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Taktiska läl'llomar af slaget vid Lissa.
(Efter <'Archiv fiir Seewesen".)

Ingen fråga har väl för sjöofficern större vigt än den
huru vi i framtiden skola strida och bäst använda de medel, som dervid stå oss till buds. En hvar måste medgifva, att den frågan ännu på långt när icke är fullt afgjord. Öfverallt stöter man på olika åsigter och meningar, hvilka vanligen icke kunna frigöra sig från hågkomster af de gamla träfartygens segel- och slagordningar.
Österrikiska och Italienska marinerna äro de enda, som
praktiskt försökt de nya vapnen i öppen strid. Således
tillhör det oss att, med den vid Lissa vunna erfarenheten, gå frågan på lifvet.
De här nedan utvecklade åsigter äro en enda persons, och kunna blott af denna orsak icke göra anspråk
på att vara orubbliga normer för framtidstaktiken. Hufvudändamålet med dem är, att i allmänhet bringa ämnet
på tal och deroro uppväcka diskussion, som i hvarje
vetandets gren ju är sjelfva själen i framåtskridandet, ty
olika åsigter belysa och förbättra alltid hvarandra.
Intet slags vapen har inom så kort tid blifvit underkastadt så genomgripande, och isynnerhet på taktiken
inverkande, forändringar som sjövapnet. Icke blott materielen har blifvit helt olika, utan man har genom införande af den s. k. rammen, eller sporren infört ett nytt
vapen, som fordrar ett alldeles nytt stridssätt. Kommendörkapten v. Sterneck har i slaget vid Lissa borrat
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alla förra taktiska principer i sank, lika väl, som han
gjorde det med "Re d'Italia" sjelf.
Ända till slaget vid Lissa var grunden för alla taktiska rörelser slaglinien d. v. s. en möjligast tätt sluten
linie, inom hvilken hvarje skepp skulle intaga sin bestämda plats och der vara bundet af noga bestämda reglar vid utförande af allmänna rörelser till ordningens vidmakthållande. Den ledande principen vid dessa rörelser var utveckling af massa och ömsesidigt understödjande.
Men de faktorer, som gjorde slagliniens bildande nödigt och utgjorde dess grund, finnas antingen alls icke
mora eller äro genom andra fullkomligt undanträngda.
Sålunda var t. ex. långskeppsskjutningen af stort inflytande på alla fordua taktiska rörelser. Genom sin förhärjande verkan på motstitndaren och säkerhet för eget
fartvO'
uteslöt den hvarje manöver med bog eller akter
• b
emot bredsida, eller gjorde den åtminstone till ett farligt
vågstycke, medan den nu, genom den sneda vinkel under hvilken kulorna råka pansaret, tvärtom är just den
kJaftlösaste mot angriparen och till följe af rammen (vädurstäfven) den farligaste för den anfallna. Redan af
denna anledning hafva alla anfalls- och försvarsrörelser ·
blifvit förändrade. Äntring, som var slutscenen i de flesta strider emellan träfartyg, kommer väl hädanefter sällan att begagnas, ty hufvudvilkoret för den, neml. båda
fartygens fasthållande vid hvarandra under pågående
strid, kan endast uppfyllas, när det angripna fartyget icke
kan begagna sin ångmaskin, i hvilket fall det dessutom
redan är hj elplöst gifvet till pris åt motståndarens ramm.
Tvenne pansarskepp med sådana jättemassor och alldeles släta sidor kunna, om icke med bådas samtycke,
, omöjligt hållas sida vid sida. En enda backning med
full kraft måste ovilkorligt s~ilja dem åt. Ingen chef
skall våga att kasta äfven en mindre del af sin besätt-
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ning ombord på ett fiendtligt skepp; ty om den komme att sakna understöd, vore den utan räddning förlorad
på fiendens öppna däck, och det egna fartyget derigenom
lika mycket försvagadt för fortsatt strid. Derföre skola vi i en framtid endast finna äntring såsom en förtviftans
strid, då ens eget skepp måste uppgifvas, eller då man
heldre vill taga ett fartyg med skadad maskin, som hårdpackadt försvarar sig, än borra det i sank. Till och
med i sednare fall blir äntring en farlig manöver, till
följe af faran att under fastliggandet sjelf blifva sänkt af
ett annat vädurskepp.
Det hufvudsakliga syftemål, som förr alltid eftersträfvades, var att genombryta den fiendtliga linien, och
sätta en del deraf med stor öfvermakt emellan tvenne
eldar. Denna manöver var fullkomligt rigtig den tid,
vinden var den enda drifkraften och äntring ännu en
möjlighet, och kunde, när den lyckades, genom dåvarande långsamhet i rörelserna sällan förfela sin afsigt. N u
.är det ,dock anno,rluncla; den hastighet, hvarmed alla
rörelser medelst ångkraft försiggå, har beröfvat denna
manöver en stor del af siJ~ verkan. Fördelen af ett med
öfvermakt gjordt anfall beror hufvudsakligen på det tidsförlopp, under hvilket den kan utföras, och på möjligheten att hindra den anfallne att skaffa sig hjelp. Huru
ringa tidsvinsten är, skall föl1ande exempel bevisa, hvarvid vi vilja antaga de ofördelaktigaste omständigheter.
Låt en flotta om 20 skepp ligga på linie med 1 kabellängds afstånd sins emellan eller ledarens afstånd från
slutarens = 19 k3Jbellängder, som är ung. 2 qvartmil.
Denna genombrytes på midten af en väl concentrerad
fiende. Antag t. o. m. att den afskurna delen gör intet
för en återförening, så äro med en medelfart af 10 knop
6 minuter tillräckliga för att bringa det aflägsnaste fartyget till stället för genombrytningen, äfven om dess rörelse först börjades i det ögonblick, då genombrytningen
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skedde. Minst hälften af denna tid erfordrar likväl äf
ven den genombrytande för att draga till sig sina eftersta fartyg och utveckla sin öfvermakt, om han än har
aldrig så koncentrerad ställning. Tidsvinsten, för användandet af denna sin öfvermakt, är således ytterst rino·a
o '
äfven under do fördelaktigaste förhållanden, och förnämsta fördelen blir egentligen att hafva åstadkommit en
sprängd och upplöst sogelordning. Detta ändamål kan
dock, såsom vi skola se, i hvarje fall och i hvilken segelordning som heldst ernås utan stor kraftansträng ning.
Äfven anfall på båda sidor på en gång eller att "bringa
emellan tvenne eldar" verkar nu förtiden inga så afgörande fördelar som fordom. På alla pansarskepp af nyare slag är kanonantale t i jemförelso med besättningsstyrkan så ringa, att man är i stånd att fullständigt bemanna båda sidor; således är artilleriets verkan af ett
på båda sidor anfallet skepp lika med två fartygs, som
blott servera ena sidans kanoner.
Med grunden, hvarpå den förra taktiken var bygd,
ramlar den naturligtvis äfven sjelf; vid Lissa hafva vi
också under kanonernas dån praktiskt begrafvit den.
Denna strid korrunor att utgöra en epok i sjökrigshistorien, ty den är icke blott det första öppna sjöslag
med pansarskepp , utan äfven den första strid, h vari ångan
spelade en rol såsom drifkraft, och bildade således en
direkt öfvergång från segel- till pansartaktik en. Någon
taktik för obepansrade skruffartyg har i verkligheten aldrig
funnits; väl voro på åtskilliga håll svaga försök gjorda
att uppställa en sådan, men man kunde icke frigöra sig
från de gamla segel- och slagordningarne, intill dess
pansarn och vädurstäfven gjorde en ända derpå, innan
den ännu rätt skådat dagsljuset.
H var och en, som haft öppna ögon för slaget vid
Lissa och följt de olika rörelserna der, måste hafva der
utaf inhemtat lärdomar, för hvilka ingen af hittills bruk-

