e·ena:;t girade ur kolonnen babord hiin. Samtidigt hissacles på
Hildeurmul en hYit ,·impd med rödt kors ~;;'\som si•mal för ''man
"' fartvO"cn,
iifw·r bord .'·
HMar utsattes genast friln clc niirmaste
lllen <lct lyckades likviil ej att riidda den öfv.;rbordgångne. · "
Då flottan inkommit till Kiel, företogs krig,;mcssig kolning
fii r ll\·ilkl't iinclamål \·arfsångarc oeh förhyrda flngbiltar mötte med
k(llpr:unar på sliip till dc l'tiirrc fartygen, tinder det att öfriga
fartyg antingen kolade på örlogsvarhet eller pci elen nya ]{()\stationen \·id Kaiser -- \\'ilhclmskanalens mynuing.
D(• bada kadettfartygen detacherades åter från flottan, och
cl<·n fl Sc·ptcmber afgick denna från Kiel och tog yttre Yiigen ut
i X orclsjön, tilldan tagandes pansarkanonbåtsdivisioncu, som gick
kanah·iigcn till \ rilhclmshm·en.
l Lilla Biilt c:töttc pausarfartyget Heinulull under en regnby
pa grund. Fartyget åkte öh·er grundet och kom flott ~amt höll
'-Ig liins med egna pumpar, men måste likviii gi\ tillbaka till Kiel
r;·n· att reparera och deltog ej vidare i flottans iifningar.
Deu 10 och 11 tleptembcr utfördes i Kordsjön stridsiifuiugal'
uwcl PKkaclramc mot ]t,·arandra. Sistniim:1da dag föreles bcfiilet
iih-er eskaclrarne af disionschcfcma för II och IV divisionerna.
l h·t f mm hålles siirskilclt i dc tyska tidningamc, af h vilken stor
\·igt detta slags taktiska iifniugar iiro, då fartygen ofta mötas på
m:·d:ct korta afståml, orh hmusom fartygsehcfcma dcn·id få öfva

- :nfi -~ig att manövrera dc stora fartrgeu under :-:'>1\ra f(irhiiilanden,
ln·arjemtc kanonkommendörcma f~ öfning; i A.tt raskt \·iilja mål
och att p~ ett riktigt fiiitt ;;köta pj esc rna , då cg;ct c:;h fientliga
fartygs lägen i förh8llandc till lmll'anclra ha ;.;tist nxla.
D en 11 September p:'l. eftermiddagen skickades t orp edbåtsf lottilj erna nordYa rt ; dc skulle, utan att sjc1f1•a Yara i sig-te från'
flottan, hålla kiinuing; med densamma för att under natten göra
anfall vid tid och ifr~n hflll, so m deras bdälhafvarc cgcl c bc stiimm a.
D e båda rckog-noscrin;r,.;grt~pperna hadr orclrr att jaga lindan
torpedbåta me.
Redan öfningrn börjat, lycka des det Gefwn, Ja.r;d , oeh Greitf~
som utgjorde aktcrbcYnkning, att upptiicka torpcclbåt;.;flottiljerna,
hvarptt dc genast jagade norelYatt och skingmdc tvi\ to rpcdbåt:-;divisio nrr, h varemot dc två andra i en stor båge ging-o '"'.'·chart p{\
flottans östra sicln.
T orpedbåtame anfiillo under nnttt'!l sydYmt ifriln. Dc npptiicktcs i det klam m ~ n s kcn ct från förbcvalmingen, ~om Htgj orde:::
af Blitz och Carola, men dessa långsamt gående f:w tyg, ;.;om endast i brist pil s n a hbgåcndc kry ssare fin go göra bys:::a rtj enst,
kunde ej uppchålla , de td tmpcdbåtsdi\·i;;;ioucrna, som gingo till
anfall mot hufvudstyrka n, h\'arifrå n de belyste;.; och b csköto;;;.
D en 12 ~kptcmbcr p å morgonen befaun sig fl otta n utanför
Helgoland, i!C'h företog derstiides öfning i afstå ndssignalcring med
repetition.
Flaggskeppet och ett par pansarfartyg utgjorde lmf..
vndstyrkan , tillder det iifriga pansarfart~·g, kry>"sm·e och avisos
~priddes ut på rn 60' H\ng linic, inom hvilken meddelanden fortskaffadec: mellan dc ytLcrf'ta fartygen på en tid af nili!m minuter.
Efter slutade signalcringsöfningar skickades toqwclbåtarnc till
Wilhclmshavcn, elit Jrn öfrig}l delen af flottan iifvcn nfgick följande dag, efter att hah·a gjort uppehåll vid Hrlgolancl .
Den 17 --20 September utfördes den strategiska slutmaniivern .
Förntsättningen för denna öfning var att en fientlig flotta, öfvcrliigscn den ty ska, riktad<' ett anfall mot ty><ka Sord~-;ji\knsten.
J?icndcns hufvncluppgift var att blockera eller intaga Elbeflodcns
mynmng fiir att afstii nga denna vigtiga handehd r cl oC'h hota Kai-
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•<'!'- \Yilh elmskanalcn

sa mt att om mi)jligt brandskatta Hamburg.
Till 1·i nnande nf detta mål borde J e tyRka ;;:jö,;trid,.;kra ftcm a tillintdgiiras.
Den fi c:;tliga fl otta n, gul styrka , hvars fmty?; såsom ki1nnctcckcn fördf' gul flagga uneler t.vska örlogsflaggan, bestnd af
1-c,.;kaclems pansnrfmtyg Kurfiirst F,·iedrich !Vilhelm, Brrmrlenfnrr.r;, 1Veissen7mr!J. Wih ·th, K.öni.r; ll'i!helm, SaclJsen och JT'ii r/!'JIIiwrr;, vidare m·i~on Grille, 2:drn rekognoscring,.;gmplW'1 och en
torpt'cl båts<]i,·isinn, lwstftenclc af de stör:-;ta torpcclbåtamc. D enna
f'lotta utlr>ptc den Hi Septembe r m .Jadcbu gtcn oeh befann sig
dl'll 18 f-lep t cmbcl' pil ungdiir Lat. X 56° och Long ( ). !i 0 (från
(;rrcnwich).
Dc tYska stridshnftcrna, bl å ~t.nka, bcstodo at höstfil>ttnns iifriga fartyg, so m voro fördelade f ör ntt kunna möta
fienden, \'are sig anfallet komm e att ske norr- eller \'c sterifn~ u. I
\Ye~tcrcms \'id Borknm befunno sig flaggskepp et Ilildebranrl, pan~arfa rtygeu B eowulf och Sie.IJfried, pan sarkan onbåten Crocodil, kr.vc;~arcn (-irfion och en torpcdbåtsdivision. I Li"tcr Ticf på nord,.;ida n nf ön S~·lt lågo pan sn rfartygcn Ha.r;en och Frithjol~ torpcdbiltsjHgarn c Jag rl och Greif; pausarkanonbåtarn c }i rdtr r, Miirke
•>eh Skorpion samt två t<>rpcdbåtsclivi:-;i•Hicr.
D e få till förfognnclc stående krpsam c och n ~grn torpcclb!ltn r he,;trf'do den .1·ttrc b(' \·a k n ingen vil1 B orkmn och Ryl t. Dcs,;utom voro niistan all:1 ~ii!nalstationcma på vcstm ku,.;tcn mobili:-:c•!'adc, och skull e det under:-;ökas, i bvilk en mån llelg-oland kunde
1·arn liirnplig så,.;om centralpnnkt för nud crriittel ~c vilscndct i siu
lwlhct. Stt:::om ubscn·ation~stationcr på kuRten HIIYiindcs, förutom
f,nturncn . badhotell och andra byf;gnacler iifvcnsom :::åda na. platse r
p~1 d.nlcma, cliir fienden icke kunde t:1isstiinka t illva ron af någon
utkik;;,;tation. Telegraf- och telefonledningar voro i)hcral lt a nlagda efter behof, s~~ att det ej F<knlle in1·erka menligt på unc1 el'l'iitkl~l'\'ii~en d ct om en cllc: r annan enstaka Rignalstation förstördes.
liiistflottans högste bcfiilhafvarc tjcnstgjor1lc under krigsi">fningcn
s~~som
i)hcrstridsclomm·c och hrsökt<; vexclvi s ck
olika ;;tn·k oma fiir att fiiljn oprmtioncrna och fälla nh;]ag.
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Den U:) September inrapporterade dc· på bC\·akning- nt:1nfi"H·
ön S_ylt liggande kryssarn e genom signalstat ionema, att d e n fientliga flottan niirmadc sig ,·csterifr~n.
Den gula ~t.yrkan hade 11Ctnligcn genom fiskan·båta r erh~llit
kiinnedotu om, att en mindre afdelning af den fiirs,·arancle st.nkan
låg Yicl S.d t, och giek derföre dit för att uppsöka och ,;]å clruna
styrka, h,·ilken emellertid redan fått telegra-fisk ordet· från Burk tun
ntt

skYn dsamt bcgifnt sig syclnrt för att mell:1t1 H elgolancl oclt

\'i' cscr fiircna sig In cd huhudstyrkan. End:1st dc ,.;nabbgi't cnde
rek<>gnoseritJg,;fart.'·gcn Jur;rl Dch Gn·if Rktdlc h~\lla kiinning mrcl
fiemlun. Med sistniimnda fartyg fiirunacl r sig Oefion, som bli t\·it
skick<Hl från Botltun till f-ldt.
Den g-ula styrkan aflossadt> nng-ra skott mot S.dt ueh Li;-;tcr
Ticf och uppehöll sig någon tid i niirhl'tcn af iin tilb clt'tl hade
' fön·issnt sig om, att elen förs n1ranck styrl\:111 lenmat Sylt, hn1rcftcr bm;
Borlmm.

mot sych·cst för ntt non om Helg-oland g-[i till
De p,Ol rekogno;;cring utsända torpeclbiltnrnc hade m·m-

:-attes

ligcn rapporterat, att motståndame hade ?!ngat bort i denna riktmng.
Rapporteu hiirom ym· dock felaktig, i det torpedbiltame liltit
Yilseleda sig af att bH1 ~tyrbs rckogno~c'ringdart.\·g tagit deuna dg
för att aflcda fiendens uppmiirksamb et och behicka återtåget fi'n·
de långsammare kustfiirs\·arsfartygcn, som med sydlig klll's hade
,;tyrt niira

förbi Eidcrf.nskcppct och ned mot \Y cscnnynningcn.

Den blå stnl,an yar på eftermiddagen samma dag ,;amlml
del \rescrfyrsh:eppct; sj(nl gick tcmligcn hög och befiilhaharc·JI
för blå styrka ansåg sig diirföre t> j kttiJna gå till anfall mot cle
stora slag~kcppen, för ll\·ilka s.jögå ngcn uj ,·ar bc~Yiirauck Ehuruviii fartrg cn af Sicgfried-klassei.J iinnu kunde all\·iincla sitt artilleri, ,·ar det hög tid för pansark:nnonbåtamc att ;.;iika lugnare ntitcn i \\'escr- clicr Jadcm.'·uniugc n, t~· du slingmcll'
det ej
hvarförc
. bngtcn.

Yar

att

,;a
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bdla den iihurliigsna gula flottan tlJCd alla tillgiingliga torpedbåtar och om miijligt decimera clc i J~atnma, men viiderleken lade hindl'r i \·iigc·n hiirfiir, ty sjön hade Yuxit lllcd den frista sycl,·estliga
y imletJ , så <~tt dd nmd1gs omiijligt, ntt torpedbåtame i verldighcten
kutJde hnh·a gjort brnk <tf sina torpeder, hnufiirc mnn afstod från
:1n fallet.
Hrlt oftirmudadt \·i~arle sig elen guln styrkan Yicl Horhun
fiilja m1c moq!;on, elen ] ~) f-lcptcmbcr; dentia styrkas rekognoscringsfmtyg, Blitz, Pfeil och Carulu, ;.;om i följd af mindre fmt och
"''·ngare bestn;kning: ,·oro bct.n lligt underliig;.;na blå 1-'t)Tkns rukogll<lsc· ringsfart.Yg:, O,.fion, Greif oeh Jugd, hade t'.i l.Yekab utforska,
ll\·m motst:'ludnrcns huhuclstyrka befann ~ig, oeh gul styrkas brt'iilhn fnm• heslöt för elen ;.;kull att fiirst rekognosera ankarplatsen
,·id Borku1n och derefter styra ostn1rt liingt> tyska kusten, ty ha11
:1ntog, att dc mindre fartygen må,;t ~öka sk.wlcl tmde r lnnd och
att clu fil störrC' fart~·gen derföre nppchöllo sig i niirheten af
kus ten.
Burknut bcfauns tomt oeh clt>n gula ,.;tyrkan markcrnde ~·ncla:,;t
afskj utantl et af llågm granater för att moa torpeclbfltar, ,.;om möjl igc·n kunde haf\·a tagit sin tillflykt innanför dyncma i nu go n fi"knrehnmn,

hYarcfter gul flott:1, med pansarfartygen formerade i

kolonn mcll rd;:ognoscringsfmtygeo på sin babordssida, styrde ost,·art förbi iiai·nc .fuist, Xorclerncy, Bnltnun, Langenog och Spiekcroog.
fem

J H flottan kom till W angeroog sigtadcs motståndaren. Dc
pansnrfarhgcn af Siegfriedklasscn lågo till ankars Yid yttre

.Taddyrskepput och clerinnnnför, på Schilligs redd, i:'\go pansarkanonbåtame. Blil styrka,; krys"'aro Ingo liingre ut till sjös och hade
till ttppgift att hålla dc: tre turpudbåtsdi\'isionema, som tngo ,·id
Helguland fi)r att a fy akta lii m p l igt tillfiillc till anfall, undcrriittaclc
om fiendens rörelser.

hiiftigt, att

Då gul -Flotta, Rom ,;kickat sina rc;kognoscringsfart,rg och tor-

tiinka på att kunna andncla d c :-:\·iira pj esn n<1,

pl·dbåtar nurd,·art, ryckte au mot blå lmhudstyrka, liittade denna

kanonbåtal'lll'

dc'taeheraclcs med order att gn in i .Jnc1e-

ankar, men höll sig Cj\'ar i det trånga ,Jadefarvattuct, emedan den

På tpk ,:(da hade mnn fiit· :tfsigt att, då mi.irkrct intriiclt, an-

rj kunde npptaga strid i iippet farnttcn mod sin m.ycket starkare
motståndare. En artillcri~trid p?t fitmt afstånd utspann Rig, hYa1 ·-

-

-
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vid öfvcr,;tridsdomaren förklarade ett fartyg nf hvardera ,;tyrkan,
nentligcn Brandenburg och B eowulf, försatta m· stridbart skick.
Liingre norchart, uppe mot Hclgoland, sam mandrabbade rckognoscringsfmt~·f(cll med det resultat, att Ja.r;d och Pfeil liknledes blcfvo beordrade att utfalla, såso m val'8ndc m· stl'iclbart skick.
Den gula flottan gjorde flen) försök att intl'iinga i ,Jaclr, men
måste Yiinda utan att, ut~atta som dc Yoro fiir en hiiftig rlcl, lyckas i n komma i det tråug8 och fm·liga farvattnc·t.
På aftonen den Hl ankrade blå hufvudst)'l'ka åter på sina
gamla platser. Vinden hade fullstiindigt mojnat ut, och Sicgfri<:clklas,cns fartyg l'Örcle "ig obetydligt för sjön, h\·a t·emot p~msarka
nonhåtnrne fortfarnHde rnllaclc starkt i elen knappast skö njbara
dyniugcn.
Den gula ~t.Hkan drog ;;ig i mörkningen ut till sjiis. Natten
var trots månskenet ej ogynn:;am för torpcdbåtsanfall, som också
gjordes kl. 11 c. Jll. 8f gul ~;tyrkaf' torpedbåtar mot fartygen i
.Taclebugtcu, ll\·ilkal' ankarplatser voro af dem kiinda.
I )e tre vid Helgoland stationerade torpcdhåtsclivisioncma af
bl:'l flotta påtriiffadc gul huhudstyrka Yester om ,;amma ii och
gjord<: ett nwkcrt anfall. På pansarb:'\tarne påstod,; att torpedb: ttal'lla blifvit brl~·~ta ueh Yerksamt bcskjutna redan på öhcr 1,000
meten:; afståncl, under clet att flere af torpedbåtscheferna anså~o
,;if.!: hafva kommit på 600 metct'H afstånd från ntotsb'inclartH' 11tan
ntt hafva blifvit upptiickta.
Ucnom det af öfvcrstridsdomnrcn
fiillcla utslaget förklarades p<utsarfart.\·get König Wilhflm och Ptt
dm::;;int:tl af torpedbMarnc ur "tridbart :o;kick.
Den ~O September voro c:triclskrnftema s[dum1a bcty<lligt dc<·imeradc, då gul flotta omkring kl. () på tnorgoncn åter gick till
anfRll mot kustförf'\'arsfartygen i .Jadchngten.
Pnclcr f!lltjemt tilltagande artillerield gjorde dc fientliga fartygen flera försök att intriinga i .Jade, nwn viindc ;itcr till sjii,.:
innan dc kommo in i det trånga fmYattnct. Så ,;nmt gul styrka
gick till anfall, drogo dc försvarande sig in åt för att :'\ter ryrka
fntm, då fienden drog sig tillbaka.
Mot midchtgsticlcn, clå sjön hade \'ltxit betydligt fiir norclvest 0
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lig \·ind, ~å att iifvcn dc större torpcdbf\tame hade s\·[ut att följa
:<lagskeppcn, gafs order om krigstillståndets upphörande, och hela
flottan inliiptc i Jaclc samt . ttpplö,;tc;:; dcrstiiclcs följande dag, ln·arcfter dc fartyg, ::;om slmlle till Kiel, bcgåfyo sig dit genom Kai~Pr ·- \Vilhclmskanalcn.
Det var under denna hcmfiird, som den
kiincla ol,,·eki::hiindelsen med tnrpcdbåteu 8 26 intriiffadc.