liga manövrer lämpar sig. Den vigtigasto och mest afgörande tilldragelsen var rammand et af "Ferdinand Max"
emot "Re d'Italia" och 3 andra Italienska pansarfregatter, då derigenom afgjorts frågan , om det vore möjligt_
att borra i sank ett starkt pansarskepp , utan att dervid
tillfoga eget skepp skador, vådliga för dess säkerhet eller,
såsom mången trodde, utan att sjelf sjunka, och det
är derföre skäl att närmare sh:ärskåda denna manöver.
Exemplet af "Merrimacs" rammande emot Cumborland är icke lämpligt såsom jemförelse, då den sednare
endast var ett svagt träfartyg, som blott kunde göra ringa
motstånd och dessutom låg till ankars. Å ena sidan
hade man väntat, att det stötande fartyget icke kunde
hastigt nog gå akteröfver för att frigöra sig och rammen,
och derigenom tvingas att någon tid bära hela tyngden
af den sjunkande motståndare n; å andra sidan kunde
man icke rätt föreställa sig, att ett skepp vore i stånd
att utstå en stöt af 5 a 6,000 tons med en fart af 10 till
12 qvartmil i timman, motsvarande en kraft af omkring
100,000 tons 1 fot i sekunden. Man fruktade rubbning
af maskinlagre n, af pannorna och deras rörledningar samt
försvagande af skeppets inre förbindningar. Båda farhågorna voro synbarligen icke alldeles ogrundade, och
blott den, som såg stötens egentliga verkan emot "Ro
cl'Italia" och omständighe terna dervid, kan förklara för
sig, huru det är möjligt, att det stötande fartyget kan
blifva utan större skada. Första verkan efter sammanstötandat var, h vad ingen hade beräknat, att den Italienska fregatten krängde långsamt i en betydlig vinkel öfver
åt motsatta ~>idan; härigenom gjorde hon sjelf den fiendtliga rammen fri och gaf, innan hon för alltid sänkte
ned andra sidan, den backande propellern tid att rycka
mmmen tillbaka utan att vidare skadas. Detta faktum
är temligen vigtigt och ger oss en anledning att icke
anbringa rammen för djupt. Att den andra invändnin-
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gen är ohållbar, förklaras bäst genom den föröfvade skadans storlek. Stötens återverkan på eg-et skepp måste
stå i direkt förhållai1de till det funna motst!ndet1 och är,
då maskinen vid stöten är stoppad, en aftagancle kraft
samt måste vara så mycket större, ju kortare den tid är,
på hvilken den fördelar sig, d. v. s. ju mera stötkraftens
aftagande efter första träffandat påskyndas. Som kändt
är, inträngde förstäfven 11 fot i bredsidan, hvilket var
vida mer än man väntat; öm inträngningen varit mindre,
så skulle återverkan på den stötande blifvit större. Det
träffade fartygets n1otståndskraft hade öfverskattats och
således äfven återverkan på den stötande, hvilken vid
detta tillfälle var föga märkbar, emot hvad tnan befarat,
och förorsakade ingen af de skador, mart ftuktat.
Men ensamt genom stöten emot Re d'Italia är' frågan dock ännu icke fullkomligt löst, ty denna fregatt
hade efter allas utsago ingen eller ringa fart, då stöten
skedde. Om förhållandet med det angripande fartyget,
då det som emottager stöten är i full fart, få vi först
upplysning genom de föregående och efterföljande resultatlösa stötar, som "Ferdinad Max" försökte. Om ett
framåtgåonde fartyg träffas vinkelrätt, måste det draga
den stötande med sig framåt med en kraft motsvarande
dess egen massa och hastighet. och det kommer blott
att utstå den på sidan verkande kraften af förstäfven,
medan stötens återverkan fördelar sig efter hela skeppskroppens långskeppsaxeL Men bogen och förstäfven på
ett fartyg äro genom sin sammansättning lättare i stånd
att emotstå en betydligt större långskepps verkande kraft
än en på sidan verkande, hvilken sednare ovilkodigen
derföre är farligare för det fartyg, som gifver stöten åt
ett i fart varande. Deraf härrörde sig också efter all
anledning ensamt do skador, som Ferdinand Max erhöll
i slaget vid Lissa. Före den afgörande stöten hade denna
fregatt redtm försökt tvenne andra, båda gångerna kom-
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mande under spetsig vinkel förifrån, således under farliga omständigheter, enär i detta fall till den angripnes
fart måste läggas en mot vinkeln svarande del af den
egna. Båda gångerna blef motståndaron träffad något
för akterligt, bogen och låringen girade ömsesidigt undan,
och fartygen gledo förbi hvarandra. Härvid uppkom blott
den ofvan omtalade sidoverkan. Efter stöten på "Re
d'Italia" var fregatten i fara att sjelf blifva påseglad, men
i sista stunden förlorade Italienaren modet, ville vika
åt sidan och blef genom donna felaktiga manöver sjelf
träffad temligen akterligt under on mycket spotsig vin·kel. Effekten var lika som de båda föregaende gångerna. Genom dessa 4 stötar blef skadan på förstäfvon ganska
betydlig; till en del lossnade den i sina förbindningar
och vreds åt sidan, så att en fomte stöt möjligen slutat
illa för angriparen.
Anloppet emot Re d'Italia, har jemte de öfriga tre
försöken fullständigt löst frågan om rammande och de
deraf befarade skador. Äfven om Re d'Italia hade varit
aldeles stillaliggande, hvilket dock efter all anledning
icke var händelsen, kom dervid endast i fråga tillbakaverkandet efter skeppets långskeppsaxel, men vid de öfriga en verkan på sidan; och voro skadorna på Ferdi·
nand Max genom en fyra gånger upprepad manöver
större, än de skulle blifvit genom en enda stöt under
fart . Af slutresultatet visar sig, att det första rammandet, antingen fienden har fart eller icke, kan utföras
utan större egen risk, men att likväl ett oftare uppropande deraf kan medföra sådana skador på bogen, att rammen icke vidare bör begagnas, och möjligen äfven att
fartyget blir urståndsatt att strida. Om en chef affruktan härför skulle afhålla sig att begagna ett säkert tillfälle att gifva stöt, måste detta öfverlomnas åt hans eget
omdöme. Efter ett redan utförd t rammande kan man icke
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förebrå honom, om han skulle underlåta att göra ett förnyadt försök.
En så ögonblicklig och fruktansvärd verkan som den
på Re d'Italia, var icke väntad; och troligen hade fa
betänkt, att man kunde inom knappt l 1 / 2 minut sänka
ett hittills oskadadt pansarskepp af sådan storlek (öfver
6,000 tons). J e mförd med en sådan effekt blifver verkan af det svåraste artilleri, som kan anbringas ombord,
vida underlägsen.
Re d'Italias undergång har praktiskt visat, att rammen ovilkorligen är vårt starka~te vapen och tillfölje deraf mdste det och blifva ett af de {örs/a 11il/i0ren vid bildande(
af framtidens stridsformeringar, att tie medgifra det fi>rdela/;tigaste brul; deraf.
Frågan är, om vi oga medel att på annat sätt än
genom undangirande förhindra stöten, och derpå bero
alla segelordningar och rörelser i framtida taktik; är detta
icke fallet', skingras hvarje liuie genom första anfall af
en än aldrig så svagt stötande fiende.
Artilleriet skyddar oss icke, ty verkan af långskeppsskjutning är, som ofvan sagts, så ringa, att ett stort
skepp deraf icke kan uppehållas. Om man än antager,
att angriparen är ett kasemattoradt fartyg, som fått ett
skott vinkelrätt på öfra delen af kasematten, så blifver
det enda hotande vapnet, rammen, dock alltid oskadad
och det lär väl aldrig falla en chef in att uppgifva ett
anfall dormed, då det har utsigt att lyckas, om äfvon
hela ·hans . kassematt blifvit sönderskjuten. Försvaret
emot tornskepp har mer utsigt för sig, genom piongerande
skjutning på fiendens däck, mon med afseonde på stötens
fruktansvärda vorkan vore det visst ganska oklokt att
vilja förlita sig ensamt på tillfälligheten af ett enda af~
görande skott, med det ringa antal kanoner, vi nu för
tiden gifva våra pansarfartyg. Exemplet af "Affondatoro"
emot linicskeppct '· Kaiser:• lir aldeles icke jornförbart ;
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dels var de,;s förhållande under hela slaget alls icke efterföljansvärdt, och dels spelade kulorna från hälften af
våra träfartyg, hvaribland äfven från lir,inieskeppets höga
öfversta batteri, ned på dess nära obepansrade däck. De
förhållanden, under hvilka ett tornskepp strider mot ett
fartyg med batteri, äro desamma, om det ligger med bogen emot bredsidan eller tvärs för densamma; på sin
höj J är i förra fallet sannolikheten att träffa något större
än i det sednare.
Då artilleriet sålunda icke utgör något tillräckligt
försvar emot rammande, synes fartygens enda återstående medel för ömsesidigt skydd vara rammen. Vid första
påseendet skulle man tro, att ett skepp i tätt sluten linie
omöjligt kunde blifva rammadt, utan att den stötande
sjelf utsatte sig för det efterföljandes ramm, men vid
närmare betraktande är äfven detta skydd illusoriskt.
Framför allt vore det en straffvärd dårskap att på blotta
förespeglingen att se den stötande fienden dela samma
öde, heldre låta borra sig i sank än att undvika honom
genom att gå ur linien. Skeppet akterom skulle i alla
händelser befinna sig i samma läge för ett efterföljande
fiondtligt fartyg. Således vore uppoffringen för att bevara
linien redan af detta skäl fullkomligt gagnlös, såsnart elen
angrip:>,nde blott åtföljdes af ett enda skepp.
Men låtom oss betrakta något närmare den fara,
som ett skepp vorkligen utsätter sig för vid försök att
stöta ett i linie liggande fiendtligt fartyg och derigenom
genobryta linien. Med linie menas här en tätt sluten,
emedan i motsatt fall det skydd försvinner, som ett efterföljande fartyg lemnar. Antagom ett specielt fall såsom exempel.
1
E n flotta ljg:crer ordnad i kölvattonslinie, med / 2
kabellängds skeppsdistans fartygen emellan eller något
öfver en fartygslängd. Tvenne skepp hålla i hvarandras
kölvatten nod på densamma med afsigt att mod 10 knops
~o
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fart ramma vinkelrätt. Vid första stötandet träffade "Ferdinand Max" under 45° vinkel utan att skada, och om
vi antaga detta såsom maximum, då sporren icke intränger utan slinter, så behöfs en sidavändning af minst 4
streck, för att skydda det hotade skeppet från att borras
i sai1k Ett medelmåttigt välstyrande pansarskepp tager
omkring f) minuter till en hol omsvängning, således 45
sekund~r för 4 streck Men under denna tid framskjuter den hotande fienden cirka 11/~ kabellängd, och är
detta theoretiskt den yttersta distans, på h vilken manövern
att vika 'undan måste börjas, men i praktiken dock förr,
till följe af mindre verkan af roret i början af vändningen, eller åtminstone 11 / 2 kabellängd. För den anfallne
återstår, efter hvad nu är sagdt, så snart angriparen
kommit på detta afstånd, intet annat än att gira undan,
antingen mot eller med fiendens kurs. I förra fallet
uppstår en resultatlös stöt, hvarvid den som girar undan
blir den rammade och således den förlorande, i senare
fall et begagnar den angripande den nu till3 fulla skeppslängder utvidgade luckan, och bryter genom linien, under
det hans följeslagare kan utföra samma manover emot efterföljande skepp. Att den angripande kan rammas af den
ur linien girandes efterföljare, medan han genombryter
linien, är icke att befara. Om den sistnämnde bibehåller sin plats så är luckan som sagdt 3 kabellängder, och
om den genombrytande lofvar något upp emom fiendens
lini e, är detta afstånd nog för honom att gå fri; men
har efterföljaren, för att bättre betäcka sin föregångare
och i afsigt att ramma angriparen, ökat farten och förut
minskat distansen, så har den sistnämde ännu tid och
rum nog att, så snart han märker det, utföra en stöt mot
-efterföljaren, istället för emot den afhållande, genom att
falla af emot :fiendtliga linien. Väl blir stöten icke aldeles
vinkelrät, men likväl tillräcklig för verkan. Under intet
förhållande lwn han doc/i allvarsamt slwdas, om han såsnart

den llota'de börjar gira undan, med roret ombor·tl lofvar upp
emot fiendtliga linien ; det värsta han vid denna manöver

i·iskerar är en sried stöt på låringen, d. v. s. under gynnsammaste omständigheter. Betrakta vi nu det fall, då
ett skepp begår den dårskapen, att i förtröstande på sin
närmaste efterföljare qvarblifva på sin post, istället för
att gira undan; så skulle den stötande fienden troligen
vid sammanslöten genom egen fart få en sådan vridning,
att den derpå följande stöten af efterföljaren blef ganska
sned och således utan verkan. Sannolikast skulle efterföljaren likväl icke ramma utan sjelf gira, då han måste
stöta i vinkeln emellan den träffade och fi enden. I alla
fall är dock linien genombruten, och hvad på ett ställe
sker, kan också utföras på flera andra.
Kölvattenslinian erbjuder bland alla slutna taktiska
ordningar de gynnsammaste tillfällen till ömsesidigt skydd
emot rammen. Utom denne, kan man blott tänka sig
såsom slaglinier: echiq nier-ordningen med dess sammansättningar, samt vinkel- och schackformiga dubbellinien.
Frontlinien, kolonnordning m. fl.. utgå aldeles. Betrakta
vi echiquier från dess starkaste sida, nernl. den yttre sidan, emot hvilken hvarje skepps ramm är rigtad, så är
här det ömsesidiga skyddet genom @l.et efterföljande skeppets ramm mycket mindre än vid kölvattenslinien, emedan
den följande, ifall hans föregångare rammas, först måste
göra en 45° girning för att träffa den stötande. Således
kommer han här under intet viikor att gifva en vinkelrätt stöt, under det att han i kölvattenslinicn blott
behöft fortsätta sin kurs. Visserligen är faran då större,
att det ena skeppet kan genom felaktigt ögonmått komma
framför rammen på det and.ra, men denna fara finnes för
en tilltagsen chef mera i inbillningen än i verkligheten.
Vi hafva sett, att en kursändring af 45° gör stöten overksam; på 2 kabellängder, inom h vilket afstånd sammanstötningspunkten kan med temlig säkerhet förutses, är
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tid nog att göra större kursändring än si\. I värsta
fall riskerar äfven den angripande blott en sned resultatlös stöt, om han ock först i aldra sista ögonblicket inser
sitt misstag. lVIen om äfven stötande från utsidan vore
fullkomligt outförbart, så är en echiquier ordning redan
derföre ohållbar mot rammen, emedan den inre sidan är
så obetäckt att det blott behöfs ett enda skepp, för att
utan ringaste fara från don sidan spränga den. Denna
ordning har dessutom äfven den olägenheten, att man
dervid endast kan vika undan åt ena sidan, neml. den
inre, ty girade man åt den yttre, tvingades alla akterom
gående skepp till samma manöver för att ej stöta på
hvaranda, och detta skulle frambringa den bedröRigaste
oreda. H vad som blifvit sagdt om echiquier gäller äfven
om vinkelordning, som endast är en sammansättning deraf.
Den tänkbart ofördelaktigaste är den ingående vinkeln,
hvilken bildar en verklig inbjudning för hvarje skepp att
med fördel begagna sig af rammen, utan att utsätta sig
för någon fara. Om ledaren för den framskjutande vinkeln hotas, drager han vid en tätt sluten formering hela
den sidan med sig, ditåt han girar undan. Icke heller
är den schackformiga dubbellinien hållbarare. Afstånden
emellan skeppen i samma linie måste der vara större än
i kölvattenslinien, så att vid undanhållande luckorna också blifva större. Dessutom drager den, som girar åt motsatt sida mot der anfallet sker, andra liniens närmaste
skepp med sig. Här nedan skall dessutom visas, att alla
dessa sammansatta ordningar äro aldeles odugliga.
Att det icke är så lätt, som det ser ut på papperet,
att genombryta en linie och utföra dervid förekommande
manöver, må man gerna tillstå, men icke för l iniens skull
och dess inbördes skydd, - ty detta är endast illusoriskt,
- utan emedan det i det flesta fall är en svår och djerf
manöver att ramma. Dåligt ögonmått, ett missförstånd i
maskinen eller vid roret, tät krutrök m. fl. tillfälligheter,