H L-,r;.

]
--

~:3~

-

-
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Dc~sutom

Några ord om yrkesbeteckningar för
sj öman sl<åren.
D~ genom (;eneralorder ~:u 150 af den 8 April 189-+, utom
andra fi',riindringar, iii'H'II anbefalldes anliiggandc för ttnderofficcrare \·id k. flottan af ett slags yrkesbeteckning, best~endr af ett
''knappsystcm", fiit· <1tt ntmiirka dc inom underofficerskåren fö rekommande olika staterna, hoppade,; man, att inom den niirmaste
framticlen en mots\·aranclc beteckning skulle komma att ::tnbcfallas
iifyen för sjöm::~nskårcnf' olik::~ yrkc,;grenar.
L~ng tid hn1· scd::~n
(le~s förflutit, men något ,;teg i samnm riktning har ::innu icke
tagits för sjö1nnmd.:::hen, der det synes mig vara mera af behoh·et
påkallndt.
Inom niist::~n alla utliind:skn mariner fiirckotnma yrh'sbeteckningar fiir gemensknpen.
1 olikhet mot hos o~s, med drt nm·arande utbildning~siitt,
fö rekommer icke sii ll an inom friimmande mariner, att ;;;amma perso n kan b:ira iindn till tre olika yrkestcckcn, och det torde nna
ntYifvrlaktigt, ::~tt dc öfriga af gemc n skap~~n med en \'iss aktning
se upp till den, ~om erhållit en dessa hans tecken mot::;vamnd e
utbildning.
Med dr IlltWtrandc utbildning skulle natmligtYis samma per,:un ej kunna biim mer iin ett yrkestcckcn, men skulle mnn genom
att införa beteckning iifvcn för o;.jömansklasserna och uppförande
(motsnll'ande nuv::tnmdc nppmuntringstcckcn) troligen kunna yiicka
gemenskapens ambition och intrcs~e ptt liknande siitt, ,;om n·,t·ekommer inom ::ti'meen.

borde det JU \'Hl'[\ en ren fördel att \·id moLtne·andc t 8f C'II trupp, !;Om ::;kall förllelas till olika arbeten, genast
kunna uppfatta ln·ilkcn eller h\·ilk::t, som kunna ,·ara liimpliga till
dd r•na C'ller andra arbetet samt graden ::tf deras .nkesskicklig-hct.
.}ag tror, att lib Yiil sum t. ex. eu underlöjtnant siittcr stort
\'iirde på sin andra galon, då h::tn befordr::~ts till liijtnant, s:'\ skulle
:'ifn~ ~~ en 2:::~ kl. sjöman sätta min;:;t lika om icke större Yiirde på
..:in andra \'inkcl, då han uppflyttats i l:a sjömanslda ssen .
l-tom ohanniimnda beteckningar borde, f'nl igt mitt förmcIJHl lcle, ytterligare til lk omma en dylik, som sku ll e angiha goclkiincl
r·xa mca i unclerbcfiibskolan, ell er riittarr, kompetens till befordran
till underbcfiil.

p;; ofnm angifna grunder har undertecknad uppgjort fiiljande
fiir;; lag:, grnom h\· ilk ct utan niim1l\'iird kostn:1d af~c\·iirrla fördelar
..:k tdl c ktuJna \'llln::t".
l.

l ~1'kes1Jcteclmin!J,

i riirl fiirg (i 1Jla ~ h\·ita kliidcr), ::~ngifvanclc )'l'kcsgrrn nwdelst
emblem, förslags,·is en ligt bifogade sk izzcr.
Heteekaingen placerad å rensh·u öf\'Cr::t i'Incn.

(J] ika

11.

Sjömans/,.Zassl;eteckuing,

i r;ul fiil'g eller gulrl (i l;lä :1 11\'ita kliidC'l').
Beteckningen placerad ttndcr yrkcsbetcekning-cn
;·,f\-era nn L' n.

:'t

l'ellStrrt

Beteckningen utgiires af \·inkhr af elen storlek, sum bifogade
'>k izz ~ör undcrofficcrskorpor::~l, Rignalafdeln ingcn, nngifver, en för
:!:a kl. :;jömiin och tr,t för l:a kl. f;jömiin.
:):dje kl. sjömiin erhålla yrk<·sbetrckning cnda,:t då de blifvit
yrkesgren antecknade.

fl L

B ·teckning fUr kompetens till wulerofficc1·s1Jefonlnm,

,r;ul fiirg eller gulrl (i ulä å h\'ita kliider).
Beteckningen placerad å ~·enstra iih·crarrnrn under sjömans-

klassbeteckningcn, oc h bestående af t' n ,.i n kel af :oamma st11rlck
som d(' f ii r sjiimamddassbeteekni n gen föreslagna.

l Y.

Beteckning för uppf'öranrlr:,

i gu l fiirg, plaecrad å högm öh-r rarmen och bc,.;t[tencle af Yinklar
af samma storlek som för sjömansklassbeteckningen före~:~lagits; f1'(;
fi.ir l:a klassen, t di, för andra och en för tredje klas::;cn (mut:-;yarande nm·arande uppmuntringsklal'<ser).
För att erhRlla ofvanniimnda vinklar i guld ,·id uppfl~·ttnin~·
i sjöumnsldass eller efter genomgåugua kmser för un derofficersbefordran skulle erfordras att i resp. kurser hafya erhållit ett mcdelbt>tyg, förslagsYis öher 8.
Fi.ir ekonomimii n, utom sjuln·årdare och homblåsare, har undertecknad icke kunnat finna liimpliga emblem fiir .Hkcsbl'tcckni.ng, men kunclc ju dessa ('rhålla t. es. en röd Yinkel eller dylikt.

Br;n.

o .- - - - - -
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Upp gifter rörande organisationen .af flottans
manskap.
Samlarlc af kapten S. Katt och ]Jag.

Fort s. från sid. 261.
Kanon ie~· -kåren.

I samb and med den förut omta lade indra
gnin gen af
sjöar tiller i-kom panie rna i Stoc khol m 1832,
upps attes derst ädes
en kananier-kår om två komp anier . H
vartd era kom panie t
skulle till en börja n bestå af 50 kano niere
r och 26 unrler- 17 ~~:.r!S32.
kano niere r. För att bilda kåren togs mans
kap från de två !_{. St!'Lten.
· S
l
tockholm förla gda matr os-ko mpan ierna , ·hvilk ·
a samt idigt in- 21 ,Jult 1833 .
drog as, samt derje mte en del sjöar tiller ister
från f. d. Stoc kholms-kom panie rna af sjöar tiller irege ment e
t.
Ända måle t med kåre n var att bilda skick liga
unde roffic ersämn en för skärg årdsf artyg ens behof, samt
tör att derif rån vid
krig och störr e rustn inga r kunn a erhål la p
erson er lämp liga att
ko nstitu eras till unde roffic erare . Kåre n skull
e rekry teras från
skep psgo sseko mpan iet i Stoc khol m så lång
t det ±örslog, samt
dessutom med andr a "välartade~ yngl inga
r från priva t tjens t.
Äfve n efter indra gnin gen af skep psgo sseko
mpan iet i Stoc khol m
fortfor kåren att rekry teras med karls krifn
e skep psgo ssar.
Kåre ns mans kap hade rätt till fri unde rvisn
ing i statio nens infor matio nssko lor samt skull e derje mte
inöfv as i artill erioch labor atori e-arb eten, tackl ing, segel sömn
ad, utrus tning och
uppläggr:.ing af farty g, effekters stufn ing
ombo rd, rodd och

-
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styrning m. m. samt vid befälet af kanonjoll. Kåren hade sig
anförtrodd vaktgöringen å stationen, men var, liksom äh·en.
matroskåren, under de första åren af sin tillvaro befriad från.
alla s. k. släparbeten, hvi:ken senare bestämmelse upphärdes
18ö~. U n der .T u ni, Juli och Augusti månader skulle hela styrkan vara i tjenstgöring, men under den öfriga del en af året
fick en tredjedel af styrkan turvis permitteras för 3 månader.
Till vinnand e af praktisk ertarenhet i sjömansyrk et kunde
d ock kanoni er permitteras på ett år. Ingen fick från kåren
på egen begäran afskerlas förr än han tjent i 2 år, hvilken
tid sedermera utsträcktes, först till 4 år och sedan till G år. För
dåligt uppförande lmude kanonier eller underkanonier ur rullan
aft ö r<~s. Den, som p å sex år ej tagit underofficersex amen,
.
Q\·
•·1lle af->kedas· hvi\ken uestämmelse sedermera, i likhet med
[~ e gl. f. P!. v
v
'
o
..
..
•
18:17.
h vad som skedde m ed matroskareu, forst andrades tdl "mä
K. Br.
afs kedas 11 samt sedermera alldeles bortföll.
l Febr. 1R5 c)
· · ·
Angående befordran var stadgadt, att un d e1·l-,anomer
e1
fi ck till kanonier befordras förr än han lärt sig ro och styra
samt ådagalagt "försvarlig kännedom i det praktiska sjöartilleriet". Kanoniers skicklighet skulle, törutom aflagcl nndero tficersexamen, ligga till grund för hans befordran till underofficer; skickligheten i yrket skulle bestyrkas af fartygschef.
K. B r.
Sedermerct tillkom underofficers-k orprals-graden , h vilken
22Fobt'. 18!1 . benämning 1853, samtidigt med inrättandet af första-klassmatroser vid matro->k>'lren, ändrades till öfverkanonier.
Uti det törut omnämnda antal af 5Cl kano~1ierer och ~ .)
underlanonier er per kompani, skeJde l '3.):2 den fö6indringen,
K. Br.
att h vartdera kompaniet ökades m ed ytterligare 26 under2
29 April~85 . kanonierer, h v-arefter antalet. n: r per k cllnpani var lOJ, vid
K.
.
o
i Dec. Bt.
185~·hvilket antal det O() k förblef,· då. kanonterkaren
l 873 om b 1' ld aRegi. f. Fl. des till en del af matroskåren, och dess kompanier blefvo ö:e
1872, § 2G. och 6:e matroskompan ierna.
H

-
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Matroskåren.
Stts om förut i dessa "uppgifter" är omnämndt, förvan d lades
1-::;:Z.f elen fö rutvarande kofferdikarlskå ren till en matroskår.
1;ti det K. Br., hnrigenom d enna nya kårs inrättande an be- K. Br. 2 ~ov.
Llllcle ~, a ngats dess iindwnål vara: .. d anandet af ski ckliga un1824.
,\erotfi cerare vid Flottan och att. vid infallande krig, d e t bri~tancle antnlet deraf m å kunna från denna kår erhållas''.
Kåreus styrka bestämdes först till 300 matroser och 150
jungmän, fördelad e på 6 kompani er, at hvilka 4 förlades i
Carls h ona, l i Stockholm och l i Göteborg. Oarlskronako mpauierna skulle bestå at GO matroser och 30 jungmän
hvar tdera, medan kompanierna i Stockholm och G öteborg
lrvar tdera blott räknade 30 matro>'er och 15 jungmän. Vid
,;;jöartillerikom paniernas i Stockholm fÖrutnämnda förvandling
til l kanonierkomp anier, förvandlades samtidigt Stockhdms
lll at rosk?mpanis manskap äfv en till kanonierer, hvarp å k om- K. Br.
17
pame t mdrogs och matroskompan iernas antal minskad es till Nov. 183:?.
fe m.
..Ir 1841 skedde åter en mindre rt>duktion i kå1 ens styrka,
~o m då bestämdes till 200 matroser och 200 jungmän, hvaraf
lSO af hvartdera slaget sknlle tillhöra Carlskrona och de öfrige K.
Br. 2:?
(iö t eborgs station. Kompaniernas autal förb1ef detsamma som Febr. 1841.

Uirut.

Det i Göteborg forlagda kompaniet törflyttades emellertid
,\r 18ö2 till Carlskrona, hvarvid dess manskap fördelades med
l u o l . ,'
.
p a 1.varJ e a f de 4 Oarlskrona-kom pamerna,
och Göteborgs-

kompamet upplöstes

K. Br. 14
Febr .. 11
Aug. o. 7
Dec. 1852.

.
Den nya indelning matroskåren år 1852 sålu11da fick, nernIt g en 4 kompanier a 100 man, alla förlagda i Carlskrona bibehölls ?förändrad till 1873, då de i Stockholm förlagd~ 2:ne

:~anomer~ompanierna

om bildades till matroskompan ier, 5:e och
J:e, hv~ngen~m kåren kom att räkna 6 kompanier a 100 man.
Denna mdelmng och styrka bibehöll kåren sedermera ända till Regi. f . PJ.
1872, § 26.

-
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år 1887, då den s. k. "nya sj ömanskå ren'· inrättade s. Såsom
sjelfständig kär hade kåren emellerti d redan 1875, då d8ss
kompani er inkorpor erades i den då bildade "sjöman skåren",
upphört att existera.
Rekrytering.
Matrosk åren ·rekryterades till en början så godt som uteRegi. f. Fl. slutande från skeppsgo ssekåren . Undanta g från denna be1825, § 27±. stämmel se fick endast ske, då särdeles talande
skäl tunnos, och
skulle då ansökan derom genom vederbö rande stationsb efälhufvare insändas till Che±en för };~lottan, som ensam egde att
Regi. f . Fl. derom besluta. Denna undantag sbestämm else borttogs 1836
1837, § 3!)
m. l *). men tillkom åter 1853, då matroskå ren i mångt och mycK. Br. l ket omorgan iserades.
Rättighe ten att besluta om en icke
Febr. 1858 .
skeppsgo sses antagand e vid matrosk åren tillades 1837 stationsbefälhaf varne, hvilka äfven bibehöllo s vid denna rättighe t uti
såväl 1b72, 1875 som 1884 års reglemen ten för flottan. Komp etens'cillkoren för sådan extra antagnin g voro först temligen
sväfvand e; 1825 års reglemen te nämner ingentin g derom; 1837
års innehåll er härom orden 71 efter förtjenst och skickligh et'\
h vilka äfven återfinna s i 1872 års reglemen te. N aggrann are
bestämd t blir detta förhållan de först uti 1875 års reglemen te,
der som villkor stadgas 18 års ålder samt intyg om att, med
vitsord om godt uppföran de , hafva tjenstgjo rt till sjös uti minst
4 månader , hvarjem te den sökande äfven skulle styrka sin duglighet eller fallenhet för sjömansy rket Samma be~·tämroelser
återfinna s uti 1884 års reglemen te samt hatva fortfarit att
att gälla ända till för få år sedan, då de till vissa delar ändrades.
'rjenstbarDe tjenstba1·hetsldasse?·, hvari kårens manskap indelade s,
hetsklasser. förblefvo rätt länge de här ofvan nämnde: mat?·os och jungman. Någon slags undero±ficersldass med manskap sgrad fanns
*) Detta reglemente, som npphäfde 1825 års, utkom först 1836 och
<lcrpå åtor. obetydligt förändraclt, 1831 samt benämnes vanligen efter detta
s enare år.

- 289-

ej. U p p stod behof af ett ökad t antal underoffi~erare, egde
stationsb etälhafva rne rätt att dertill konstilnem lämpliga matros er. Att detta var regel snarare än undantag , finna vi bland
annat deraf, att det uttryckli gen stadgade s viss tids (2 års)
sådant förordna nde för vinnande af befordra n till nnderoff icer.
Ett sådant system, der en karl ej kunde vara förvissad om
att icke blifva återförfl yttad till matros, då hans tjenst som
ko nstituera d underoff icer ej längre behöfdes , och detta utan
rtft nå,r;on förseelse ä hans sida föranleclt återflyttningen, var j u
ej lämpligt i längden, och vi finna snart detta fcrhåll ande regleradt.
En underoff icersklas s med manskap sgrad fanns redan förut
vid sjöartille riregeme ntet och kallades der tmderoffice?·skmpntle r. En motsvara nde grad med samma namn infördes 184~ K. Er.
22
äfven i matroskå ren och bar sedan alltjemt funnits der, om än Febr. 1841.
ua mnet en tid var olika. Samtidig t med inrättand et af underofficersk orpntler vid matroskå ren indrogs flottans lägsta underufficersg rad. Med de fordringa r, hvilka voro bestämd a tör befo rdran ti ll underoff icerskorp ral, synes det som om behofvet
1
cleraf icke kunnat fyllas . Möjligt är äfven, att det antal, då
gällande stat upptog, var för litet. Det vissa är emellerti d,
att man snart utfärdad e förordni ngar, h varigeno m vid behof
antalet underoff icerskorp raler kunde ökas. Stationsb efälhafvarne fingo nemligen rätt att till extnt underoff icerskorp raler
fö rordna lämplige matroser ; till en början dock endast för K. Er. 13
tjenstgör ing i land och ej till större antal än förefintli ga va- :\!aj 1845 ·
kanser inom underoff icerskorp ralsgrade n. Dessa e.xtra underofficersk orpraler fin go dock e. i i denna egenskap sj ökomme nderas, utan skulle de ombord tienstgör a som matroser , med
afiöning som sådana. Längre fram tillades emellerti d stationsb efälhafvar ne rätt att till orclinrtrie underoff icerskorp raler, för
tje nstgörin g såväl till sjös som till lands, antaga så många i
anseende till pj orda sj öresor, aflagda examina och visad skicklighet lämpli ge matroser . som inom unclerofftcerskåre n krii.fdAs, K. Er.
12
och tillgånge n å dertill lämpliga matroser medgaf ; eteras Febr. 18-±6.

-:noaflöning skulle tagas af besparingar. uppkomna genom Yakanser inom lägsta underofficersgr aden. Till fyllnad i ledighetern:l
efter sålunda befordrade matroser, skulle jungmän befordra:::.
och för tyllande af de härigenom uppkomna vakanserna bland
desse, skulle ett motsvarande antal skeppsg()ssar btrlskrifvil~
eller, om vakanserna derigenom ej kunde fyllas, skulle jungmim antagas från privat tjenst. om lämpliga ämnen derifrå11
kunde erhållas. Denna antago ing skulle enligt 1837 års rvglemente ske genom stationsbefäl hafvarne.
Denna tids ordina1·ie undArofficersk orpraler synas hah<l
räknats till underolficersk åren ocfi ej till matroskåren, till
hvilken senare de nyssnämnde extra underoffi~erskorpralern<l
dock hörde.
Ett steg mot nuvarande förhållandAn togs emellertid 1832,
då det förordnades, att i stället tör underofficersk orpraler
skulle tillsättas "{ö1·sta-klass-matrose1·", h varom uttryckligen
K Br. 22 stadgades, att de skulle tillhö1a matroskåren och räknas som
Jan. 1852. manskap. Förutvarande
underoHicersk orpraler fingo året derp ;'t
rätt att behålla sin benämning och sin delegarerätt i amiralite'.,skrigsmans kassan, men skull e räknas till törsta-klass maK. Br. l troserna. Samtidigt dermed delades första-klass matroserna i
Febr. 1858.
en högre och en lägre aflöningsgrar:l, hvaraf den högre graden var atsedd att förrätta underofficerstj enst.
Från år 18ö3 kunna vi alltså datera vårt manskaps ännu
bestående indelning i f'yrrt tjenstbarhetskl asser, hvaraf den högsta var afseeld för underofficers~j enstgöring.
Benämningen första-klass matros qvarstod sedermera änd:l
till införandet af 1875 års reglemente, då den åter utbyttes
mot den af underofficersk orpral, samtidigt med att de ännu
bestående benämningarn a: l :a, 2:a och 3:e klass sj öm än, i nfördes såsom namn på de tre tjenstbarhetskl asser, hvilka ungefärligen motsvarade de förutvarande: jungman, matros oclt
första-klass matros med lägre 2fiöning. Vid detta tillfälle infördes ock h·enne andra tj enstbarh etsklasser, nemligen rar{s·
klass, för tjenstgöring uteslutand e iland, och rekrytldass, såsom
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b etec knande de, hvilka än nu ej inhemtat ett visst minimimått
militärutbildni ng, men hvilken senare klass var mycket fåtaligt
repres enterad inom matroskåren. Df't förtjenar dock påpekas,
att 1875 års reglemente ej Pgentligen räknade underofficerskorpralerna som en klass för sig, utan inbegrep dem bland 1:a
klass sjömän, hvilka, för at.t använda reglementets egna ord,
åter delades u~i: "und erofficers korpraler arsedda att ombord
sköta de underofficerssy sslor, hvartill underofficerare icke utses", samt ''korpraler, al"sedda att om bord förrätta korpralsoch denned jemförliga förhandssysslo r'' De officiella benämningarna voro all tså: " l :a klass sjöman, nnderofficersko rpral 11 ,
och "1:a klass sjöman, korpral", som man Sf'r motsvarande de
begge olika graderua af de förra "första-klass matroserna".
;(fven rekrytklassen upptages ej uttryckligen i 1875 års reglemente, men ''rekryter" funno .., dock, hvilket bl. a. framgår af
reglementets dE-finition å 3:e klassens sj ö män: ·'alla öfriga till
sjötje nst afsedda, hvilka, efter genomgången Jekrytskola, blifyit godkända".
Uti det derpit kommande 1884 års reglemente upptogos
rekryterna som en särskild klass, men ej underofficersko rpralerna, hvilka blott skulle "tillsättas till det antal vid hvardera
stationen, som af chefen för sjöförsvarsdep artementet bestämmes" och räknades till 1:a SJ. ömansklassen.
St t
.
.
a sv:s-prop.
Underofficersk orpraler upptogos eJ heller ut1 1887 års'":') 1886, 5:e ht.
s tamorganisatio n som en särskild klass . utan först i 1894 års·"). Stat~~:~·~rop.
V r:rfs- och rekrytklassern a bottogos i 1887 års*) organisation. 1894, 5:e h t.
s. 33.

Kompetens-

Angående kom)Jetensvillko1· {ör uppflyttning från lägre till vlllkor ~ör
't1ogre
..
t J' ens tb ar hets kl
.
- ass samt t1"Il u n d erofficer
stadgades först: uppf:lyttmng.
att jungman ej f-ick befordra::; t ill matros förr än han "inhem- Regl. f. Fl.
ta t försvarlig kunskap uti ~j ömansarbeten" . För vinnande 11325. ~ 276.
a t befordran till lägsta underoffice rsgraden tordrades det,
förutom godkänd underofficersex amen, att hafva tjenat
*) Bcnämues

här l'fter de år besluten dorom fattades af Riksdagen.