som icke kunna förutses i en sjödrabbnings hvimmel,
kunna i sista ögonblicket göra, att den stötande sjclf får
stöten. :Men den som icke vill utsätta sig för möjligheten af en dylik fara, måste uppgifva bruket af rammen
och dermed sitt starkaste anfallsvapen, och är alldeles
olämplig att föra ett med detta vapen utrustadt skepp i
striden Vid ensamt artilleristrid är ju samma förhållande: för att tillintetgöra ett fiendtligt skepp, utsätta vi oss
sj~lfva att blifva tillintetgjorda i hela ski1lnaclen ligger
deri, att stötens verkan är större och mera afgörande.
För tillfälligheter är fienden lika utsatt, om han befinner sicro i lini e eller
icke. Krutrök m. m. finnes både för
.
vän och fiende och gör, såväl den enas som den andras
rörelser osäkra, anfallet såväl som försvaret. Förnämsta
faran vid rammande ligger i svårigheten att bedöma, på
hvad punkt två skepp skola sammanträffa, då ett litet
misstacro i fart och distans kan bringa ens eget skepp
framför fiendens ramm i stället för i dess bredsida. Detta
bedömande är omöjligt då fråga är om ett enda skepp,
som har manöverrum, och i sådant fall kan rammande
blott förekomma af en. slump, eller då flera skepp förena
sina rörelser för samma ändamål. Annat är förhållandet
med en sluten lin ie i viikoren äro här mycket gynnsammare, ja man kan nästan antaga, att ett anfall derpå,
utfördt af en lugn och beslutsam chef, aldrig kan slå fel,
utom när linien sjolf upplöser sig. Om man, gående tvärs
på en utsträcktare linie, skall sarnmant~äffa dermed, ka~
redan . på större afstånd förutsägas. Aro distanserna l
denna linie stora, är vid dess genombrytande den vanliga manövern att ramma; äro de åter små, blir äfven den
vinkel harefter ursprungliga kursen måste ändras för att
l
.
k
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bringa rammen i en bredsida istället för 1 ~m luc ~' sa
liten att den kan förändras på ett afstånd, mom hv1lket
man ' redan säkert kan förutse punkten för sammanträffandet, då man vet, att det ifrågavarande skeppet icke kan

förändra kurs och fart. På 1 1/ 2 till 2 kabellänO'dor ,.. 1•
tl"
" 11ågot öf vadt öga i stånd att afgöra detta med
h
säva1Je
kerhet, likväl blott när, som sagdt, den hotades rörelse
är jemn. l\fen jemn fart, kurs och distans utgöra likväl
grunden för hvad vi hittills varit vana att förstå under
begreppet slaglinie.
Den regelbundna slagordningen för en esTrader, i hvil/;en
de enkln skeppen måsfe uppfylla dessa vilkor, gf{oer sdledes
intP.t ömsesidiqt slrydd mot rammen, utan den gynnar just ett
sådant angrepp och är iclre hållbar deremot, då hvarje hotarit
sJ.iepp mr1ste gira undqn och bryta ur linien.

Derför, att ett af rammande hotadt skepp icke har
annat att göra än gi.ra undan, följer ~ck, att ett egentligt afskärande af en del af fiendens flotta icke mera är
möjligt. Ingen linie finnes, som kan förhindra den afskurna delen att återförena sig? hvarföre hvatje manöver
är ga?'nlös, som har till ändamål att isolera en fiendtlig
afdelmng och derunder slå den, utan att man har nog
stor öfvermakt att vinna betydliga fOr.delar under den
korta tid, den behöfver till sin återförening. Med afskärandet ensamt är intet uträttadt, så framt man icke har
medel att hindra den afskurnes återförening.
Må man .dock icke missförstå denna åsigt; den gn.m.dsats må icke fr.amställas, att man icke bör lägga hinder
i vägen för understödjandet af enkla fartyg eller små afdelningar, h vilka för tillfället befinna sig isolerade. Tvärtom bör begagnande och framkallande af sådana tillfällen
till anfall med öfvermakt vara en ledande princip för
hvarje sjödrabbning. Vi bestrida endast sådana stora
taktiska manövrer för delning af och enskild strid med
afskiljda delar af en fiendtlig flotta, hvilka fordra stora
och tunga flottafdelningar i tätt slutna formeringar, utan
att kunna uppfylla ändamålet.
Vi hafva dragit ännu en andra, ganska vigtig, lärdom
af slaget vid Lissa, hvilken är af nästan lika afgörande

inflytande på pansartaktiken, som derunder vunnen erfarenhet af bruket af rammen. Detta är den hastighet,
med hvilken de enkla akeppen röra sig och, doraf uppstående, oupphörlig förändring af de olika positionerna
och af hela slaget. Hvarje fartyg måste vara tillrlickligt
lätt styrdt och betydligt snabbgående, om det icke skall
falla ett hjolplöst offer för första vädurskepp. På denna
grund är nu allt i oupphörlig rörelse, under det man förut, så snart fäktning på nära håll börjat, knappt rörde
sig från stället, förr än den ena eller andra motståndaren var besegrad. Farten är alltid betydlig, förändring
flf plats och läge sinsemellan jemväl ytterst hasiga, så
att fördelaktiga ställningar blott då kunna begagnas, när
ordningen eger en, denna hastiga förändring motsvarande,
rörlighet. Denne egenskap salmas dock i alla våra nuvarande slagordningar.
I slaget vid Lissa. visade sig en fullkomlig brist på tid
till h varje taktisk manöver, som skulle utföras mod större
massor i sluten ordning. Amiral Tegetthoff ämnade, som
kändt är, att före slagets början göra signal: "Seger
måste vinnas vid Lissa"; men flottornas sammandrabbning skedde så hastigt, att tiden icke medgaf det. Sista
.signalen var: "Minska distanserna". Detta är dock den
enkl;tsto rörelse, som kan företagas i en segelordning,
men ekuru signalen gafs på temligen stort afstånd från
fiendtliga linien, hade dock redan de fölsta skotten vexlats, innan den kunde blifva fullt utförd. Denn~ hastighet och oupphörliga omvexling i positionerna äro icke
en särskild egendomlighet för slaget vid Lissa, utan vi
skola återfinna den i hvarje kommande sjödrabbning,
hvari ångan och rammen hafva en rol att utföra. Om
blott den ena af motståndarue har fullt allvar, skall han
icke inskränka sig till blott artilleristrid, utan, om slaget
öppnades å båda sidor efter gamla taktiska reglar, söka
att i olika, slutna divisioner genombryta fiendens ställning
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hmen bhr hängenom sprängd, men den andra icke heller oförändrad. Att bildandet af en ny är omöjligt efter
stridens början, skall säkerligen en hvar medgifva, som
åskådat slaget vid Lissa, hvaraf ock följer under alla
villmr en mer eller mindre spridd strid, der allt är i
ständig rörelse, går om hvartannat, söker att ramma och
undvika; korteligen bilden af ett slag, som i oupphcrlig
förändring hvarje minut omvexlar och för rökens skull
aldrig från en punkt kan öfverskådas och bedömas. Detta
stridshimmel blifver i en framtida drabbning sannolikt
änni1 större, än vid Lissa, der den Italienska flottan i
högst få fall gick offensivt till väga och alldeles afstod
från bruket af rammen.
När skepp uppträda, hvilka icke föra rammen som
en blott prydnad för bogen, blifver en sådan strid, som
ofvan är nämndt, oundviklig.
Emot denna hastighet och omvexling i positionerna
spela de oviga slaglinierna en bedröfiig rol. Om man
tänker sig, att vi före öppnandet af bataljen vid Lissa
i stället för att minska distanserna, hade haft att utföra
någon sammansatt manöver, t. ex. afsändande af en division att förstärka främsta eller aktersta divisionen eller
kursändring i vinkelordning; och dertill uppsökande och hissande af denna signal på chefsskeppet, divisionsbefälhafvarens upp~attning och uppsökande ai signalen, signalering och
uppfattnmg af manövern, som divisionen hade att utföra)
för att fullgöra den af amiralen anbefallda rörelsen. Vore
allt detta äfven utfördt på den korta tiden af 3 minuter
hvilket blott för påstickande och hissande af signalern~
är den minsta möjliga, så hade vid 8 knops fart 4 kabellängder måst tillryggaläggas, innan divisioJfen öfverhufvud
~ade kunnat börja sin egentliga manöver. Innan en dyhk rörelse är fullbordad, har den position, för hvilken
den var ämnad, redan tre gånger förändrats. Vi hade
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måst börja don, innan fiendens slagordning ~innu mr bildad. Blotta signaleringen är, sedan slaget en gång biirjat, endast genom krutrök så försv årad, att den måste
inskränka sig till de aldra enklaste signaler. Biista beviset härför se vi på italienska sidan; amiral Persuno
signalerar den ena rörelsen efter den andra och ingen af
hans signaler blir åtlydd, till en del visserligen till följe
af förviningen, men hufvudsakligen emedan ftir hvarje
gång ställningen så förändrat sig, att den praktiska omöjligheten att utföra rörelserna var påtaglig.
Huru oviga och tidsödande äro icke al la rörelser i
våra slagordningar, och huru föga motsvarande hastigheten af positionsförändringarna i en drablmiug und er ånga! Med undantag af kölvattenslinien är det ingen, h vari
möjlighot finnes för den vanligaste manöver, ej ens en
simpel kursförändring, · som dock hYart ögonblick måste
förekomma, ty vill tnan icke rubba ordningen, hvarige nom skeppen ömsesidigt skulle maskera ln·arandras batterim·, så måste derjemte en öfvergångsfnrm ation bildas,
hvarifrån man först kunde ingå på den nya kursen.
Om vanlig kursförändring gör sådana svårigheter,
huru skulle det då se ut, om en förändring af kurs och
ordning skulle göras på samma gång?
Vi uppfordra enhva.r, som uppmärksammat slaget
vid Lissa, att säga, om det varit oss möjligt att ändra
vår ursprungliga vinkelordning utan stor oreda eller
att i densamma utföra någon af ofvannämnda rörelser.
Då signal gafs till samling. intogo vi instinktmossigt
kölvattenlinien utan att afvakta signal dertill, emedan den
är den minst oviga af alla och derföre ännu alltid den
bästa. Då man hade att vdja en sluten slagordning,
kunde valet endast falla på den ; bäst gör man om man
kastar dem alla öfverbord såsom obrukbara.
l\len om också icke alla hittills uppgifna svårigheter
funn es, så måste de slutna linK-rna t~.f tinnu ett skäl oyil9
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karligen furkastas.