-
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som matros eller jungman (kanonier eller sjöartillerist vid'
~~~-E~si4 . resp. kårer) uti minst två år, samt under minst lika lång tid hafva:
Regi. f. PI. varit till tmderofficcr konstituerad. Ingen, som ej tjen stgjort vid
1853, § 158. matroskåren (eller kanonicr- och sjöartillerikårerna), kunde således
från denna tid (1825) befordras till underofficer vid flottau. Vid
inträffande vakans kunde deremot stationsbefälhafvarne till underofficer konstituera matros eller jungman, som tjenat nti kåren i 2
år och med skicklighet genomgått underofficerscxamen, derest han
tillika var känd för ett godt uppförande.
Ofvannämnda bcstiimmelser voro gällande till 1836, då den bestiimmelsen tillkom angående jungmans kompetens till matros, att
han, förntom att hafva inhemtat färdighet i sjörnansarbcten, iifven
skulle hafva ~förrättat några sjöresol'», hvilken bestämmelse är
den första i vår marin angående sjötid vid manskaps befordran.
Villkoren för erhållande af fullmakt å första underofficersgraden
voro: >>att med skicklighet hafva undergått den lägre underofficersexamen, att minst i tvenne år hafva tjcnstgjort som matros
eller jungman (kanonier), samt att under lika lång tid hafva varit
till underofficer konstituerad och vid alla tillfiillen visat ett goclt
uppförande ».
Hurusom en väg till vinnande af officersbestiillning \'id flot:\Iatr?ser tan vid denna tid äfvcn gick genom matroskåren, torde Y:=tra alleller Jungmän mecl af- mänt bekant. Ett stadgande till uppmuntran för dem af matros1~:1~:1~~{~~- kårcus personal, som aflade officcrsexamen, utkom 1836, i det att
stationsbefälhafvarnc då fingo rätt att till underofficerare utöfve1·
stat förordna dem, som aflade nämnda examen; någon förhöjning
i a flöningen tillerkändes dock ej den förordnade.
Xågot annat stadgande angående kompetens till den år 1841
imättade uuderofficerskorpralsgraden, än att haha tjcnstgjort
minst 2 år såsom m::~tro s eller jnugman, har ej kunnat påträffas. Deremot stadgades vid denna tid, att matros, fömtom
aflagd underofficersexam en och 2 års tjcn st som matros eller jungK. Er. 22 man, skulle hafva tjenstgjort lika lång tid som underofficersFebr. 1841. korpral, innan han kunde till underofficer b efordras.
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I sam manhang med oh:=tnståcnde stadgades iihcn, att matros,
unelergått officerscxamcn, fick tjenstgöra so m unel erofficer
,;::~mt skulle erhålla dubbel underofficerskorpral stillökning i afliiningcn.
Dessa stadganden lJVarstoclo sedan orubbade till omorganisationen 1863, h\·arför i det kommande utförligt slwll redogöras.
Det förtjenar dock redan nu att påpekas, att ,-iclniimnda omorgani,.;ation, som i mångt och mycket omgestalt:=tde förh ål!:=tndcna vid
matroskåren, :=tlla undantagsstadganden för matroser med afl:=tgd
..; jiiofficcrsexamen borttaga:;.

~ om

_-\_ngående matroser s och jungmäns tjenstgöring var fö1st Tjenstgöring,
f permitterino
o V
.
..
.
ar - till sjöfart,"
~ u Il c »Om so mmaren t 1enstgora ant1ngcn pa
,.; t a( lgaclt, a tt d e s k
m. m.
vet eller till Sjös på kronan s fartyg~. Under vintermånaderna
skulle >> dc af dem, h vilka icke af annan tjenstgöring iiro hindrade,
bc:;öka någon af de vid Stationerne varande lnformation s-Scholor'' · Regi. f. PI.
I uch för idlmnclc af sjöfart »på Svenska fart;.'g» kunde matroser 1825, § 275 ·
och jungmän. permitter:=ts af vederbörande »Stationschef >>. Dert• fter tillkom riittighct att turvis erhålla 3 månaders semester under vintermånadcma, hvilken tid skulle användas till läsnino·
o eller
.. enskild förtjenst". Denna sista beshimmelse iindraclcs dock år K. Er. ·14
Pebr. 1826.
1~±1 derhän, att »semester» ej längre beviljades, men att m:=ttroser
'> e h j ungmän i stlillct fin go »permitteras>> till liisnin~ i nnclcrbdiilsskolorna m. m., hvarvicl i vissa f:=tll full aflöuinon fick bibch illl::~s.

t)triing uppsigt skulle håll :=t s öfver hur beviljad tjcnstledighet Instr. 16 Okt.
1826 ·
nndnclcs. En perm[ssionsansökan fick ej bifallas ut:=tn att den
-,ökftnde styrkte, hm ledigheten skulle :=tnvänclas. Den pcrmitte- Regl. f. PI.
r:=tdc ålåg att uneler tjcnstlecligheten »Öfya sio- i ::~Ila dc stvckrn 1836, § 38,
m. 2.
'
•
o
-.; um tillhöra en duglig sjöman», hvarjcmtc han vid återkomsten
efter permissionstidens slut skulle förete vederbörande sk eppares
i nt_,·g såväl öfvrr sitt uppfömnde, som öfver de kunskaper, h:=tn
fiin·iirfvat uneler resan. Happort skulle under kofferdisjöfart
tn,.;iiudas, :=tf den, RO m seglade på ÖRtersjön, lwar fjcnlc månåd,
'·icl resor på Frankrike, Sp:=tnien och uti l\Ieclelhafvct h var åttonde
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-294-K. Er. 11 månad, samt af den,
April 182G.

som seglade på Amerika, hvarje år; cle>;sa
rapporter !H!lg det konsulerna att befordra. Då krio· utbröt, ålå<r
b
det den permitterade att skyndsammast möjligt inställa sig vid
kompaniet.
~

u

Såsom en egendomlighet må anföras, att i 1837 års reglemente intogs en beshimmelse att matroser och jungmän CJ
fingo >myttjas till sliiparbetem; denna bestiimmelse bortföll 185~.
'rjensteticl.

Betriiffande den tid, byarunder en i kåren nyintr~icld var fiirbunden att tjcna, fanns härom till en början intet :<tadgancle.
Först i 1837 års reglemente möter oss en dylik, nemlig1'n att
"matroser och jungmiin icke få afskedas, förrän dc Yid corpscn
tjen stgjort minst fyra år, utom för dåligt uppförande '' . Den tid,
hvarunder en matros eller jungman var skyldig att q varstå i kåren,
förläng'des år 1855 till sex år: beshimmelsen om b·ibwsafskecl
för
o
visadt dåligt uppförande bibehölls. I 1872 års reglemente fnnnos liknande bestämmelser. En nyhet i detta afseende innehåller
dock detta reglemente, i det att »förbindelse i sådant afseende
skall af kompanichefen affordras dem, så fort de hnnnit myndig
ålder », ln·ilket yttrande tydligen Yisadc Yiigen för den kommande
bestiimmelsen angående detta förhållande. I 1875 års reglemente
bibehölls visserligen de sex tjcn stesk.ddiga åren, men det unelan taget gjmdes, att nmtros eller jungman, som fyllde 21 år, egdc
rätt att erhålla afskcd, om han, inom en månad derefter, inlade
ansökan hiirom. Samma bestiirnmelser återfinnas i 188± års reglemente.
u

'

'rvångsAntllt återstår dock att tala om en för matroskårens första
afskecl och
dermed sam- organisation utmiirkaude egenhet Författningama Rtadgacle nemom matrosen el ler J, nng'mamwn e·l inom en
e or a an- ligen tvänqs-afskecl
,
·
.
dmafnhah·~g1'1anelen ,
viss bestiimd tid hade aflagt någon Hnclerofficersexamen. Det
första stadgandet dm,om iir årsbarn med kårens uppriittanclc och
lyder: ''Den matros eller jungman som efter Scx års tjenstetid ej
·r\., . B,l. 2 N0\,. kan undergå Under-officers-Examen uti någon cletail för Flottans
1824.
siirRkiide Unclcrofficcrs-Corpser, skall afskcdas ". Denna bestiim~

mcl::;c nsar t,\·dligen, att matroskåren \·id sitt första uppsättande
yar iintnad huhucloakligen till en nnclerofficersYolontiir-institntion,
med skeppsgosse id\ ren till grnnd val. Således alldeles ej något
"lags mrmskaps-f'tam.
Uti 1837 års reglemente heter det angående ucnna sak : ""\nclamålct med Matros-Corpsert iir danandet af skickliga UnderOfficerare för Flottan, ll\·ad:m den .Matros eller ,Jungman, som
efter sex års tjcnstetid ej unelergått någon under-officers-examen
må afskc<las". Hiir se Yi matroskårens egenskap af utbildningsansta lt för blih·andc underofficerare åter t:·clligt och bestiimclt
angifycn, men den striinga bcstiimrnclscn "skall afskedas" iir utbYtt mot "mä afskedas".
Sistniimda bestiimmelsc (l\·arstod derpå till 1853, då kåren
undergick en gmndlig omorganisation. Dess ändanull angafs då
fiir framtiden \·ara: dels "en stamtrupp för flottans bemanning",
dels att clrri "dana skick liga och pålitliga förhandsmän och unclcroffic:era re".
Genom denna omorgauisation fick vår matroskår deu dubbla
r genskap af stumtrupp och underofficersutbildningsskola, den
"edan alltjcmt bibehållit. Hiirvid iir dock att bemärka, att
de,-s egenskap af stamtrnpp sedermera under tidemas lopp allt
mer och mer träclt i förgrunden, h vilken omshindighet äf,·en framgår deraf, att dess ofvanniimda dubbla egenskap visserligen iittntl
framhålles i 1872 års reglemcute, men att det i 1876 och 1884
å rs reglementeu, der matroskåren försyunnit som sjelfstiindig kår
för att nppgå i den större "sjömanskårcn", ej niimncs ett ord om
dess ändumäl.
l samband med matroskårcm; föt'\'andling till "stam-trupp" för
flottans iifriga manskap år 186;) torde böra påpekas, att benämningen "stam och beväring" uppstått vid arm6en någm år förut,
(\·id 1847-48 års riksdag), byarvid bcviiringcn, som dessförinnan Hiksclau-strycket ~för
blott ansetts \"ara ett slags reserv, upptogs som en integrerande nämncle år.
dr! af vår fiilthiir. Bestämmelsen om, att v~u· matroskår sk ~tllc
\·ara flottans " stamtr~tpp", kan derför närmast anses såsom ett lån
från armccn, eller rättare, hafya ttppkommit genom sideinflytande
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frå n armccn, ett sidoinflytande som under denna ccntralförsvars" ;\lan~e,U.: ideens guldåder var siirdcles stort, sa mt i mycket arbetade för
Studtei of..
·
tt ··
fl tt
t
ver Svenska att omdana flottan efter armeens monster,
Ja a · gora o an 1'll
~kär oD'årds· o m d ensamma
·
· ·· ·fll
"
ett f]'erde hufvudvapeu m
.· "·111 SJOai
1 en: e t " .
flottan ,
.
.
..
..
l
m. fL verk.
Vid sidan af den hiir ofvan namnda bestamme sen, att
Organisatio- matroskåren skulle vara stamtrupp för flottans öfriga msn sknp,
nen af ~r imTmd es i 1853 års omorganisationsbcstiimmelser iifv en ett annat
1853, UI·
o
J1el a j.;:araldar
·· omnnc
·· l rad es.
sprunget
till stadgande,
hvarige nom matros k-m·ens
~år gamla l Jt 1· clc cfte 1· ·! r 1853 o·iillandc stadtranden för matroskåren
"tas ta stam"
<
b
~
. uteslöts n emligen h vad fönd stadgats om trångsatsked såsom en
följd af oförmåga (•ller uraktlåtenhet att inom en '.·i;.;s tid aHiigga
undcrofficerscxamcn . K arlame fingo härigenom riitt att tjena för
lifstidcn , om de så önskade, endast förutsatt att dc ej blefv o alldcles tj cnsteodugliga, då de kuude kassations-afskedas, eller att
de ej blcfvo afskcdadc för vanartigt uppförande. Med skäl kan
man anse, att man har att söka roten och upph ofvet till äfvcn
dcnua bestämmelse uti sidoinflytande från armeen, eilcr åtminston e
nti intryck, mottagna från nämnda håll, ty uti vår arme, liksom
nti dc flesta arm6er på 1850-talet, rådde då ett alLmänt S\·ärmcri
och beundran för gamla soldater (efter fran skt *) dåtida mönster).
Vår "gamla fasta sta m", som så många af våra yngre officcrare trott härstamma snart sagdt från urminnes tider, daterar
sig alltså ej längre tillbaka iin till 186;), och då dess upphörande
beslöts år 1894, yar den alltså ej mer än 4 1 år gammal.
Den naturliga följden af nu omnämnda förhållande, att en
rnatros kunde tjena snart sagdt hmu länge som helst, utan att fiir
någonting annat iin fullstiindig tjenstcodnglighct eller vanart kunna
afskcdas, blef dels att medelåldern inom matro.;kåren betydligt
höjdes, dels att kåren inom sig ·snart började riikna en del iildrc,
obefordrade matrose r, som viil varit dugliga sjömän på sin tid,
•, Franska armeen var vid denna tirl vissorligen rekryterad genom
konsluiption, men rekapitulation samt legning af förutvarande solilater
uppmnntrades på al la vis, och man sträfvarl o efter att få on y rke ~här at'
gam la soldater.
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men lwilka med tilltagande ålder blcfvo mindre lii mpliga till sjötjcnst. _Härtill korn, att dc helt naturligt vid mera framskriden
ii ldcr hade svårt att lära sig handtcra den nyare sjökrigsmatericJcn, h vilken snart började göra sitt inträde inom flottan. Att dessa
oEigenhcter af det nya systemet ej omedelbart slmllc göra sig
kiinda var ju att viinta, alldenstund matroskåren år 185;{ räknade
inga, ell er åtmin stone högst få, matroser öfvcr 30 års ålder. Uti
J 872 års reglemente spåras ingenting af mera väsentlig vigt, som
tyder på att nämnda olägenheter börjat göra sig kända , om man
ej dertill vill räkna de best:'i rnda föreskrifter om nedflyttning såsom
en följd af "bristande skicklighet" m. m., hvilka nämnda reglemente innehåller ::;o m ett arf från 1853 års förordning.
Kär 1875 års reglemente skrcfs, synes det dock som om för- "Varfsklassens" upphållandena hade iindrat sig. Tjugotvå år hade då förflutit sedan
komst.
1853 års omorganisation. 30-åringama från 1853 voro då öfvcr
50 år gamla och hade passerat den ålder en man "för om masten"
bör haha. De yapen, man brukade in om flottan, voro helt andra
iin de so m fnnno;:;, niir detta manskap mottog sin första, egentliga
ntbildning. Tiden, den rastlösa utvecklingen, hade sprungit om
dcsse miin, lwilka, uppfostrade under helt olika förh ållanden, väl
Yoro duga nde sjömän, men ingalunda fullt stridsduglige ör·Zogs;.;jömän.
Att vid den partiella omorganisation, ::;o m vid detta tillfiillc
;.;kulle vidtagas r'n cd matros kåren, låta dem \j\·m·stå uti någon af
de sjögående och i ege ntlig mening stridande tjcn stbarhetsklasRcma skulle hafva varit oegentligt. Göra sig af med dem ville
1~a n ej. Gifva d em en modem utbildning var ej mera möjligt.
Aterstod således ingenting annat än låta dem bilda en egen tjen stbarhetsklass, afsedel för tj ensten i land, förnämligast å varfvcn,
lwnrförc den ock beniimndes varfsldassen.
I och med skapandet af varfsklassen kommo matroskompallicrna, såsom den f. d. matroskåren efter 1875 bör benämnas, att
i sig inn efatta en hel del iildre, till sjötjenst ej längre användbara, individer. Ur mobiliserings-synpun kt kan hvarje sådan indi\·id niirmast sägas representera ett vakant nummer, ty matros-
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kompan icrmt s hufvuduppgift Yar, är och förblir att bemanna flottans fartyg, och ej att förriitta en llliingd större eller mindre,
mestadels släparbeten på varfv en, h vartill siiri-ikild personal, så fort
det rör arbeten utöfver lwad som inbegripes uti sjelfva fart~·gens
vård oeh ut- eller afrustning, alltid bör anviindas. "Varfsparadens" fiirslöande, m discipliniir synpunkt förderfbringande, inverkan på viht folk, börjar nu ähen mer och mer inses.
tlkapandet af en ,·arfsklass, egentligen dess inkorporerande•
med matroskompanierna, var derför att iin ytterligare lcgali,.;cra
illdre, C.J fullt tjenstbara matrosers qnm;tåcnde i Illlntmer på
kompanierna. Biittrc hade då varit att söka förekomma ökningen i dc äldre matrosemas antal och möjligen af dem skapat
fristående v~nJskompanier, ll\·ilka ej hade belastat matroskompaniemas stat och förminskat dess effektiva nnmerär. Huruvida
denna sak, såsom innenit varande en penningefråga, vid denna tid
verkligen hade kunnat åstadkommas, vill deremot samlaren af
dessa uppgifter iekc inlåta sig pf1.
Vid bedömandet af de tilla fråga måste man emellertid komma ihåg, att tjensten inom flottan vid början af 1870-talet i
mycket högre grad iin nu koncentrerade sig uti tjensten i land>
framför allt på varfstj enstcn, samt att flottans fl.dandc•, stridsdugliga materiel då hade nedgått till en ren obetydlighet, hvarjcmtc
mobiliscringsftirdigheten stod siirdeles lågt.
Uti 1881 års reglemente bibehölls varfsklassen, men det syne~, som om man sedermera ej yarit fullt nöjd dcnned, ty den.
upptogs ej i sjömanskårens "nya" organisation af år 1886 och vid
omorgani~ationen 189± togs steget än liingre ut och obegriinsad
tjenstctid sattes då åter i förbindelse med aflagd underofficersexamen.
Man kan alltså
mycket hiinföra den s. k. "gamla
fasta» stammen, hvaraf iinnu finnas många representanter inom matroskornpaniema, till 1853 års rnatroskik Det finnes priiktiga typer af svenske siömiin ibland desse qvarvarande från en
förfluten tid. Denna omständighet har kommit mången att tro,.

att dessa gamla »matrosen äro representanter för den örlogsnta tros Yi ännu i dag haha behof af. Detta iir ochå delvis sant
men, märk vii], blott deh·i8. Flottan har, nu Eom fön, behof af
guda sjömiin, men det biifvcs nu mera Yapenfiirdig)wt än fön
~
'
och elen egenskapen var och iir föga utvecklad hos den bo-amla
~ tammens matroser. D0nna brist på Yapenfärclighet hos en mat ros af den iildre skolan är emellertid ingalunda, som mången
t ror, en nödviindig följd af hans stora skicldighet som sjöman;
d0n kommer sig helt enkelt deraf, att man ej bibringat honom
el en undervisning i Ya p n ens bruk, som hiirför ii r nödvändig, och
den gamle varfsmatrosen skulle helt säkert, derest hans utbilclnin<r
b
\·;trit en anna11, i de flesta fall blihit en lika god l<:anonkommendör eller signalman, som han nu iir styrare i ~n varfsbåt Yid ett
h"u·tygs förhalning. Det iir derför ett feltag, niir man yiJl framh<llbt den gamle dugande matrosen af gamla stammen till ett för~\·a r för de då och då uppdykande förslagen att bibehålla matro~ e r, ej utbildade i någon \·apen-spccialgren.
Efter dessa förutskickade anrniirkningar angående en del om~ tiindighcter förenade med vår "gamla fasta" stam, öfvergå vi till
att redogöra för denna stams första organisation. Eniir denna
to rde \'ara af särskilclt intresse, komma bestiimmclserna derom att
h:ir nedan in extenso intagas.

. § :)8.
l. ~Ä-ndamålet med :\latl\B C·Jrps<en ät• att. jcmto det den utgör on
'tamtmpp föt' flottans bemanning;, tillika dana sk ic klige och pålitlige förhandsmän oeh underofficerare.
:2. :\Jatros Corpsen utg:jl'es af första·kla;:s matroser, matroser och