Hvarje slrepp som är bundet vid en bestämd post1 /.urs uch fart mdste afslå från att ramma, utom

då en oskicklig fiende sjelf lade sig för bogen på honom.
Genom ogen manöver1 offensivt1 kan ett skepp först
komma derhän, när det utträder ur sin segolordning.
Dessa olika grunder tvinga oss oemotståndligt att
uppgifva alla regelbundna slutna linior såsom slaglinier
för en flotta. Vid an{all tillttta de iclre begagnande af rammen ; vid fårsvar gynna de anvr·epp med densamma och /'örhindra dessutom ful.'/wmligf 1 i fråga om rörlighet, de fordringar Di måste ställa på en slaylinie under ånga.

Annu ett ytterligare skäl emot don regelbundna linion ligger i den omständigheten 1 att de särskilda farty·
gens manöverfärdighet dervid icke kan göra gagn. Att
snabbgående och välstyrande äro ett godt skepps första
vilkor inses af enhvar. lVIen dessa gå förlorade 1 om det
i sina manövrer måste rätta sig efter de fartyg 1 som ega
dessa egonskaper i mindre grad. En ordnad flottas fart
är i praktiken alltid minst en knop mindro 1 än hvad det
långsammaste fartyget kan åstadkomma1 så att det 011as
bättre ogenskaper gå förlorade för det andras sämre. De
ilro praktiskt sä hiugo gagulösa 1 som fartyget är bundet
vid on gifven post. Det engelska pausarskeppet "Bellerophon '' gör en hel vändning på 4m 40s, "W arrior" bchöfvcr dm·till ln1 2ls; vore det icke on straffvärd dårskap att tvinga den förstnämda att rlLtta sig efter den
sista '?
Innan vi afsluta med do erfarenbotsrön vi förvärfvat
vid Lissa1 måste vi i korthot betrakta en omst~1ndighet,
som väl icke är af taktisk natur och derföre icke egcntligt:n hör hit1 men som vissorligen framkallat de fle~tas
förundran. Det är artilleriets ringa verkan i strid mot
den vid målskjutning. Om våra slätborrade 4tl- och 30pundiga kanonor kan naturligtvis icke här vara tal. StörSt\l. delen af den Italienska bestyckningen bestod af pj e-
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ser af svår kaliber 1hvaribland svåra Armstrongs-kanoner1
som vid förs<iken hade för hvarjc skott sönderkrossat
skott-taflor af starkare ~ammansättning än våra pansarfregatters bordläggning. Huru kommer det till 1 att oaktadt de korta . distanserna 1 oftast under 2 kabellängder 1
ofta in<'llll pisto'lhåll 1 intet ·. af våra skepp fick pansaret
genomskjutet. Man måste antaga att det på Italienska
sidan antingen icke sköts på dessa distanser eller ock
"Utan att rigta 1 och att alla märkon efter kulor hvilka vi
fått, kommit från skepp på' större afstånd; eller ock må·ste man söka efter någon annan orsak. Det enda tänkbara skälet är1 att vorka11 af do umder sned vinkel träffande skotton aftager i långt hastigare förrhållande än
theorien lär oss. Intet af våra skepp 1hade sådan skada
på pansaret att plåtar måste ombytas i Pola.
Pansaret har 1 h\"ilket ock torde ,ega s~l'l grund 1 vid
praktiskt begagnande · visat sig bLltlitre, än föJ·söken läto
förmoda. Emot dessa jemförels'evis ringa resultat af artilleriet, framträda de fruktansvärda verkningarna af rammen så mycket mera lysande.
Af dessa betraktelser öfver dc hufvudsakliga lärdomarna af sla()'et
vid Lissa1. framgår också 1 att vårt gamla
b
.
stridssätt alls icke motsvarar .de· mcdel 1 hvaröfver vi nu
-förfoga ·Vilja vi ny.ttia dem i .deras största utsträckning,
måste vi som sagdt, ovilkorligt förkasta hvr.rje slagordning1 h vari skeppen bindas vid hvarandra på fasta poster.
l\ien en viss erdning och ett be:rocnde af hvarandra cill
ömsesidigt understödjande måste :naturligtvis alltid ega
rum för ett rigtigt utförande af hvarje strid 1 annars
skulle striden urarta till oreda1 der hyarj e skepp skulle
slås :plan1öst och på egen hand rsamt derigenom falla of.:fer för hvarje kombineradt fiendtligt anfall.
Frågas
nu l h vad vi vilja sätta i stället för .de fordna
•.
slagordningarno? Till besvarahele af donu a fråga måste
framför allt do prineipcr upp ~ tällas, som komma att gälla
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för dc nya. Hvilka dessa äro, säger oss den praktiska
erfarenheten från Lissa klart och tydligt d. v. s. stUrsta
möjliga rörlighet, hvrr.raf följer· flottans indiJlande i mindre
manövera/delningar sil orgonis"Crrule, alt de enlrla frr.rtyyen med
slörsin m~jliga bega!ptande af: fart och välstyrning, kunna göra mesta verllf!f! ·genom artilleriet, hufvudsaMi&en duck med
t·ammen. På det antal skepp som en division kan inne-

hålla, beror deras hufvudfaktor, rörligheten, i hög mån,
således kommer dernäst frågan, af huru många skepp bör
en division bestå för att dels vara stark nog att ensam
utföra ett kraftigt slag, eller för någon tid med framgång
deremot skydda sig, dels åter ega tillräcklig rörlighet för
att kunna utföra hvarje manliver med sådan hastighet,
som betingas genom . ofvan nämnda täta förändring af
positionerna.
'l'vå skepp äro icke nog; de ega icke den tillräcldiga styrka h vilken ·en afdelning måste kunna utv.eckla och
liro framför allt icke tillfyllest, då det gäller att genom
gemensam manöver ramma en fiende.
Fyra skepp
är deremot för mycket, emedan de icke kunna sammanhållas utan att antingen formeras på linie med bestämda
poster eller ock endast .utgöra en onrdnad hop, der de
blott skulle hindra hvarandras kraftutveckling. Denna
sista omständighet är just den stora skuggsidan hos slaglinien, och som mest· hindrar rörligheten, hvarföre den
framför allt måste undvi·kas. Talet tre motsvarar mest
de uppställda principeFna, dock med det vilkor, att skeppen icke äro bundna till hvaranclra på bestämda poster
utan hafva fri manöve1:.
,,
'l're goda pansarskepp ega redan en betydlig styrka;
dc äro i stånd att slå 'sig igenom hvarje linie, kunna
alltså aldrig afskäras, hafva ktaft nog att utföra ett angrepp och med framgång värja sig emot en öfvermakt,
tills uudC'rstöd kan erhållas.