.in ng;män. För de förstnämnde tinnes on högre och en lägre aflöningsgrad·
DP n första·k !ass matroser tillagda aflöningsförhrijningcn får tillgodonjutas
PtHlm:t med viikor af f01·tfarando tjenstbarhet och skicklighet.

s

3U.
Vid :\Iatros Corpsens complotterin~ och tjcnstgöring iakttages följ ande:
l. Karlskrifne skopp,;gossar insättas i lediga ju:J gmans nu,r,.mcr, enligt
den fördelning på kompanierna kommendanten upprättar.
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YnrrJinrr eller ~j öm an som utan att förut hafva varit skeppsgosse,
;id :\Iatl:os C01:psen,' må dertill, efter förtjenst och skicklig.
het, kunna i befintlig vakans af station sbr.fälhafvaren antagas.
3. Jungman skall, för att kunna till matros uppflyttas, hafva var1t
minst 12 månader till sjös, ega god frägd samt färdighet i sjöl:lansarb.eten. Uppflyttningen verkställes vir1 inträffande ledighet af statlonsbofalhafvaron efter kommendantens förslag, grundadt på kompanic.hofens anmaJan, h varvid skall fogas förhållningsbok *), eller ntdrag af don af chefen
förda kunskapsrullan. Till matros må dertill kompetent jungman .k:mna
öfver stat befordras, med åtnjutande i land af emlast jungmans af\onmgs·
förm åner: dock skola öfver stat varande matroser i mån af uppkommande
vakanser, på stat nppflyttas, och får deras antal ej öfverstiga antalet af
<le i stat upptagne första-kl a:::s matroser med högre aflön ing.
4. Matros kan till första-klass matros mecl lägre aftö ning uppflyttas,
om han med approbation undergått artilleriexercisskolans kommendörsklass,
är fullgorl matros och und er tjenstgöring å kronans fartyg ådagalagt elen
skicklighet, som fordras för att som förhandskarl användas, 13amt eg:er
vitsol'Cl om pålitligt uppförande.
5. För att till första-klass matros med högre atlön ing kunna uppflyttas erfordras, utom h vad i nästföregående moment flnn.es föreskri:vet :
två års tjenstetirl orter uppflyttningen till matros, den till underofficers
tjen stgöringen nödiga skickligheten samt att uti styrman s-, skeppare- eller
artilleriunderofficers-examen hafva blifvit godkänd.
6. 1:ppftyttningen till första-klass matros enligt 4:e och 5:e mom. biJstämmes, vicl uppkomme n ledighet, af stationsbefälhafvaron på ko~lmen
dant ens förslag, hvilket skall åtföljas af de betyg, som erfordras !~r att
vitsorda don föreslagnes rompetens; ~kicklighet till und oroffi corstJenstrröri1w skall vitsordas af ~tyrmanschef **), tyg-**) eller ekipage-mästare**).
för:;ta-klass matroser merl högre aflöning må under sjöexpedition föi'sta-klass matros med lägre aflöning, eller matros, lmnna uppflyttas, om emot
hans uppförande~eller tjenstbarhet fartygschefen ej anmält någon anmiirkniiJg och han i öfrigt. är W! uppflyttningen competont.
7. Hvarjo uppflyttning slwr oberoende af tur, enelast på grnnrl
af skicklighPt. Äro flera i afseende på skicklighet och nppföranrlr jomngod<l, bör afseEmcle fä stas å genomgångna examina, samt tjonstotidcn som
matros.
<)

söker~.inträde

Till

*) Sådana omtalas för sta gången 1775. Kanoniererna fin go rlem vid
sitt inrättande " 1832. Att hvarj e flottans karl, skeppsgosse eller vuxen
man , skulle hafva rlem, fastställdes 18-!8, ehurnväl de synas hafva allmänt
använclts redan förut.
**) Chefer för resp . styr111ans-, artillerikonstapols- och skepparestaterna.
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Pör brbtande skir.klighet till elen föt·sta-\,lass matros åliggande
för gröfre försoelsr.t· eller opålitligt uppföra nde kan första·
klas~ matros af statio nsbefälhafvaren .nedflyttas t'll lägre af\önin g eller
matros på kommendants, departementschefs eller å stationen varande fartyg~chefs anmälan. Chef å boYärad brigg eller stöi~re krigs farty g, som ej
tillhör <'Bkarler, eger utom stationen att för anförda orsaker anbefalla nerltlyttning. Fartygsch ef uniler befäl gör anmälan om nedflyttning hos den
<"hef under hvilkon han står. Skä'en till ombord verl,ställd 11f~rlflyttning
skola antecknas i loggbok samt mönstenulla, och beror rlot af stationsbef'iil hafva ,·ens pröt'ning om nodl1yttningcn efter åte1~komsten till stationen
:oka!! fortfara. Anses för~ta-k la:; s matros till prygelstraff förfallen, skall
han, före YCrkställighoten deraf, till matros nedflyttas.
!l. Det för bestridand e af u n derofficerstjenstgöring utsedela och
förordna ile antalet första-klass matroser föl'rlelas af . station sbefäl hafvaren
på t1ottans trenne uml eroffi cersstater·, under departementsc hefer nas närrnasto bflfäl, och utgör en hofiilsgrad niist unrl er lägsta underof'fi ec l·s~raden.
10. Första-klass matroser merl Higre at1öning kunna, då bohofvet
Olmdgängligen fordrar, användas t i Il nnrlerofiicerstjenstgöring, h vart i Il de,
Yicl sådant anmälrlt behof, förordna s på siitt 6:te mom. föreskrifver. F'örorrlnan clet upphör med bohofvet och rlen för tillfället använde åte r·går till
sin förra tjcn st.
Il. De första-klass matroser, so m till uncl erofficerstjenstgö ring icke
~i ro förordnade, skola, jcmte matro3cr och jungmän, hnfvndsakligen anviindas, såvii\ ombord so m i land, till sjömansarbete, exercis eller sådan
s ysselsättning, som kan bibringa ~kickl i gl! et i tjen sten .
1~. Första-klass matro~er, matrosrr och jm1gmän erhålla fri nnderYisning vid ~tationem: in format ionsskolor 0 ('\t iii'O nndcr b o ga~nanrlet cleraf
f n\ n annan tjenstgöring befi·iade; cganrle dock stations be ni\ hafva1·en att
bPs tiimma det antal, so m får i skolan intagas.
B. Till idkande af sjöfart kunna första-klass matrosei', matro:o;er och
jnn[:(·män erhålla tjenstledi~het. Do få från Corpson ieke. ntom för vanat·t, afskerlas förr än efter sox är:; tjen stet icl.

t jen~tgör ing ,

HYad som i dessa bestiimmcl ser siirsh:ildt iir att p!lpeka, ii r
bestii mmclserna om att matros för uppflrttning till första-klass
matros med lägre aflöning (ung-cfiirligen motsYarandc nm·Hl'andr
l :sta klass sjöman) måste Yara approberad kanon kommendö r, samt
den, att första-klass matros med högre aflöning ej lyddr under
kompanichefema ntan under vederbörande underoffice rs-chef. Dessutom torde böra påpekas dc utförliga bestiimmelserna om nedflyttn ing.
Utaf den första af dessa nu siirskildt niimuda bcstiimmcl sm·
framgår, att \·år >,gamla fa~ta >> stam i sin nrspnmgliga form icke
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innehöll några fullständigt utbildade, som ej samtidigt voro
vapenutbildade '~), och att 8ådana för öfrigt dugliga karlar, som
icke lämpade ;:;ig till artillerister, signalmän eller till något annat
iin den rena sjötjenstcn, ej kunde hinna längre iin till matros
(ungefär motsvarande 2:a klass sjöman). En ej vapenutbildad yrkesklass iit· derför uppfunnen i en tid senare än 1853. Denna
klass kommer numera ej att erhålla några nya representanter inom
någon af sjömanskårens högre tjenstbarhetsldasser, men för blott
några i1r sedan \'ar tal, ja förslag, om att skapa en sådan.
Genom den andra af nämnde bestiimmelser var man tillförsilluad om en god rekrytering af underofficerskårcn, hvars chefel'
derigenom bJcfyo i tillfälle att sj el h e Yälja dem dc anmälde till
vinnande af underofficcrsbcfordrHn. Int~·gct om lämplighet för
unclcrofficerstjenstgöring torde också hah·a Yarit en Yiilbetiinkt
be,;tämmclse.
Be:otiimmelscma om nedflyttning voro en nyhPt. Sådana hade
ej förut funnits i reglementet, men bleho år 1853 nödvändiga i
am;eendc till den då ~tt betydligt ntsträckta tjcnstctiden inom
manska psgraden.

Den organisationsform matroskåren flck år 1863 bibehöll
den :o edan på det hela taget oförändrad tills den år 187 5 inkorporerades i sjömanskåren. Reglementet af 1872 innehöll föga afvikdser från stadgandena af år 1863.
Med flottans sarnn;anslagning år 1875 skedde deremot en del
förändringar. För det första upphörde matroskåren att finnas till
som sjelfstiindig kår; vidare utbyttes benämningen första-ldass
matros med "högre" eller ''liigre" aflöning mot den förntvarande
"underofficcrskorpral" och den nytillkomna "l:a klass Rjöman",
fastiin, som en c1varleh-a af elen gamla gemensamma benämningen
"första klass matrofi", båda dessa klasser enligt reglementets orda*J ~lod "vapenutbildad" förstås här, att karlen utbildats till skötande
af skjutvapen störTo än handgovär, i hv.trs hancltera:1do alla naturligtvi s

öfvas.
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En annan nyhet, som iifyen intogs i 1~7 5 års reglemente, var
den om manskapets, för så vid t det rörde -t ·"
·o oc]1 ?
]·[
~-a , assens
~jömiin, indelning i sex yrkesafdelninocw nemlio-cn
·
'
··
,_
·t·l
D
· 1111 110 1 , ar 1 !P n~t-, matros-*), ekonomist-, eldare- och handtverksafdclnino-arna.
N:'lgon s:'irskild bestiimmel se i detta af;;eende rörande nnd~·offi
cc r~k o rpralerna fann::; ej i nämnda reglemente, utan innefattades
de,;sa bland första-klass sjömiinnen.
•

O>

Sa~ma reglemente fråntog cheferna för undcrofficerf'personaJeu chefskapet öfver underofficerskorpralcrna, hvilka stiilldcs nnder . komp~111ichcfcrna, hvarjemte det imiittadcs en ny post på
h\'arJC statlon "chefen för stationens underofficers-personal", hYilke n hade uneler sig blott de fullmaktcrade undcrofficerame.
Stad?;andcna nti 1884 års reglemente öfvcrensstiimma, hntd
matroskompaniema angår, på det stora hela med de uti 1876 år,;.
Reniimningcn "l:a klassens sjörniin, unclcroffieerskorpralcr" anv[indcs der fortfarande. Indelningen i yrkcsafdelningar hade unclergu tt den förändring, att för under9fficerskorpralcrna tillkommit
<'n ny sådan, nemligcn stynnansafdelningen, hyarigenom full likhet \·am1s emellan undcrofficcrarnes indelning i stater, och unJer,,fficerskorpralernas i yrkesafdclningar.

188-! år,; reglemente upphiifdc befattningarna s!\som chefer
' ) Stri<lancle, men ej vapcnntbildad yrk c ~afd e lning. Ekonomistard elnin·
g-en kan anses son1 icke stridande.
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för stationemas underofficerspersonal och öherflyttades dessas
åligganden till kommendantema; nnderofficer~korpralema lydde
fortfarande under kompanicheferna.

Hiinned afsluta s r edogörel sen för matrof'k~rens (iden nndcr
gamla fonn, d~ den bestod af endaf:'t ett sl8gf': man"btp, aila
med lika Yillkor. J\Ied :'\r 1887 kom en ny organisation, der det
gamla manf'bpet blnndacles med på annat siitt anskaftadt och
under andra Yillkor tjenanclc folk Rcclogörebe för denna mganisation af år 1887 kommer att fnuncleles inflyta i afd. TV.
Hiir återstår nn enda,;t att med n~gra ord angif,:a huhucldragcn
och innebörelen samt föl jdema af dc föriindringar håren (lwmpaniema) nndcrgått efter sitt imiittauclc ~r 1824.

de~ s

H ,·ad då först möter Of': s iir den omstiindighetcn, att mntro~
kåren under den första delen af dess tillntro niinna;.;t kim ~iiga~
haha \·arit en uncleroffi ccrs-Yolontiir-institution, men att des s iindamål sedan allt nw1· och mer blihit att i för~ta hand lemnn
mnnsknp för fartygen s benJamJandc, medan dess q:!;enf'l,ap af Ulld erofficers-utbildningsanstalt samtidigt undan för undan triingts i
bakgrunden, hvi.lket förh:lllall(le ~tarkast fn1mtriidde då but5manshållet~ vakanssiittning b eslöts och nya sjömansUren imiittadcs [J r
1R87 . D e derefter Yicltaglla åtgiirclcma knnna ~iigH;.; represe ntera
början till en återgilng till förutvarande organif'ationsformcr.
Denna nu niimnda dubbla P.r;r:nskap had e emellertid sina oliigcnheter och elen har d et iin i dag. En ~ådan, som _genast triiller
oss till miitcs, iir d en, att Yåra undcroffiecrnre OC'h en stor del af
viht mnn f'bt p komma hån samma sociala kla s~cr af bcfolkni1wen
,., '
h varigenom undcrbefiil cts redan f ömt svåra mc l! a nf'tiillnino-blih-er
,.,
iin ,_,-r,rare, i stiillct för att man borde görn allt fiir ntt höja dem
or h clnmcd ii h· en öka clerHS ambiti on, duglighet ocl1 nit för tjcnstcn.
En annan oliigcnhct iir, att ~å goclt som nlla nu an~e sig ll(lfm riitt att
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blih-a underofficerare, och om de ej blifva det, eller :finna väge n dit i sir.t tycke för lång. lemna de flottan. Hvacl som
gör detta sistnämnda förhållande än mera betänkligt är, att
det vanligen just är de mera dugande, som af denna anledning lerona flottan, och de göra detta ofta nog i en ålder,
då de redan hafva passerat eller äro nära att passera den
gräns - 32 år --, då d e öfverföras till land~stormen och sålede s ej vi.lare komma sj öf0rsvaret till nytt a i hiLndel se af mobi lisering. De irkc befordrade, som efter förra systemet med
obegränsad staman~tällningstid under senare år stannade gvar'*),
utgjurdes till större delen af de minst dugande, hvilka hände
med sig, att de ej egde förrrå ga att slå sig fram i det privata
lifve t, eller af sådana som, egande stora familjer, e j vågade att
öfvergifva kronans säkra om ~in lilla kaka.
Utvecklingen i gången af underofficersrekryteringen har
varit: forst, dels från kofferdikarlskåren och dels, detta ända
in i nuvarande århundrade, direkt från skeppsgossekåren (jemför i atd. II, om skeppsgossekåren); sedan b!Pf det, i och med
matroskårens inrättande år 1824, först efter 2 års tjenstgöring
i nu nämnde kår som befordran till konstituerad underofficer
kunde vinnas, och det tog ytterligare minst 2 år för fullmakts
erhållande; nu kan en karl först efter omkring 7 års anställnin g inom sjömanskåren blitva befordrad till underofficerskorpral, och sedan tager det honom kanske minst lika lång
Den allmänna tendensen har såt id att blitva fullmakterad.
lödes varit att försena vinnandet af underofficersgrad. Orsakerna till detta förhållande äro flere, men kunna alla hänföras
t ill någon af följande tvenne hufvudskäl:
l:o) utvecklingen af sjiikrigsmaterielen, hvilken ovedersägligen krätver en måu.gsidigare utbildning nu än förr, samt
2:o ) den nu allmänt rådande såväl bentigenheten att följa
som bestämmelserna om turen såsom grund för uppflyttningar, om blott kotllpetensvillkoren äro uppfyllda.
') Detta förhållande kommt>r iinn u en del är att t'ortfara.
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Det första af dessa tvenne skäl kan man ej undanrödja;
det tvingar ovillkorligen till en grundligare och derför längre
utbildning för vinnande af underofficersgrad. Det andra der·emot är ej alls ett nödvändighetsskäl utan tiil en stor del ett
konstlaclt sådant. Genom det nuvarande systemet hindras dn
verkliga förmågorna att snabbt komma fram, derför att euligt
gällande bestämmelser och bruk en hop medelmåttor ''måste''
befordras före dem, ett förhållande som hotar att beröha flottan just de allra bästa förmågorna
Detta tyder på missförhållanden af så pass aJlvarlig och
tör flottan rent af skadlig art, att de med det snara&te böra
afhielpas.
Huru detta skall ske tillkommer det ej samlaren af dessa
uppgifter att bPhanclla. Uppgifterna hafva till ändamål att
säga, huru vi förr haft det inom :flottan, samt att söka draga
€n jemförelse mellan detta /'ä1'r och nu. Så mycket kan dock,
med stöd af lärdomarne från det förflutna, sägas, att rlet steg,
som togs år 18D4, var i elen rätta riktningen. Det tillkommer
oss nu att studera det förflutna , för att gå än vidare på den
då inslagna vägen.
Det när\arande kan ne:nligen ej fattas utan l.;ännedom
om det förflutna. Eger man ej en sådan kännedom kommer
man , vid ett närmare studerande at n ågon viss organisatio!lsfråga , snart till den punkt, der man känner det ~bsolut~ behofvet af ett sådant förstudium. studerandet af gangna ilelers
organisationsformer är derför helt enkelt en nödvändig del af
det förstnämnda studiet. Det närvarande är uppkommet ur
det föregående. Allt måste utvecklas efter hand. En ~års nuvarande organisation är alltid en följd af dess h1stonska ut\eckling. ~Uv en om man vill införa alldeles nya forme~· och
har makt bestämma att så skall ske, måste ändock allbd en
öfvergång från det gamla•till det nya ega rum , och shäl n.nder denna öfvercrång
som en tid efteråt gör det .gamla SJtt
5
iJiflytande gällande, om man ock ej kan igenkänna detsamma
i de yttre formerna. Dessutom måste ihågkommas, dels att

en öfvergångsperiod alltid mer eller mindre är en svaghetsperiod, hvarföre reformer blott då böra vidtagas, när genom
dem ett verkligt framsteg göres, dels att, om en organisation
kunde skapas utan att någon liknande funnits förut, så skulle
den helt visst blifva annorlunda än den man ur det bestående
skapar, hvarföre ock, då man i elen historiska utvecklingens
ljus betraktar någonting redan bestående, man skall finna mycJ;: et, som skall synas obefogadt, om det ej vore föranledtjust
af nämnda utveckling, samt dels, att vid hvarje omorganisat ion de gängse vanorna och föreställningarne hafv·a stor inverkan.
Enär nu samlaren af dessa "uppgifter" genom ökade
t j ensteåligganden tvingas att i ör någon t i d afbryta sammanfö randel af de uppgifter, hvilka beröra: hvad beväringen angår, tiden efter 1848, då en del förändringar i elen s. k. beYäringsinstruktionen vidtog os; samt h vad stammen angår, föru tom en del uppgifter rörande eldare och handtverkare, uppgi fter rörande matroser (och minörer) för tiden från och med
nya sjömanskårens inrättande år 1887, så får han till "uppgifternas'· läsare framföra en vördsam anhållan om öfverseendc
med de misstag, h vilka tvifvelsutan vidlåda c1etta arbete, hvilket
är sam manskrifvet uneler den förhoppning. att genom detsam ma något litet ljus måtte blif\a kastadt öfver de förhållanden.
för hvilka det afser att vara en redogörelse. Fullständigt är
det ej och utgör hufvuclsakligen ett bevis på samlarens goda
Yilja .
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Aminnelsetal,
upplästa vid firandet af Kongl. Örlogsmannasällskapets
högtidsdag d. 15 Nov. 1897 af sekreteraren,
kommendörkapten C. Pettersim.
Sedan K. Örlogsmannasäll,;kapet sista gången firade sin
högtidsdag hafva fyra af dess ledamöter genom döden hädan kallat,;.
D esse äro: arbetande ledamoten kaptenen C. H. O.
von Arbin, korresponderande leclamuten kommendörell i norska
mannen C. W. vVisbech samt hedersledamöterna friherre O.
Dickson och f. el. öfverclirektören J. vV. Gjerling.

Carl Henning Oscar von Arbin
föddes å Tångstad i Ö,;tergötlancl elen 3 maj 1861. Hans föräldrar v oro löjtnanten, sedermera kammarherren, A. M. von
Arbin och dennes maka i första giftet Marie Louise Ramsay.
Sällan kunna väl förälcl1~arna så tidigt spåra barnens håg
för den blirvande lefnaclsbanan som hos Henning von Arbin.
Redan vid några få års ålder fann man honom nemligen
rätt ofta i barnkammaren sittande på en pall, roende med
ett par eldgafflar såsom åror.
Den förkärlek för båtar och
hvad dertill hörde, som han så tidigt lade i dagen, utvecklades allt mera under nppväxtåren, och redan vid 11 år:> ål-
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der började han att på privata fartyg pröfva sin lämplighet
±ö r sjömansyrket, hvarefter han tYå år senare blef sjökadett.
På kadettexpeditionen 1878 å korvetten "SRga" hade Arbin
de n olyckan att förlora sin ena arm, då han såsom laddare
tjenstgjorde vid en mynningsladdningskanon under salutering
i Niemve-Dieps hamn. Detta hindrade emellertid icke att han
i r ~l tt tid kunde aflägga si n officersexamen 1880, icke heller
hi ndrade det hans fortgång inom vapnet.
I sedvanlig ordning deltog han sålunda uti flottans sjöexl"e clitioner samt utnämndes 1880 till kapten .
Lifligt intresserad för 3itt yrke och allt hvad som dermed
had e sammar1hang, genomgiel~ han såväl minskolans högre knrs~o m
krigshögskolan, samt var sedan 1839 anställd i flottans.
stab. Såväl i tal som skrift sökte han ge:-na och otta att bland
all mänheten sprida kännedomen om flottans betydelse för vårt
lands försvar. Han invaldes 189:2 till arbetande ledamot af K.
Ö r~ogsmannasällskapet.

Under fyra särskilda expeditioner tjeustgjorde han såsom
flaggad j u tant och i 189ö års eskac!Pr var han chef å kanonbåten ''Skuld 71 •
Utaf ett gifmildt och känsligt sinnelag var Arbin, jemväl
utom kamraternas lag, känd och athållen, ej blott för sitt nit
och sin förmåga i tj emten, utan äfven för sitt ständigt g;ada.
lynne och angenäma väsen.
När han den ;!:e januari detta år, e:ter blott några dagars
sjukdvm, helt plötsligt bortrycktes från den bana, som för honom synts så lofvande, var han för den skull sörj ci och saknad, förutom at sina närmaste anhöriga, älven af en stor kamrat- och vänkrets.
Såsom uttryck för den inom kamratkretsen allmänna uppfatt ningen om den hädangångne, tillåter jag mig afsluta denna
minnesteckning med följande karaktär,;skildring, som af en
nära umgängesvän till Ar bin, kort efter dödsfallet, neclskrefs:
''H uru ofLt delade han icke med af den kostliga skatt,
som heter glädje, lefnad3mod och lefnadslust.
Minnas vi
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icke alla det rika flöde häraf, som var hans arfvedel och som
han icke tillät utsina, äfven under omständigheter i hvilka
mången skulle funnit orsak till tungsinnadt missmod , Ty lifvet bj öd förvisso Ar bin icke blott rosor; äfven på hans stig
växte törnen.
I hans sinne bodde intet svek; hvad vännen
gömt, kunde trätobrodern veta i godt förvar. Han dömde mild t
och sällan. Arbetet för sitt vapen var honom en bjudande
pli g t.
Ha f t ack, vapen broder, som lenmat oss, för h vad d u oss
gut af föredöme och at dig sjelf.
Frid öfver ditt minne och sällhet åt din frigjorde ande."

Christian Wilhelm Wisbech,
son till öfverläkaren vid Bergens sjukhus C. \Visbech och dennes maka född Brunchorst, föddes i nyssnämnda stad d. 7
Okt. 1832 samt antogs till sj ökadett redan 1846 och a flade officersexamen på våren 18öl.
]'ortsättande sina studier vid "den militaire Hoiskole i
Kristiania" samt deltagande uti åtskilliga sjöexpeditioner, t og
\Visbech, efter aflagd examen vid "HoiskolE<n'\ tjenst >i d fyrväsendet.
I början af 1866 var han uneler några månader "Bestyrer
af Somandskolen i Drammen'1 och tillträdde samma år befattningen såsom kaelettofficer samt lärare i matematik, na>igatio n
och artilleri vid "Sokadet Institutet i Fredriksv:oern".
Med få afbrott ~jenstgjorde han vid Sokadet Institutet. äfven seelan detsam ma år 1864 blifvit flyttad t till Carl j oh~ns
vcern, intill slutet af 1870, då han utnämndes till 'l'ygmästare
vid Carljohansv<cern, i hvilken befattning han qvarstod till 1893.
Under handhafvandet af de båda senast omnämnda befattningarna var \Vis be ch flere gånger beordrad på resor till utlandet för studier beträffande såväl det sjömilitära skolväsendet som artilleriets utveckling, samt var 1871 chef för en gevärsskjutskola för officerare och underofficerare.
Om de sjöexpeditioner, uti hvilka han deltog, må n äm-
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nas , att han var chef 1878 på lmnonbåten "Sleipner", 1881 på
excerci;;skeppet "Desideria'\ 1887 ±ör en afdelning kanonbåtar
och samma år chef för torpedväsendets öfningar.
Sedan 1893 tjenstgjorcle han såsom chef för "Somilitcere
Korps" och var vid sitt frånfälle des;;utom medlem at "Marin ens Reguleringskommi;;sion", "Formand i Marinens Artillerioch Fortifikationskommis;;ion 71 samt i "Torpeclokommissionen. 71
.Ar 1885 ntnämnd till kommendörkapten och 1893 till kommendör, Yar \Visbech kommendör af St. Olat;;-orden samt ridel are af Svärd;;- och Dannebrog~ordnarne, och var sedan 1875
k orresponderande ledamot af detta sällskap.
Kunskapsrik samt högt uppburen och värderad såsom
sjöman och militär, utvecklade vVisbech stor verksamhet uti
d e olika befattningar han beklädde. Äh·en till allmäm;w och
enskilda värf utom tjensten blef han -i tillfälle att egna sitt inb·esse och en del af sin arbetskraft.
Så Yar han under en
fö ljd af år medlem, och en tid iifven ordförande, j Hortens
Kommunebe>tyrelse, Havnekommi;;sionen, Bestyrelsen for den
höiere Almueskole, Fattigkommissionen, Formand i Horte,ns atdelning ar elen norske Somandsmissionen m. m. 1883-85
samt 188B -91 representerade han i StorthingetJ ar l s bergs och
L am·vigs amt. Representationens ~ristande intresse för marinen, oc:1 de ytterst knappa anslag, som bev:Jjades densamm a, gjorde det svårt, äfven tör en så kunnig och arbetsam
m an som \Visbech, att inom Storthinget föra sitt vapen och
dess angelägenheter så framåt som h au eftersträtvad e; dock
tillkommer honom största delen af äran att under denna tid
hafva gen'.lmclrifvit lagen om pensionering af arbetarne vicl
Carl j ohansvcerns varf.
Sedan 1867 i äktenskap förenad med Tbora Heiberg, som
ett år fö re honom aflidit, efterlemnade han en dotter, när
han den 5 april detta år till följd af hjertförlamuing skildes
l1ädan, aktad och värderad af alla, som med honom haft beröri ng, i det han med sin arbets:,lmhet och sitt intresse för så-
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väl stat:?ns som kommunens tjenst förenade en sant kristlig
åskådning jemte en ädel karaktär och ett varmt hjerta.

Oscar Dickso n.
Son till kommerserå det James Did,son, som jemte brodern
Robert i början af detta århundrade från England inflyttat
till Göteborg, föddes Cl:;car Dickson derstädes den ~ December
18:23, och egnade sig redan vid unga år åt ha:ndelsyrke t,
samt ingick 1860 i den af fadern grundade handelsfirm an .Tames Dickson & Comp., ehuru han icke förr än 1855 bosatte
sig i sin födelsestad. Det dröj de ej länge förr än Dicksons
erfareuhet togs i anspråk tör Göteborgs kommunala angelägenheter. Att Dickson snart nog biet bemäTkt äfven utom
Göteborgs samhälle h;amgår deraf, att han kallades till ledamot af kommitt!~en för Skandinavis ka utställninge n i Stockholm
1866 och för verldsutstäl lningen i Paris 1867, h varförutom han
var medlem i 1877 års skandinavis ka vexelkommi tte.
Den vetenskapliga, i synnerhet geografiska och naturvetenskapliga, forsimingen har uti honom sett en af sina största
främjare.
'Bland vetenskapli ga expeditione r och företctg, som Dickson helt och hållet eller till stor del bekostat, må här er·
inras: A. E. Nordenskiö lds expeditione r 1868 till Spetsbergen ,
1870 till Grönland, 1872 till Spetsbergen , 1870 till J enisej och
Sibirien, Vegas berömda färd kring Asien och Europa och Nordenskiölds-e xpeditionen till Grönland 1883; dessutom bekostade
han utgifterna för den svenske deltagaren i 1882 ars fiskeriutställning i E din burg h oeh G. N or denskiölds resa till Spetsbergen 1R90, samt lemnade afsevärdt understöd till professor
Berggrens resa till Nya Zeeland 1872 · 7'0 och till den expedition som 1894 utrustades för uppsökande t af de unge forskarns
Björling och Kallstenius. Till sist må erinras det kraftiga
understöd han lemnat såväl åt Andrces djerfva nordpolspla ner
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som åt Hedins äh.e ntyrliga. men uu lyckligen fulländade färd
genom Asien.
Efter Vegas hemkomst till Stockholm 1880 upphöjdes han
i adligt stånd samt erhöll 1885 friherrlig värdighet. Han var
derjemte filosofie hedersdokto r.
'I'ill hedersledam ot af detta sällskap kallades Di ek son 1880
och han var jemväl ledamot eller hedersledam ot af Vetenskaps och Vitterhetssa mhället i Göteborg, Fysiografisk a sällskapet i
Lund, Vetenskapss oeieteten i U ps a la oeh Vetenskaps akademien,
fö rutom ett stOJ t antal utländska akademier och sällskap.
Af yttre utmärkelser innehade han Carl XUI:s orden samt
med stora korset af Nnrdstjerne orden och komkommendör
var
mfmdör af Vasaorden, hvarjemte han innehade flera utläudska
ordnar.
Driftig affärsman och med öppen blick för allt hvad som
k unde höja och gagna \årt land, då det gälde vett)nskaplig
forskning eller konstnärska p, ntöfvade han ett storartadt mecenatskap, hvartill han sattes i stånd genom sin, efter våra fc'lrhållanden, betydande förmögeuhe t. Han afled den 6 .Juni
detta år, å sin eg<:mchm Almnäs vid vVettern, af hjertlörlamning. efterlemnan de maka född grefvinna von Rosen med

5 barn.

Jo han Viktor Gjerling
fö dd es i Karlsl;:rona den 15 Augusti 1818. Föräldrarna voro
premierlöjtn anten, innehatvare n af tapperbetsm edaljen , Joban
Gjerling och hans maka Johanna Christina Siöbohm.
Redan vid tio ärs ålder antagen till skeppsgosse , aAade
Gj<Wling, tolf år gammal, konstruktion selevexame n.
1832 gjorde han å fregatten "af Chapman" sin första sjöexpedition oeh var då visserligen utkommend erad såsom skepps·
gosse, men fick tj enstgöra såsom extrakadett. Följ ande år
a ntogs han till elev vid Konstruktio nskåren och afiade 1835

-315-

underkonstruktörsexamen samt befordrades 1837 till underkonstruktör. Samma år, ännu icke fylid 19 år, undergick G.
sj öofficersexamen, och efter afiagd konstruktionsofficersexamen
ntnämndes han i April 184 1 till sekund löjtnant vid K. M:ts
flottas konstruktionskår.
Flere gånger sjökommenderad, dels så~om konstruktionselev
och dels såsom konstruktionsofficer, företog han å fregatten
'' Desiree" år 1849 sin sista sjöexpedition å flo~tans fartyg.
1853 befordrades ban till premierlöi t n an t.
Efter underhandlingar, inledda af k. preussiska regeringen,
om anställande i dess ti ens t af en svensk ingeniörofficer, erhöll G. tre års tjenstledighet och inträdde i Augusti m ånad
1884 i preussisk tjenst såsom chef för skeppsbyggeriet inom
marinen samt föredragande råd uti k amiralitetet i Berlin .
Följande år utnämnd till korvettenkapten, CJ_varstocl han dock
icke länge i den utländska tjensten, utan, icke fullt nöjd med
vissa förhållanden derstäcles, begärde han redan efter ett års
vistelse utomlanels att blifva från detta sitt uppdrag entledigad.
Sedan ban en gång fått afslag på sin ansökan härom, med
förklaring att de mindre tillfreds;;tällande förhålbndena skulle
blif,a ändrade, erhöll han slutligen sitt afsked från den preussiska tjensten och återvände till fädPrneslandet, der ban i
September 1856, efter omkring två år;; bortovaro, återinträdde
i tjenstgöring vid Karlsbona station.
På uppdrag af preussiska regeringen företog G. nncl er
si n nyssnämnda tjenstgöring en r esa till England för att söka
utbyta de preussisk?. ångfartygen "N ix 71 och "Salamander" mo t
någon engelsk fregatt, samt besökte detvid alla de engelska
örlogsvarfven. Han uppgjord e ritningar till ängkorvetterna
"Areona" och "Gazelle" samt företog, för beställande af ångmaskiner till den först nämnda 7 en resa till Belgien Dessatom besökte ban de holländska örlogsvarfven, företog res or
till Danzig för inspektion af på dervarande örlogsvad pågående skeppsbyggnader, samt till sistnämnda plat:> äfvensom till
Stettin och Hamburg för uppgörande af virkeskontrakter.

Ungefär ett år före sin död hade G. den tillfredsställelsen
att blifva ei'inrad om sin vistelse i preussisk tjenst, i det att
numera aflidne kapten H. von Arbin, hvilkens lifsgerning blifvit i dag härstädes tolkad, vid sin återkomst, efter att i ~j •m
steuppdrag hafva besökt Tyskland m. fl. länder, tillställde hono m ett utdrag ur en historisk lärobok för underofficerare och
manskap i tyska marinen. hvilket utdrag i öfversättning inneböll ungefär följande: "S krufkorv etterne "Ar cona" och «Gazelle",
byggda, efter af s'\Cnske ingeniörkaptenen Gj erling uppgjorda
ritningar, vid örlogsvarivet i Danzig, utgjorde på grund af
si na utmärkta sjöegenskapPr ett glänsande bevis på inhemsk
skeppsbyggmtdsindustri och väckte öfverallt 1 utlandet bifall".
Vid upplösningen af komtruktion;;kår aLl och bildandet af
mariningeniörstaten öfverflyttades G. år 1867 till sagde stat
såsom ingeniör onh förordnades samtidigt till direktör. ..t'l..ret
de rpå förordnades han att vara chef för ingeniörclepartementet
i Karlskrona, hvilken befattning han inn eh::ule till 1876, då
han i samma egenskap förflyttades till Stoch:holms station och
ntnämndes till direktör vie! mariningeniörstaten.
Under sin tjenstetid vid Oarlskrona station hade G. flere
ko mmenderingar såväl inom som utom riket, dels för utstämpli ng, utsyning eller besigtning af ekvirke för flottans benot,
deb tör besigtning af inom land et byggda monitorer och pau~a rbåtar.
1843 förordnades G. att vara lärare vid skepps·
byggeriinstitutet i Karlskrona och 1864 föreståndare för samma
in stitut. 1862 erhöll han uppdra g att företaga resor till Engiand
och Frankrike för att iuhemta kännedom om ±ör dessa länder
anskaffade olika slag af pansarfartyg m. m. 18(j3 deltog G. i
en i hufvadstaden sammanträdande komit6, bestående at svenske, norske och danske officerare, för utbytand e af åsigter och
erfarenheter rörande elen då för ticlen lämpligast ansedda sjökrigsmaterielen m. m.
Samma år erhöll han af chefen för k. sj öförsvarscleparteme ntet uppdrag att uppgöra förslag och ritningar till en pansarfregatt, eller korvett, samt inlemnade sådana till en pansar-
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fregatt. Förvaltningen af sjöärendena, hvilken i skri{velse till
chefen för k sjöförsvarsdepartementet i februari 18G4 redogjorde för desamma, dervid framhållande att ritningarne >oro
fullställCligt och noggrant uppgj orda samt Yittnade om sakkännedom hos förslagställareu, afstyrkte dock tills vidare byggandet
af ett sådant fartyg, dels på grund af rådande ekonomiska förhållanden, dels i afvaktan på resultaten af pågående försök
med i Englanrl byggda pansarfartygen nEnterprise" och ';FaYorite'\ dfl deraf torde framgå, om fartyg af dessas cert skulle
för våra förhålland en va1 a ändamålsenliga, och om ett lika
kraftigt försvar skulle kunna åstadkommas för billigare pris
än med den af G. föreslagna certen, hvilken visserligen skulle
blifva något större och som stridsfartyg i flera fall öfverlägsen, men hvars anskaflningskostnad v1da öfversteg det slags
fartyg, representeradt ilf italienska pansarfartyget nTerribile",
som af l t62 års komite föreslagits för det yltre försvaret. Förvaltningen, som på nu uämnrla :-:käi icke ansåg sig för när>arande hvarken kunna eller böra töreslå byggandet af sjögående
pansarfartyg, ansåg dock, att de af G. upprättade förslagsritningarne m. m. borde, om de än icke komme att i allt följas,
blifva till särdelPs lättnad och ledn iug vid uppgörandet af förslag till fartygsbyggnader, som en gång kuude komrna att bringas till uttörande.
1872 var G. kommenderad att i Köpenhamn söka inhemta
kännedom om den nya kanonbåt, enligt rrarcy's system, som
för danska marinen blifvit byggd i Frankrike.
U n der åren 18G7- 69 var G., på grund af val inom rikselagens första kammare, statsrevisor, samt sistnämnda år revisionens ordförande.
Under perioden 1873-75 var han ledamot af riksdagens
andra kammare för Karlskrona stad, samt 1872-75 inspektor
för samma staels högre elementarläroverk
Huru G.s verksamhet såsom riksdagsman uch inspektor
vid läroverket af hans samtida bedömdes, derom må följande
.utdrag nr en i Karlskrona , Yid tiden för hans aJflyttnin g
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från samhället, utgifven tidning bära vittnesbörd: ''Med Marindirektören m. m. Herr V. Gjerlings af flyttning från orten
fö rlorar samhället en framstående medlem deraf, i det att Hr.
G. under de sista tre åren såväl varit stadens repre~entant vid
riksdagarna som läroverkets inspektor.
Om också flere män inom vårt samhälle finnas, som kunna
säga: "under den kappa j ag bär kan äfven en riksdagsman