liJ1

För att i fullkomligt fritt farmttcn kunna ramma ett
fartyg, fordras vid lika god manöver egentligen fyra fiendtliga fartyg af samma hastighet som den angripna. Men
i en strid, der manöverrum saknas, kunna tre dertill vara nog, lwilket antal således äfv:en i detta afseende torde vara lti:mpligt. ·Det medg,ifver icke blott do enkla
skeppen det vidsträcktaste bruk af rammen, utan äfven
furenad manöver för detta ändamål.
Hufvudsaken är att en sådan afdelningförenar den största möjliga rörlighet med tillräcklig styrka. Tre skepp utgöra, i h vad läge de befinna sig till lwaranclra, ·inom visst
afstånd en . slags ordning och d ~t är, derföre möjligt att
med dem . utföra ,hv.arje rörelse, utan att dervid behöfva
binda sig vid yi.ssa reglor. · LedarPns rö;relser kunna. ersätta alla längre signaler, :;om kunde föranleda missförstånd.
Att fartv()' viu en manöver icke äro bt\ndna vid ett
bestämdt sätt·"'att utföra den, utan att . de efter omständigheterna välja det härtill kortaste och hastigaste · sättet
samt kunna begagna h varje gynnsam kombination, är redan det en omständighet, af stor fördel gentemot elen i
slaget vid Lissa konstaterade bristen på tid.
En sådan ordning medgifver vidare <;let full.~Wncliga
ste begagnande af artilleriet. Tvenne af de t.re, skeppen
måste. i hvad läge de befinna sig till hvarandra, (t. ex.
i frontlinie), alltid hafva sitt batteri fritt för hvaranclra.
Om. detta för ÖO'onblicket
icke är händelsen me.d den
o
treuje, så li.r, genom hans frihet att manövrera, en liten
förändring af kurs 11ller fart tillräcklig att afhjelpa det.
I vinkelordning är dm·emot, vid ett anfall af blott ena
sidan hela andra fl V0o·eln försatt ur strid.
'
•
.
l
Det sista af ofv·an uppställda villwr, hvarje fartygs
användande i fullaste mån af fart och välstyrning, ernås,
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om man sammrmslitter di\·isiuucn af skepp, som i det afseendet mest likna hvarandra. J u olikare de i en eskader förenade fart}ig ärö, desto större blir de bättres förlust gentemot de 'sämre, derför att manövreringen måste
regleras efter de sednare'. Men ju mindre afdolningarna
äro, desto lättare ·är det att' åstadkomma likhet. Den
minsta förlust skulle uppstå, om hvarje fartyg kunde
~>trida på egen hand. Inom afdelningar om tre och tre
låter denna likformighet tillräckligt vlil framställa sig.

fullständig isolering af on enda clisision är fi.iröfrigt icke
att befara, då de för det första äro nog starka att 8lå sig
igenom, och för det andra stridsplatsen aldrig kan vara
så vidsträckt, att icke den enas vådliga belägenhet fijr
Ö"'onblicket kan i tid bomärkas af den andra. · I nödfall
o
återstår för öfrigt signalering emellan divisionsbcfälhafvarne. Till utförande af ett ovanligt starkt anfall, måste
det naturligtvis blifya amiralen obetaget att tillkalla hYarje i hans närhet befintlig division.

Huru mycket ett skepps manöverfärdighet d. v. s.
snabbhet och välstyrning bidraga·till dess styrka, äfvensom
huru högt förlusten af dessa egenskaper böra skattas,
visa ofvan gjorda betraktelser öfver bruket af rali1men,
utan afsee~de på attillcricts bättre anvlindande.

Man skall kanske göra den invändn:ngen emot denna strids . fördelning, att amiralen på bekostnad af enhetsprincipen skall förlora hela ledningen, som lägges på
flera divisionsbefälhafvaro. Detta är rätt och måste så
vara. Såsnart å ena sidan stridsplatsen icke kan öfverses från ett stlille, och å den andra medel saknas till
säkert meddelande, måste en endas ledning upphöra.
Båda delarna inträffar, så snart striden utvecklat sig långs
hela liuicn.
Vid r_,issa ha vi ofta för den tjocka krutröken icke
kunnat se på 3 eller 4 kabellängders afstånd. Utom do
strategiska dispositionerna är det amiralens förnämsta
pligt att utbilda sin flotta, så stridbar som möjligt, att
hos skeppschefrrna ingjuta sina ideer om stridssättet, på
det att dessa må blifva dem en ledande princip i striden
och der verka enhet, samt slutligen att börja drabbningen
under gynnsamma omständigheter. Såsnart den börjat
och skeppen äro insvepta i krutrök, ligger slagets öde i
de enskilda chefernas händer och för amiralen återstår
endast, att amiralskeppet tjonar de öfriga till föredöme.
Först då afgörandot närmas, kan han åter uppträda verk samt och bestämma öfver återtåg och förföljande. Så
har det varit i alla sjöslag och så skall det alltid förblifva, så länge signaleringen är invecklad och otillförlitlig, nu än mer tln förr.

En sådan inJelni~1g af flottan i grupper om tre farty"'
af lika manöverfärdiglwt, inom hvilka de icke vore bund~
na vid någon viss formation, utan hade den fullständigasto frih et att utförh sina rörelser, skulle enligt ofvaust~en~o grunder blist motsvara dc nuförtiden gällande
pnnmpcr.
De tro skoppen finge under strid på intet viikor
skilja sig frå'n hvarandra, men inträffade detta, måste dc
lemna allt annat ur sigtc, tills de blifvit återförenade. De
äro under alla fiirhållandcn förpligtade till såväl offensivt
som defensivt inbördes understöd och skola för detta ändamål kombinera sina manövrer. I-'edarens mecldelandcr
af befallningar böra inskr~Lnka sig till det minsta möjliga,
hans afsigter böra uppfattas mora genom hans rörelser
än genom signaler, ocl\ en hvars nianöver till hans. understödjande utföras utan 'föregången befallning.
• t·.

Divisionernas förhftllande till hvarandra bör vara så
litet bundet som ' rnojligt, för att icke inskränka deras
handhngsfrihot. Att hvmje division vore skyldig att vid
Lohof understödja en annan, förstås af sig sjelft. En

I alla engelska berättelser öfvcr sjöslag, skall man
ingenstädes finna en taktisk signal gjord efter stridens
Lijrjan.
Cheferna spela nu en mycket större rot och derus
uppgift är mycket svårare än förr, så att den åsigt, att vi
sjömän, efter införandet af ångan, äro umbärliga och
goda artilleristE:r hufvudsaken, är helt och hållet falsk
Tvflrtom behöfva vi för rätt användande af nutidens mcdel långt mera sjömanna-blick, kännedom om våra skepps
förmåga att manövrera, kallblodighet och omdöme än don
tid, då chefens uppgift slutades, när han lagt sitt skepp
emot en fiende. Den chef som väl fur en pansarfregatt
i ett sjöslag, och som fullständigt begagnar de medel han
eger, måste vara en sjöman af första rang. Våra nuvarande skepps storlek och deras ringa välstyrning göra
h varje manöYor i trångt farvatten svår; men denna svårighet förökas så genom den hastighet, h varmed allt tillgår, att det hör till den sanna sjömannens instinkt att
manövrera väl i striden, och finna det rätta utan lång-t
betänkande, ty dertill är icke tid. En ouppmärksamhet,
en dålig manöver, eller en falsk rörelse äro tillfyllest att
inviga ett skepp åt furderi\-et.
Kom binatio n af manövern med egna flaggans skepp
gentemot de fiendtliga, det oupphörliga aktgifvandet på
dessa, såsmu·t de synas i närheten, ledning af maskin
och styrning, af riktning och affyrancle af koncentrerad eld,
och allt detta utan att hafva tid till reflektioner och låno-t
o
begrundande, fordrar utomordentligt sjömans-omdöme och
sinnesnärvaro. Den ögonblickligaste förvirring hos chefen bringar skeppet i fara. Förr riskerade man genom
en falsk manjver ett par skott mer eller mindre; nu den
plötsliga förlusten af hela fartyget och dess besättning.
Pörr hette det, att det skepp »egrar som har det tappra-