framgå'\ så måste man dock allmänt erkänna att Herr G. under den treårsperiod, han representerat Oarlskrona, gjort det
på ett sätt, som öfvergått hans valmäns djerfvaste förhoppningar. Han har dervid yttrat sig såväl för elementarl ärames
löneförbättringar som till sj öförs varets fromma, och säkerligen
har han genom sitt personliga inflytande invPrkat på många
förut obeslutsamma riksdagsmän, för dessa frågors lyckliga lösning. -- Som inspektor för läroverket har han gjort så mycket som en inspektor kan göra; med intresse nar han följt
undervisningens gång och, om han äfven af sin tjenstgöring
inom den kår, han egentligen tillhör. ej haft tillräcklig tid
att egna så många timmar som han önskat åt läroverket, har
dock hvar och en af dess lärare märkt, att han i honom haft .
en säker försvarare; detta kändes mer än tydligt vid det tal
Herr G. höll till de i staden närvarande lärare, som före hans
afresa gjorde honom sin uppvaktning".
1\r 1877 erhöll G. förordnande såsom öfverdirektör och
chef för k. mariningeniörstaten , uti hvilken befattning han
<1varstod till 1881, då han tog afsked och erhöil pension.
Efter sitt afskedstagande vistades han i hufvudstaden, och
Yan vid sträng verksamhet samt all~jemt hysande ett lifligt
intresse för det vapen han tillhört, sy:3selsatte han sig mycket
med läsning af utländsk litteratur, företrädesvi:3 historiska arbeten och reseskildringar. Begåfvad med ett särdelas godt
minne, hade han sina angenämaste stunder, då han sammanträffade med gamla vänner och kamrater och i deras sällskap
ur minnet framkallade episoder från sitt förflutna verksamma
]if. Ehuru mest böjd att tillbringa sin tid i skötet af sin
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familj, åtog han sig dock mindre ansträngand e kommunala
uppdrag, såsom revisorskap, ledamotskap i Skeppsholm s församlings kyrkoråd m. m.
Sedan 1845 var G. i lyckligt äktenskap förenad med JI.Iatbilda Christina Maria Lagerbielke ; men det blef honom icke
förunnadt att i sina sista stunder vårdas af sin maka; ty i
Oktober 1892 drabbades han af sorgen att mista henne, som
under så. många olika förhållanden i lifvet stått stödjande och
tröstande vid hans sida. Efter denna förlust hemtade han sig
aldrig; den aflidna makan var i minnet hans dagliga följ eslagerska, och efter hennes död drog han sig om möj ligt än mera
inom hemmet; c!Gck syntes den hvithårige gamle, föga böjd
af åren, med långsamma steg, företaga sina sed vanliga promenader i närheten af hemmet.
Det var vid hemkomsten från en af dessa promenader som
hans krafter började svika och han måste intaga sängen, !warifrån han aldrig uppstod. Länge behöfde han dock icke vara
bunden vid sjukbädden , ty efter blott några cbgars sjukdom
afled han den 5 OktL•ber detta år, efterl em nande en son, kapten
vid k. flottan, och tvänne döttrar.
G. var sedan 1851 ledamot och sedan 1872 hedersledam ot
af detta sällskap, inom h vilket han ned lade mycket arbete, i
synnerhet uneler de mera än tio år han fungerade såsom sekreterare, hvarom protokollen sedan den tiden nogsamt vittna
och många äro de runor som han, med erkänd skicklighet,
vid sällskapets högtidsdaga r ristat öfver de med döden afgångne ledamöterna . Derj e m te visste han att under sällskapets sammanträd en, genom fyndighet och lugn i cleb&.tten, ständigt tilldraga sig åhörames uppmärksam het. Vid sällska pets
hundraårsfe st den 3 maj 1872 höll han minnestalet öfver .B'reclrik Henrik af Chapman.
G. var sedan 1864 ledamot af K. Krigsvetens kapsakadem ien
samt innehade af yttre utmärkelser kommendör stecknet i l:a
klassen af Vasaorden oeh var riddare af Nordstjerne orden samt
preussiska Krona- och danska Dannebrogs orclnarne.
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En af G:s jemnåriga, gammal vän och kamrat, har efter
hans frånfälle om honom yttrat följande ord, hvilka i sin mån
torde kunna bidraga till att gifva en föreställning om hans
karaktär :
"G. erhöll i sitt föräldrahem en i alla afseenelen god och
··ändamålse nlig uppfostran, och der grundlades den outtröttliga
11
arbetsamhet , den samvetsgra nna pligttrohet, hvanned han ut''öfvade sin "mångsidiga verksamhet till fädernes landets och
''många enskilda persvners nytta. Kunskapsri k och bildad, be"gåfvacl med en ovanlig förmåga att i tal och skrif~ uttryc~a
·'sina tankar samt egancle en solid, redbar och menmskuvä nhg
"karaktär, förvärfvade han under sin långa lefnad utmärkt
"högaktning såväl i det offentliga som enskilda lifvet, fick
"många vänner ::;amt sina förmäns, kamraters och under lydan;'des Yarma tillgifvenhe t."
Frid öfver elen arbetsamme , fridsälle mannens stoft.
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Arsberättelse öfver Kongl. Örlogsmannasällska-

utgifna täflingsämnena , inkommit, hafva tvänne ansetts förtj en Le att på högtidsdagen erhålla hedrande omnämnande, nemIigen :
en öfver ämnet n:r l (Äro samöfuingar mellan armeen och
flotta n önskvärda; och i så fall, huru skola de lämpligen ordnas?),
sam t en öfver ämnet n:r 5 (H vilka lärdomar kunna för Sveriges försvar hemtas af kriget mellan Kina och J apan?); båda
tätlingsskrifter na författade af löjtnanten vid K. Fottan J. A.
F. Grahm .

pets verksamhet under förflutna året.
Afgifven den 15 N o v. 1S97.
Kongl. Örlogsmannasä llskapet har under arbetsåret Yarit
samladt till 8 ordinarie och l extra sammanträde, hvarvid årsredogörelser hafva afgifvits:
i Bestyclcning och Beriizming af föredraganden , ledamoten
Centervall;
i JJ![in7:iisende , Elektroteknik och spri.ingtimnen at föredra ganden, ledamoten Gerh. Dyrssen;
i Reglementen, Förvaltning m. m . at suppleanten till föredraganden, ledamoten N att och Dag;
i Skeppsuy_r;ge1·i oclt l,.Iaskinäisende af föredraganden , led9 moten Pihlgren.
Anföranden hafva hållits vid embeteuas nedläggande af
ordföranden, hedersledamot en F. W. von O t ter, om N ansens
arktiska expedition och hans fartyg Fram, samt af vice ordföranden, ledamoten Lennman, om Kongl. Örlogsmannasä llskapets verksamhet under dess l ~5 - åriga till var o.
Ledamoten vV. Linder har meddelat en historik och parallel om torpedtartyg: torpedbåtar, torpedkryssare och torpedbåtsjag are.
Ledamoten Rudberg har töredragit ett af honom författadt
utlåtande, om de sårades transport i flottans fartyg och huru
den bör ordnas, för att under strid uppfylla sin bestämmelse.
Af de skrifter, som, med anledning af de utaf Sällskapet

Vid H . ~1. kouungeus ~5-år;; regeringsjubile um företräddes Sällskapet inför H. ill:t af den dertill utsedda deputationen.
Sällskapets tidskrift har utgifvits enligt samma plan och
af samme redaktör som under förra året.
T ill Säll;;:kapets bibliotek hafva följande gåtvor öfverlemnats :
af kommendörka pten \V. Linder, en af honom författad
1
' Lärobok i sjömanskap",
af .iii eteorologiska Institutet i Kristiania, 11 Den norske
Nordhafsexped itionen" XXIII o. XXIV,
af K. Sjöförsv.-Dep: ts komm. -exped., "Beretning om det
dans k e Redningsvmse n", och "Krigsöfninga rna 1896'1,
af K. M9-rinförvaltningen, 11 K riget mellan J apa u och Kina'\
af K. Sj ökarteverbt, 11 Tillägg till Svenske Lotsen'\ och
ett sj ö kort öfver Å lands skärgård.
Till 11 Besättningarna s bibliotek" har sedvanligt årsanslag
utgått.
Inom Sällskapet hafva fö lj ande förändringar egt rum:
Tillkomne :
Såsom hedersledamot upptagen arbetande ledamot . . .. .. . . . . . . . .. . . . . .. .. . .. . . . . . . .
arbetande ledamöter .. .. . . .. . .. .. . . .. . . . . .. . ..

l.

5.

-

322-

Med döden afgångne:
2.
hedersledamöter
arbetande ledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l.
korresponderande ledamot .................... . l.
Tillkomme n hedersledamot iir:
Km 1teramiralen J. A. C'. Meister.
KyYalde arbetande ledamöter iiro:
Kommendören C. M. I ngelman.
Mariningeniören l . A. Engström.
Kaptenen O. U. ·\ L H. Broman.
C. C. K. ~pane och
,,
H. \\'. l\L \"Oll Krusenstiema.
,.
För närvarande utgöres Sällskapets medlemmar af:
Förste hedersledamöter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.
Hedersledamöter ........... . ........... . .. ....... 32.
Arbetande ledamöter ...................... . .... 70.
Korresponderande ledamöter:
S-.enske och norske ......................... .. .. 2f3.
Utländske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . n.
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Hvilka lärdomar kunna för Sveriges försvar
hemtas af kriget mellan Kina och Japan?
Svar å Kongl. Örlogsmannasällska pets täflingsämne N:o 5
för år 1897.
Af löjtnanten vid k. flottan P. Gralun.
(Bolönadt med hodersomnhmnandc.)

En bland de märkligaste företeelser, det nittonde århundradets sista decennium hatt att uppvis a, utgöres otvifvelaktigt
af den för 2 år sedan lyktade kampen mellan det ''himmelska"
riket och dess antagonist. Väl visste man, att det lilla J apan,
som på så kort tid tillegnat sig det bästa af den europeiska
kul luren, egde stora förutsättningar för att i den fj erran östern
upptaga kampen med Kina ej blott på det ekonomiska stridsfältet utan ock på det fält , der spåren tecknas med eld och
svärd. Men att man så snart skulle få bevittna ::len gula racens inbördes kamp och att följ de rna d era f skur!e blifva en så fuil ständig framgång för Mikadons rike, hade man väl knappast trott.
Niir man nu, snart några år efter krigets utbrott, söker
draga slutsatser ur krig'>händelserna, hämm~s man i viss mån
af den ovisshet, som ännu h vilar öfver krigAts historia, om
någon sådan öfverhufvucl taget kan sägas skt·ifven. Och de
många berättelser, som hittills blifvit publicerade, äro isynnerhet rörande vigtiga enstaka moment ganska motsägande; ja, så
länge någon officiel berättelse om kriget saknas, torde väl i
all synnerhet motiven för vissa strategiska drag komma att
>'ara inhöljda i dunkel.
Anm . [ stället för uttrycket: "kriget mellan Kina och Japan" har nndcrstnndom efter ft•ansk förebild valts uttrycket "det sino-japanska kriget."
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I förstone synes det ock, som om några lärdomar för Sveriges försvar ej kunde inhemtas af det sino-japans ka kriget.
Dels voro ju de nationeJa motsatserna här större, än man gerna
kan tänka sig blifva förhållande t mellan Sverige och någon af
våra grannar, - det väl styrda japanska folket företer ju en
skärande kontrast mot den stora oordnade hop af millioner,
hvilka i nästan allt, som kan öfva inflytande på utgången af
ett krig, stodo på en så ytterligt låg ståndpnn~>:t -, och dels
var det här den numeriskt underliigsne , men i krigiska resnrser öfverlägsne, som tog till offensiven, allt förhållanden , h vilka
svårligen kunna få någon motsvarigbe t vid ett eventuelt krig
mellan vårt land och någon annan makt.
. Om man emellertid det oaktadt vid noggrant forskande
efter jemförelsep unkter finner, att stora och ej så få lärdomar
för Sveriges försvar kunna hemtas af kriget mellan Kina och
J apan, beror detta hufvudsakli gen på den roll, som i sagda
krig spelades af det maritima elementet. Ej nog med att sjökriO'et är det fält ' hvarå de sista decennierna s omskapande
b
arbete gjort behofvet af den nya materielens pröfning mest
trängande; det är äfven förnämligas t inom flottorna, man hört
förbättringa r och ändringar vidtagas med stöd at erfarenhete r
från de krigshändel ser, hvarom här är fråga.
-r.

För vårt land, h vars yttre politik i främsta rummet går ut
på att bevara neutralitete n, framstår det såsom en bjudande
pli g t att med alla till buds stående medel törsvara j u st denna
neutralitet.
Första villkoret härför är, att man, när molnen vid den
politiska horisonten synas hotande, håller i beredskap de stridskrafter, hvilka lämpligast kunna påbjuda respekt för en afgifven neutralitetsf örklaring. Tidpunkten för afgifvande af denna
beredskapss tällning sammanfall er icke med tiden för den officiela krigsförklar ingen mellan de stridande parterna; derpå
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vinna vi bekräftelse genom krigshändel serna i elen fj erran
östern på sommaren 1894. Och denna första lärdom af meromnämnda händelser manar oss att noga aktgifva å tecknen
på den politiska himmelen, så mycket mer som historiens lärdomar i detta fall gifva vid handen, att krigsutbrot tet i regeln
föregår krigsförklar ingen.
De omständigh eter, hvilka närmast föranledde det sinoj apanska kriget, gifva oss äfven en annan lä:·dom. Orsakerna
till detta krig visa nemligen, att den makt, som vill söka en
förevändnin g för anfall mot en annan stat, härför med fördel
begagnar sig af inblandning i ett med den senare staten nära
förbundet rikes politiska förhållanden . Och då äfven i detta
hänseende historien lärer oss, att så tillgått uneler århundrade n,
kunna vi med skäl antaga, att anledningar na till fredshrott
icke förminskats , åtminstone icke å "inblandning:;;politikens''
fält. Och om en sådan eventualitet just under det;sa tider
icke synes alldeles osannolik, manar oss denna lärdom att än
kraftigare arbeta på vårt försvarsväse ndes utveckling. Ty
denna fara förminskas icke deraf, att en af våra grannar just
genom 94- 95 års krig fått sina intressens tyngdpunkt flyttad
mera åt öster än den tillförne var. - Så långt krigets utbrott
och orsakerna dertilL
När det derefter gäller att ur sj elfva E:rigsbändelserna sölärdomar för Sveriges försvar, har man i förstone
inbemta
ka
att utreda, h vilket eller h vilka mål den j apanska krigsledningen ställt. i utsikt. Att det icke var ett direkt intagande
och underkufva nde af hela det, hi:nmelska riket, kunna vi
a priori antaga. Ett sådant mål skulle af lätt insedela skäL
aldrig uppnåtts; och man torde ej begå något misstag, om man
antager, att de japanska statsmännen voro på det klara med,
att en sådan omstörtning af maktfördeln ingen i östern med
alla till buds stående medel skulle motarbetas af intresserade
europeiska makter. Deremot synes det vara antagligt, att den
japanska krigsledning en, förutom Koreas ställande under japansk kontroll, äfven åsyftade direkt landvinning samt Kinas
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underkufvande till sådan grad, att detsamma skulle se sig tvingad t till stora eftergifter a± ekonomisk art.
Då alltså den japanska krigföringens mål ej var Kinas
fullkomliga nnde:-kufvande och direkta intagande, är det uppenbart, att man för Sveriges försvar icke omedelbart har att
hemta några lärdomar, om huru detsamma bör ordnas, dess
utsikter och resurser, derest det gäller försvaret mot en fiende,
som har satt till sin uppgift vårb lands totala underkuf\·ande .
Desto intressantare och mera lärorikt är studiet af frågan om,
i h vad mån påtryckningar af den art japanerna öfvade i 9±95 års krig, i form af vissa vigtiga punkters intagande, underknfvandet af en från sj elfva hufvndlandet aflägsen landsdel
och tillkämpandet af herraväldet till sjös med deraf följande
svårighet, hvad beträffar befolkningens förseende med lifsmedel
~ i hvad mån slika våldshandlingar mot vårt land lmnna förm:ot dess ledande miin att ingå på fredsvillkor, som innebära
ett nästan obetingad t uppfyllande af motståndarens fordringar.
När man ser, att det stora "himmelska riket" redan efter
intagande af en sa pass ringa del af dess område som Liaotong, Port-Arthur, vVei-hai-wei (och Korea) samt efter sin flottas tillintetgörelse föll till föga iör japanArna~ fordringar, kan
man i förstone ej vä1j a sig för den tanken, att detta var en
yttring af samma apati, som gjorde sig gällande Yid så många
andra statshandlingar under samma tid.
Ty hvilken försvinnande del af hela riket utgjorde icke
dessa landsområden, och hvad värde i stort sedt kunde Yäl
Kinas flotta hah-a för de eventuelt fortsatta striderna å denna
stora kontinent! Och nog torde väl Kina kunnat sammanföra,
utbilda och drifva mot fiendmi. så stora truppmassor, att j apanerna, derest de ärnat fortsätta sin marsch mot Peking, blifvit
hindrade i dP.tta företag! Ja, så kan det verkligen synas. Men
ett närmare eftersinnande gifver vid handen, att icke ens detta
stora rike kunde handla annorlunda, än det gjorde när det
jngick på segrarens fordringar.
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Äfven om Kina kunde uppbåda tillräckliga truppmassor
:för hufvudstadens och de rikare landsdelames försvar, är det
nemligen uppenbart~ att man, sedan japanerna genom Kinailottans förstörande fått ett oinskränkt och obestridt herravälde öfver hafvet, dels måste frukta, att de genom risti llförselns hämmande skulle kunna åstadkomma hungersnöd i de
t ätt befolkade sydostliga provinserna, och dels att den j apanska krigsledningen kunde förlägga operationsområdet till snart
sagdt hvilken del som helst af det rika kustlandet, genom att
än här än der landsätta trupper å kusten.
Och h vad beträffar operationerna mot Peking, kunde ju
dessa numera utgå från Taku, tack vare de fnrträffliga och
trygga förbindelserna öfver Petschiliviken. Med andra ord,
den kinesiska flottans förstörande hade så att säga flyttat Peking på några dagsmarschers afstånd från J apan. Och än vidare; den hemlighetsfullhet, h varmed japanerna dittills vetat
omgifv a förberedelserna till sina landstigningsoperationer, och
den oviRshet, man i så godt som alla större kuststärler hyste
om en eventuel påhelsning af mikadons trupper, hade redan
förmått befolkningen till excesser. Man hade alltså äfven i
Kina fått en förnimmelse om hvad påtryckningar från befolkningen vill säga.
Spörjer man nn efter orsakerna till, att ett ±ör Kina så
olyckligt krigsläge kunde uppstå, - och någon vändning till