sto manskapet~ nu kunna vi med bestämdhet siiga, att
elen flotta skall segra, som eger de dugligasto chefer.
Seclau Yi nu redogjort fur denna taktiska indelning,
återstår att Lctrakta de chancer, under hvilka en flotta i
spridd ordning strider emot en, som ligger på en mer
eller mindre sluten linie. Om elen sistnämnda Lefinner
sio-o på offensiven så.• enär vi ofvan visat, att rammen,
.
som är ett anfallsvapen, icke kan begagnas, så länge skoppen ligga på linie, synes enda fördelen af denna segelordning vara möjligheten af en ögonblicklig, större kraftutveckling på on punkt. l\Ien emot de smärre elivisionerna kan linien aldrig anviindas, ty desso äro genom
sin rörlighet med god manöver alltid i stånd att undvika
ett afgörancle slag tillfölje af det ohjclpliga Inaskineriet
hos en tung, sluten eskader. Ett angrepp i massa emot
sådana ~·örliga afdclningar vore ett slag i luften. Då i
motsats till tiltslag ändamålet med sjöslag id;:e är cröfranclet af en bestämd plats, utan ett grundligt förstiirancle
af fiemltliga materielen , ~lr on stor kraftutveckling på en
punkt ändamålslös, om man icke förmår att der nt fatt
på fienden.
Så länge den ordnade formationon icke sjolf U]~plö
ser sig, är den andra alltid i stånd, antingen att undvika
allmän sammandrabbning eller att inskränka :,ig till strid
emot liniens svaga ändpunkter eller slutligen att sjolf
öhergå till angripare, genombryta linien på flera punk·
ter och framkalla en oregelbunden i stället för en systematiskt verkställd upplösning.
En egentlig defensiv är redan i sig sjelf icke rätt
möjlig, ty elen, som skall begagna rammen, måste gå offensivt till väga. Men antoge vi ock, att det funnes en
flotta, som icke ville begagna sig deraf, så vore elensamma i sluten ordning på defensiven om möjligt ännu sämre
ute Hn på offensiven. Ett allmänt engagerande kan al-
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dri g undvikas, ty s:l snart on fiende i spridd orduin(J'
kommor i sigtc, lir slaget oundgängligt. Liuien blefv~
inom kort genombruten och splittrad, och hvarj e fartyg
skulle, kämpande på egen hand, falla ett offer fur den
kombinerade manÖvern af tro andra. Bestämmandet af
distanserna, anfallspunkten, angrepp på en punkt från
båda sidor, det godtyckliga användandet af rammen, k orteligen, · hufvadfaktorerna i ett sjöslag ligga i händerna
på dc i små, icke bundna divisioner stridande. Fördelen
att kunna koncentrera hela liniens eld emot angriparen
Ur blott illusorisk På verksam distans kunna högst tre
skepp lwnccntrcra sin old, om än linicn vore aldrig så
tätt sluten, så snart den gftr samma kurs, och af dessa
blir blott den mellerstas af större verkan, ty de öfriga
två måste skjuta i sned vinkel. I intet fall blif;a de i
stånd att genom sin kon centreracle eld uppehålla en fiende, som komme tvärs på lifvct i afsigt att genombryta
lin i en.
Det gif,·es än en, möjligh et att använda den slutna ordningen, nemligan att med densamma öppna anfallet genom
en kraftfull, offensiv stöt och dcrpå upplösa sig i spridda
afdelningar. Af uppgifna grunder vore detta endast möjligt emot en annan sluten l!nie. :Men äfvcn i detta hänseende måste fördelen häraf förnekas, ty för det första
blefv e förd elarna alltför stora för den icke bundna ord ningen emot för den slutna särdeles vid anfallet, för att
de icke straxt skulle begagnas, och vidare blefve upplösningen svårare efter en utförd stöt, som alltid skulle
bringa linien mer . eller mindre i oreda. Man riskerar
att under stöten enkla fartyg bragtes ur linien och att
dessa sedan funne svårighet att åter förena sig med sina
divisioner. Bästa sättet att inleda striden skulle vara,
om amiralen, så fort fiendtliga flottan syntes, och dess
slagordning urskiljdes, genom signal gåfve sina sista
dispositioner, d. v. s. anfallspunkten och divisionernas
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fördelning mot densamma, och clorpå upplöste segelordningen.
Likväl kunna vi icke alldeles umh~ira dc olika taktiska rörelserna i sluten ordning; dc böra blott utgöra en
förberedande skola för striden. Rammanuet ocl1 dermed
sammanhängande manöver kunna vi naturligtvis icke
studera på våra egna skepp. Såsom ersättning kunna vi
ej finna bättre medel , att göra oss furtrogn a med manövern under strid, än att vi lägga vå.Ia fart;:g i någon tätt
slu~en ordning och öfva oss i rörelser omkring och mcllarL h.varandra. K änn edom om eget skepp är första
viikoret för att väl manövrera detsamma, och donna färdighet kan blott förvtirfvas genom j emfurd sc mod andras
manöver. Härvid utgöra om byte af kurs och segclurdning., samt dc öfvergångar m. m. hvarigcnom hvarje
skepp är bundet vid sin posts bibehållande, en utomordentligt god skola. Dc öfm ögat, göra oss Lekania
~ed vårt eg~t och alla do andra skeppens fart och viiistyrning, och vänja oss vid att manö\Tera tifv cn i trångt
farvatten.
Signalerin gen spelar l sjiitaktikcn en sfLdan rol, att man
ick,e kan tala om den en a, utan att något boröra den 11n!Ira.
Ingen lär väl vilja neka till , att våra nU\'arande medel i 'elen
vägen äro högst bristfälliga ochdetta är, som niirnndes,hufvudskälet h varför det är omöjligt att med en enda persons ledning
genomföra ett sjöslag. Vissa vigtiga rörelser finnas do ck,
hrilka blott från on sida kunna anordnas, och hvilka det är
högst vigtigt att h astigt uppfatta, såsom allmän reträtt,
samling, hastigt understöd m. m. Då krutröken gör uppfattning af hvarje optisk signal ytterst osäker, vore det
af högsta vigt att införa ett ringa antal akustiska signaler, som icke kunde missförstås. . Härtill måste vi söka
begagna ångan, som vi dessutom alltid hafva till disposition under slaget. Vid första påseendet låter det väl
något orimligt, att gå till baka till. de gamla tiderna och

;
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kommcndcrs ett sjöslag med trumpeten, men vid nilrnlare skli.rskådande skall väl eullVar erkänna, att ett sådant
införande lir både nödvändigt och utförbart.
K uvarande signalsystem, som med vissa ändringar
bogagilas af alla nationer, uppfyllor väl under fred sitt
ändamål, men är mycket för inveckladt för batalj. Allt
långvarigt eftersökande fiir att finna on signal, alla stora
nummcrtal, alla långa meningar, som först måste uppfat.tas m. m. äro af brist på tid förkastliga.

li1!1

förhållanden, .h varundcr nutidens Rjudrabbningar komma
ntt ega rum , att elen ansett densamma böra vara af intresse för Tidskriftens läsare, oaktaclt do förhållanden,
hvari vår ~farin nu befinner sig göra det troligt, att de
strider, som måhända . en g~ ng i ·våra farvatten konnna
att utkämpas, få en holt annan karaktcr, än den artikeln
antyder såsom sannolik.