det bättre var ju ej att vänta -, finner man endast den förklaringsgrund vi ofvan antydt: slaget t•icl ralu och än me1· sjökriyshänrlelsema vid Wei-hai-ll!ei t·m·o de afgörancle vändpunklerna i kri_r;et. Ty dessa händelser var det·, som beseglade
Kina-flottans öde, och åt japanerna tryggade herraväldet öfver
närliggande haf; derefter kunde Kina lika litet motsätta sig
afträdandet af de landsträckor, hvilka voro till största delen
besatta af trupper, som krafvet å betalning af den stora krigsskadeersättningen.
Med detta {ör ögonen kunna yj ej gerna annat än med-
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gifva, att derest vårt land blefve försatt i ett liknande krigsläge, det ock måste underkast a sig.
Om exempelvi s öfre Norrland blefve· ockuperad t af en armekår, Oarlskron a intaget, Gotland likaså, våra stora obefästa
sjöstäder brandskat tade, all utrikes handel- och dermed äfven
tillförseln utifrån af lifsmedel - stoppad, alla priser driina till
en otrolig höjd, rykten uppstodo om föreståend e landstigni ng
i Skåne, i Öster- och Vestergöt land och slutligen vår flotta
blefve tillintetg jord,- hvilken svensk statsman sknlle då kunna
råda till annat än underkast else, för såvidt det fordrades vissa
landsträck ors aftri:idande e. d., helst om en stark folkmenin g
yrkade derå? Ja, vi hålla före, att de svenska statsmänn en inför en dylik eventualit et hatva långt större skäl till underkastelse än någonsin det himmelsk a rikets; ty bakom de senares
"non possumus 11 låge åtminston e med vetandet om en långt talrikare befolkning , samt större resurser och större utsikter att
erhålla hjelp af motstånda rens afundsmä n.
H&.fva vi alltså den lärdomen att inhemta af 1894-95 års
krig, att eventuelt Sverige, i likhet med hvad som skedde i
Kina, inför ett krigsläge af den art, vi nyss skildrat, måste
i ngå på segrarens fordringar , framstår det såsom en bj ud ande
pligt att söka förhindra uppkomst en af ett dylikt krigsläge.
Huru skall då detta förhindras ?
Vid denna frågas besvarand e ligger det till en början i
öppen dag, att japanerna aldrig kunnat nå krigets mål, derest
de blifvit törhindrad e i sina landstigni ngsföretag . För våra
förhålland en är det också endast det såsom exempel anförda
krigsläget , som kan uppkomm a till följd af invasion öfver landgränsen j e m te landstigni ngsforetag .
Hvarje annan främmand e makt än den granne, hvars
landgräns sammanfa ller med vår, måste uteslutand e genom
landstigni ngsföretag i förening med andra operation er af en
flotta söka åstadkom ma det krig~;läge, nvarom här är ±råga.
Alltså kunna vi anse förhindran eJet af landstigni ngsföretag
vara det medel, hvilket i de flesta fall omöjliggö r meromnäm n-
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da krigsliiges uppkomst för vårt land under ett eventuelt krig.
I detta hänseende för lösande af denna strategisk a fråga borde
det sino-japan ska kriget mer än något annat vara i hög grad
lärorikt.
Innan vi öfvergå till en gransknin g häraf, torde det emellertid vara lämpligt att i stora drag angifva de åsikter om
landstigni ngsföretag s utförbarh et i allmänhet , som före detta
krigs utbrott kunde sägas vara förherskan de. På grund af
historieils lärdomar tillika med de rent spekulativ a försöken
att lösa denna fråga, har man ju ansett, att den makt, hvars
flotta ej har oinskränk t herr a välde öfver ett h af, Pj heller
utan den största risk kan öfver detsa;nma framgå med en större
transport, atsedd för landstigni ngsföretag . Man har naturligt~
vis härvid förutsatt att den försvaran de flottan uppträder l
möjligaste måtto aktivt. Mångenst ädes har man ock i ~8.9495 års sjökrigshä ndelser velat se ett stöd för dessa as1kter
Det säges nemligen, att i och med Yaluslage t voro japanerna
hmTo~r öfver Ko1·ecwiken och dermed äfven i stånd att när och
hvar som helst på de kinesiska kust.erna företaga landstigningsoper ationer. Att så ej var förhålland et, är emellertid
lätt visadt.
Sant är, att den kinesiska flottans förluster i Yaluslage t
voro långt större än den japanska sjöstyrkan s. Men likvisst
återstod af den förstnämn da en så pass stor del, att densamma
fortfarand e kunnat bestrida japanerna herraväld et öfver hafvet;
eller med andra ord, rlet var fortfarand e omtvistad t.
lJå nu vårt land väl kan tänkas sakna den styrka till
sjös i förhålland e till en eventuel fiende som Kina egde gent
emot. Japan fljre Yalu-slag et, men å andra sidan om ett antal
år möjligen kan ega den relativa styrka i förhålland e till de
större Östersjöm akterna, som Kinas sjömakt hade efter detta
slag, och då vidare sjökrigsilä ndelserna synas visa, att denna
sistnämnd a grad af herraväld e icke utgjorde något hinder för
landsättni ng af japanska armekårer å Kinas kust, så vill det
synas, som om Sveriges sjömakt, äfven när den om ett antal
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år tänkes väsentligt ökad, icke skulle vara i stånd att förhindra landstigningsföreta g å vår kust. J a, sådana slutsatser
hafva verkligen dragits af krigshändelserna 1894-95.
Långt ifrån, att en dylik lärdom skulle kunna inhemtas
af ifrAgavarande krig förhåller sig dermed tvärtom på följande
sätt. Visserligen kan dea omständigheten, att japanerna, trots
det att deras herrayälde öfver Gula Ha~vet och Koreaviken
teoretiskt taget var omtvistad t, töretoga tvänne större landstigningar, icke sägas bevisa, att oinskränkt herravälde öfver hatvet är nöcldindigt villko1· ±ör clebarrl:ering af större huppmassor
å elen fientliga kusten. Men å andra siclan kunna krigshändelserna, såsom en följ d af den kinesiska flottans ouerk~amlwt
under krigets senare skeden, icke tjena såsom stöd för den
meningen, att en underlägsen flotta icke kan hindra lancl stigningsföretag. rrack vare kines ernas overksamhet lyckades sagde företag; men alldeles icke är dermed sagclt, att elen underlägsna Kina-flottan omöjligen kunnat förhin ::l ra landstiguingarne. E ller, med andra ord, den brist ä initiatiu, kineserna
lade i dagen, har gjort att sjökrigshändelserna efter Yaluslaget
icke i någon mån jiifva den uppfattning om landstigningsföretag i allmänhet, för h vilken här of van blifvit red og j ord t.
Hvad beträftar den japanska krigsledningens ställning till
denna fråga, innan den genom Yalnslaget fått ett tyJligt bevis
iör Kinaflottans brist på initiativ, visa nogsamt de många
truppsändningarne till Koreas ostkust, att man ansåg landstigningstöretag öfver ett haf, som man ej beherskade, såsom farligt oeh icke tillrådligt; j a om icke alltför många data
från detta krig äro oriktigt angifna, skulle, und er tiden mellan den 26 J nli och 17 September 1894, alltså mellan striderna utanförAsan (krigsutbrottet) och Yaln, icke några japanska
trupper hafva embarkerat för landstigning å annan plats än
Koreas ostkust. Och en blick på kartan skall visa, atL debarkering af truppe r härstädes var alldeles ofarlig. H vad åter
angår landstigningsopera tionerna mot Port A-::-thur och W eihai-wei, får man antaga att den japanska krigsledningens under
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månaden näst efter den 17 September fått sådan kännedom
om den kinesiska sjöstyrkans absoluta overksamhet, att man
alls icke befarade, vare sig, att densamma skulle söka utforska,
när landstigningen ämnade företagas, eller öfver hu fvud taget
motsåtta sig densamma.
På tal om landstigningsopera tionerna under detta krig
och de lärdomar, vi kunna inhemta af desamma, må här i förl..J igåencle påpekas, att den s. k. landstigning kineserne gjord e·
vid Yalufloden dagen före elen olyckliga 17 September, icke
har något som helst inflytande å de åsikter, vi ofvan uttalat
\l m landstig ning::företag i allmänhet. Ty i detta speciella fall
var det j11 frågan om debarkering af några tusen man på
grä nsområdet mellan Kina och dess vasallstat Korea, efter att
hafva konvojerats längs efter det förstnämnda landets kust.
Oc h detta kan ej få namn af landstigningsföretag i egentlig
;11emng.
Om alltså 1894-95 års krigshändelser hvarken praktiskt
bevisat teorien om de strategiska törutsättningarne. för större
landstigningsföreta g å fientlig kust eller jäfvat den uppfattHinge n, att en aktiv und erlägsen flotta - inom viss rayon kan förhindra elylika för etag, kunna Iärdomarne af dAtta krig
alldeles icke sägas gifva stöd åt någon misströstan om vår flott as förmåga i detta hänseende, derest hon nf.r den utveckling,
som på senare år betecknats såsom önsklig.
Sedan vi sålunda ådagalagt att landstigningsföreta gens
turhindrande allt fortfarande mås te tänkas Yara en af vår flott as ingalunda olösliga uppgifter, gäller det att tillse, huruvida
Yi ej af det sino-japanska kriget kunna hemta lärdomar angående det sätt hvarpå uppgiften ifråga bör lösas . Och vi skola
Iinna, att lik:som det föregående beviset var "indirekt'', så är
det ockgenom att aktgifva å den kinesiska strategien och finna
dess omotiverade och oriktiga, j a oförsvarliga drag, som några
lärdomar kunna inhemtas. Med andra ord vi kunna lära oss,
huru det icke bör tillgå. Den svenska flottan bör nemligen
icke uppsöka en stark position och stödd på dess befästningar
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söka utöfva något slags "flank-hot'\ ty så gjorde den kinesiska sjöstyrkan -- och misslyckade s. Hon skall icke tåla. att
de fientliga kryssarue i lugn och ro rekognosera hennes ~täll
ning samt icke genom veckolångt uppehåll å en och samma ankarplats visa overksamhe t och slutligen: hon skall icke, när
landstigning företages inom henne.s allra närmaste aktionssfer '
tveka att, trots den öfverlägsna fientliga flottans närvaro,
med alla kratter söka npprifva transportflo ttan.
Den situation, som uppkom efter \Vei-hai-weis intagaude
söka omöilicrgöra
och hvar.s analogi i vårt land försvaret bör
'
b
.J
•
berodde emellertid icke uteslutande på de båda flottornas operationer. Liao-tong-h alföns intagande, om också möjliggjord t
genom den i apanska flottans medverkan, var dock truppernas
verk; och det lysande sätt hvarpå desse besegrade de oerhörda
svårigheter, med hvilka de synnerligas t under den kalla årstiden hade att kämpa, manar os:> att icke öfverskatta motstånd:>kraften hos terrängförh ållandena i vår "mest hotade provins."
trnrJmotgångar böra lära oss att lerona de fåtalicra
Kinesernas
b
.
.
åstadkomma
kunna
rimligtvis
vi
perna i Norrland allt det stöd,
nt~
så väl i form af permanenta befästningar , som i sorgfällig
crlömma '
bildning. Likvisst må man i detta hänseende aldricr
b
b
es
underlättad
del
stor
till
att de j apanska vapnens framgångar
vare
tack
genom de beqväma förbindelser med hemorten som '
flottan, etablerades. Och att man för vårt försvar både kan
och vill hemta lärdom af detta sakförhållan de, synes bland
annat framgå t. ex. af t. f. chefens för generalstab en utlåtande
angående Ofotensban ans militära betydelse.

I det töregående är nämndt, att det sino-japansk a kriget
har sitt största intresse på grund af det maritiw.a elementets
inflytande å krigshändel serna. Och skulle man äf>en ur den
allra sista akten i detta drama kunna hemta några lärdomar

fö r vårt försvar, vore det också på grund af den roll flottorna.
denna gång stormaktern as, spelade vid den slutliga uppgörelsen~
Otvifvelakt igt är nemligen, att det var närvaron af dessa eskadrar i de asiatiska farvattnen, som förmådde den japanska regeringen att samtycka till de stora afprutninga rna å en gång
uppställda fordringar. De moderna flottorna hafva derigenom
ånyo visat en fruidansvär d egenskap, en förmåga att så att
siiga symbolisera 71 den knutna näfve11 , inför hvilken motståndet måste vika. Ty det kan icke nog kraftigt betonas, att
J apan icke gaf efter af frulrtan för främmande anneer ' som
skulle komma och klappa på rikets port. Flottorna med sin
stora rörlighet, sin förmåga att hota den uppblomstr ande handel och sj öfart, som j u st nu hägrade tör japanerna, visade ännu
en gång liksom vid så många andra historiska tillfällen. hvilken oerhörd styrka de skänka åt den st<tt, som aktar ~ödigt
underhålla dem.
För vårt försvar är detta en vigtig lärdom. Östersj öområdet kan i och för sig innE>bära mången källa til~ förveckling ar
mellan våra grann::~r; och vattnen äro vidlyftiga nog för sjökrig å de::;amma. Ställes då vår neutralitet på prof, få vi erfara, h vad det vill säga att besvara en diplomatisk not, som
hän visar till närvaron af en modern flotta vid våra kuster.
Endast en sjöstyrka så stark, att hon blefve en afsevärd krafttillökning åt den ena eller andra af de stridande parterna, kan
i dylikt ±all sB:änka respekt åt vår neutralitetsf örklaring.

*
Lerona vi nu de strategiska och försvarspoli tiska spörsmålen för att söka utreda i hvad mån vi kunna hemta lärdomar i taktiskt hänseende af 94-95 års krigshändel ser, finna
vi de inledningsvi:; berörda orsaker, hvilka öfverhufvur:l taget
äro en hämsko å forsliandet efter lärdomar af detta krig, än
mera störande. Det vore af denna anledning lönlöst att ingå
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på en närmare utr edning om hvilkendera formation: som ä r
lämpligast för striden, eller hvilken taktiska indelning af en
flotta, som vore att föredraga, eller öfverhufvudtaget att ingå
på något af de ''stora" taktiska spörsmål, ,;om så lifligt debatteras, men för våra förhållanden äro af relativt nnderordnadt
intresse. I de följ ande raderna komma vi derför endast att
beröra några frågor af mera specielt intresse för vår marin,
äfvensom att gitva en kort resume af de Lirdornar i taktiskt
hänseende, h vilka redan tagits "ad notam" inom de flesta mariner eller hvilkas obestridlighet synes gifven.
Ett taktiskt spörsmål, som särskildt tör vårt land har en
viss betydelse, är det om samverkan mellan mindre styrkor af
armeen och flottan, då de gemensamt försvara en po:lition eller
vid
dylikt. I detta hämeende finna vi af krio·shändel:lerna
t:>
\Vei-hai-wei 0n bekräftelse å de lärJamar man trott sig finna
redan af fredsöfningarne vid våra kuster. 'l'y om det icke ar en
myt, att japanska trniJDer
"tillbaka~loo·,)"
sina eana
torpedbå•
t:>
o
tars anfall mot den kinesiska flottan en af d0 nätter, sådana
anfall föri>öktes -- och osannolikt är det törvisso icke - kunna
vi deraf inhemta den nyttiga lärdomen, att de afdelningar ur armeen, som i krigstid må vara afseelda till försvar af vissa sjöpositioner, dersammastädes måste samöfvas med och förvärfva
någon kännedom om det flytande försvaret.
Redan i det föregående hafva vi ur strategisk synpunkt
fördömt den kinesiska flottans stillaliggande i \V ei-ha i-w0i;
betrakta vi åter samma sakförhållande ur taktisk synpunkt,
kunna vi för Sveriges försvar finna det lärorikt at.t se huru ·
'
som en flotta, den der under en fö~j d af dygn befinner sig på
samma ankarplats, har särdeles svårt att skydda sig för torpedbåtsanfall. Den erfarenhet om de törsvarandes läge och
säkerhetsåtgärder, som genom ett torpedbåtsanfall vinnes, kommer nemligen ett derpå följande anfall tillgodo, så att slutligen
försvaret deremot gränsar till det omöjliga.
Beträffandelärdomarne angående värdet af artilleri, pansar,
torpeder och ramm: torde man endast kunna säga, att det snabb-

ski utand e artilleriet visat stor öfverlägsenhet öfver det ic;ke
snabbskjutande, att pansaret fortfarande är af största värde,
samt att h varken torpeden eller rammen kom att spela rollen
af ett "afgörandets vapen". H vad beträffar öfvervattenstuberna
å stridsfartyg (utom torpedbåtar), kan man draga den slutsatsen, att de äro högst olämpliga; de af våra fartyg, hvilka äro
mAd slika• tuber försedda, borde väl också med erfarenheten
från detta krig för ögonen icke gå i striden med torpeder i öfvervattenstuberna Lägges härtill den efter kriget af nästan alla
mariner insedda olägenheten af att i stridsfartyg hafva träkonstruktioner, och erinrar man sig, att fartygens båtar efter flertalet sammanbrabbningar visade sig oanvändbara till följd af
Je många skotthålen, att skyddsskärmarne å det lätta snabbskjutande artilleriet voro mer till skada än till gagn, samt att
rökgifvande kol ur taktisk synpunkt visade sig olämpliga, torde
de vigtigaste taktiska och tekniska lärdomarne af detta krig
dermed vara antecknade.

*
I det föregående hafva vi sökt framhålla de lärdomar,
hv ilka för Sveriges försvar kunna hemtas af kriget mellan
Kina och J apan. Kunna då dessa lärdomar sägas vara af fundamental betydelse, eller hafva de på något sätt varit egnade
att rubba de åsikter, som inom våra maritima kretsar hysts
och fortfarande hysas angående Sveriges försvar? J a och nej!
Af fundamental betydelse äro för visso dessa lärdomar i
den mening, att de äro länkar i sjökrigshistoriens stora aldrig
afbrutna ked j a. Af sådan betydelse äro de ock i så måtto,
att de ånyo i det klaraste ljus framhålla det personliga elementets oerbördt stora värde. Men aldrig kunna dessa lär·
domar, såsom vi många gånger framhållit, sägas hafva rubbat
tron på flottans betydelse för Sveriges försvar. Att bjuda
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re;;peld tör vår nentralitet 3törklari:: tg, att torhindra större landstigningsf öretag å våra kuster, samt att und er fredens dagar
genom en kraftig mttteriel utveckling vara en at häfstängerna för höjandet af vår industri -- se der de hnfvudup pgifter, som fön~ligga vår flotta. :Måtto non, innan det tjugonde seklet~ morgongr yuiug förbleknar , hafva nått den för·
kofran, som ensam är i stånd att garant;era upptyi land tJt af
dessa pligter.
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