Vi måste, jemte våra digra signalböcker för fred,
införa eg~a bataljsignaler, lwilkas antal måste inskränkas
till det minsta möjliga och för hvilkas signalerande man
aldrig borde använda mer lin två flaggor. Dessa måste
indelas i 'signaler ; frftn amiralen till hela flottan, för
disisiousbefälhafvarne sins emellan, och från divisinsbefälhafvar~w till under dl'm lydande fartyg. signaleringen
1ör i allmän hot icke öfverstiga det niidvändigaste. Enhd i utförandet af ett slag måste naturligtvis alltid efterstriifvas så mycket som miijligt, men genom signaler vinnes den ej. Om amiralens och divisionsbefälhafvarnes
ideer hafva uppfattats af skeppschoferna, så att de äro
med dem införlifvade, kan enhet icke fattas i utfqrandet;
don kommor af s1g sjclf. Detta är enda och bästa
meJlct.
Utrymmet tillåter oss icke att så fullständigt ~fhandla
och begrunda dc i donna artikel utvecklade åsigter, som
vore nödigt för full klarhet, men dc ledande principerna
deri kunna icke missförstås och skola uppskattas af enhvar, för hvilken intrycket af slaget vid Lissa icke är
aldeles utplånadt.

Ofvanstående artikel hal,:_ Redaktionen funnit innehålla så många hinkvärda betraktelser um de förändrade

'
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Obepansradc lnigsfartygs byggande.
Frankrike är som bekant det land, hvilkct egentligen gifvit anledning till byggandet af pansarfartyg, till
följe hvaraf Englands äregirighet i viss mån blifvit så
trtlffad, att detta land nu söker svara på den franska
uppfinningen genom att taga ett annat steg framåt i
skeppsbyggeriet medelst ett nytt byggnadssätt för
krigsfartyg, lwarvid det "sjömansskap", som alltid utgjort
den poetiska sidan af sjömanslifvct och den bästa skola
för örlogsmannen, men som på pansarfartygen hörjade
aftaga, åter kan få nytt lif. Entusiasmen för pansarskeppen börjar tydligen att lägga sig. De i sjökrigsväsendet
mest erfarna länder förkasta på det bestämdaste en af
endast bepansrade fartyg bestående flotta och ha jemte
sådana äfvcn under byggnad nya ceJ:tcr träfartyg. Förnlimsta kännetecknen på dc nyaste krigsfartygen äro stor
snabbhet och förmåga att bära den svåraste bestyckning.
Tornfartygen hanvisas till kustförsvaret, och derför att
dc befunnits mindre tjenliga för långa resor och för kryssningstjcnst, bör man för denna del af örlogstjcnten bygga abcpansrade fartyg.
I Nordamerika haf,,a en mängd stora, snabbgående
träkorvetter blifvit byggda, h vilka dock icke anses mot:svara fiinräntningarna, utan förmena somliga dem vara.
utan värde för sjöförsvaret. l\fon dc engelska fregatter
()Ch korvetter, hvilka sednast gått af stapeln, äro af helt
annan beskaffenhet och förtiona destomer stor uppmärkamhet, som de äro sammansatta af jern och trä på ett
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eget sLitt, efter skop·p s-konstruktören Rceds kons,huktion.
Vid uppgörande af ritningen till skruffregatten "Inconstant" bemödade han sig om att vinna största möjliga
fart och gjorJo derföre vattenlinicrna onmligt skarpa och
smidiga. Längden är 3J8 fot, broduon 4\J 1f 2 och tontalet
beräkn as till 4,066. Fregatten får lågtryckmaskiner om
1,000 nominala hästkrafter, som skola motsvara 6,000
indikerade, h varföre man emotser, att fregatten skall uppnå en faTt af 16 knop.
Byggnadssättet är nytt och består deri, att fartygsskrofvet är på samma sätt som ett jnrnfartyg sammansatt
helt och hållet af jern, hvarpå sodan lagts en treclubbel
träbeklädnad, ungefär i sådant läge som garnering, spant
och bordläggning på ett vanligt träfartyg, för att såmedelst skydda jernet för sjöväxter och skaldjur, samt gifva fartyget nödig styrka och elasticitet. :För att fästa
träbekhldnaden, har jornkroppen utvä:1digt några horizontela rader vinkeljcrn anbragta; mellan och i lika
höjd mod dem kommer den första harizontala träbeklädnadcn. På detta första lag kommer ett andra, som ligger vertikalt och fästes med skrufvar till första lagets
vinkeljern och på det andra ytterligare en tredje b'ordläcrcrninosom fästes på lika sätt och liknar i öfrigt ett
ob
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vanligt träfartygs, samt är i stället för med köppar förhydd
med lYli.i.nz-metall. Äfven äro fregattens stäfvar gjutna
af metall, för att icke utsättas för att skadas af galvanisk
inverkan.
Bestyckningen blifver på batteriet 10 st. 12 tons
reffiaue kanoner och på däck 6 st. G tons d:o, motsvarande 8 1 / 2 eng. tums och G2 / . tums kaliber, alla framladdnings, och 2 af de sitsnämda på svänglaYetter.
Af dylik konstrukion och sammansättning blifva korvetterna "Volage" och "Activc", h vilka byggas vid Biaekwalls ,,m-f. Dessa blif\'a dock blott om :2,:322 tons med
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maskiner om GOO nominala hiistkraftcr, samt erhålla ()
st. 7 tums Armstrongs kanoner om 6 1 / ) tons vigt. Dessa
korvetters stäfvar äro äfvcn gjutna af metall och skrufven att lyfta.
~'ill ett annat obepansralit krigsfartyg, "tho Spartan",
som . gått a.f stnpeln vid Deptford, har man qemödat sig
om att erhålla en ångmaskin, som bchöfver minsta möjliga brHnsle. Derföre har man gjort allt, för att begagna
ovanligt stor expansion, eller med ångan afstängd vid 1/ 3
af slagets längd, hvarigenom man tror sig kunna hafva
nog af 2 1 / 2 skålp. kol i timman för lwar indikerad hästkraft.
En mindre korvett "Sirius" om 1,28(; tons och 3GO
nom. hästkrafter är äfven efter Reeds ritning byggd af
trä utan pamarbeklädnacl, och erbjuder förträffligt utrymme för befäl och besättning. Vid profresan gjorde denna
korvett emot vind och temlig sjö 13 1 / 3 knops medelfart,
men som fartyget då låg 16' 8" akter och endast 11' 7"
för, så ansågs skillnaden utgöra alltför ~tor styrlast och
att ett bättre läge skulle rnedgifva ökad fart.
Dessa notiser torde intressera derföre, att de visa don
nya rigtning, som krigsskepps-konstruktion på sista ticlen
tyekos antaga. Det är icke fråga om några stora sprfu;tg
i uppfinningarna, utan ett långsammare och nyttigare
detaljarbete utvecklar införandet af hvad man för en tiJ.
nästan afbröt, för att helt och hållet egna uppmärksamhoten åt bepansring.

'

A1niral Doulakov's

llag-01·det~.

Amiral Bo11takov, som förut varit nl~mnd i Tidskriften, är icke blott en af Ryska lVIarinons mest framstående officerare, utan Qck en man, som genom sin uppfattning af tjenstens olika förhållanden genom sitt uppträdande och sin egendomliga personlighet llar vunnit
stor anslutning bland sina underlydande. Såsom ganska
betecknande för honom meddela vi ett par af hans Order
till den öfniugs-eskacler, han kommenderade sistlidne
sommar.
Juli
N..0 l ' J22- 3 Aug.
Genom att uppmärksamt följa monitorernas rörelser
u.nder öfninganw på redden, har jag blifvit varse en af
egenheterna h'os dessa fartyg, som, tyckes mig l1ittills
icke tilldragit sig uppmärksamhet och alltså icke
kunnat tagas i betraktande, när man manövrerade med
dem. När monitorn stäfvar med god fart i en gifven
rigtning, exempelvis S.O., fortfar den att föras S.O. hän
en 1::>o·od stund efter sedan den med ror och skruf blifvit
bragt att styra S.V. eller till och med V est. Den framåtskridande rörelsen i den nya rigtningen öfvervinner icke
o·enast rörelsen i den föregående. Stäfvar man således
·b
nästan rätt upp emot vinelen och lägger ned roret, skall
monitorn röra sig tvärs upp mot vinden långt efter att
stäfven är vänd i en annan rigtning. Med vinden akter
in blir denna egenbet ännu mera framträdande.
J ag skall blifva alla mina underlydande mycket tacksam för hvarje iakttagelse, såväl med afseende på detbt
(l
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spörj smål, som förtj onar on grundlig undersökning, som
ock med h änsyn till allt, som kan befordra våra fartygs
utveckling af deras manöver- eller strids-duglighet.
A andra sidan ser jag mig n ödsakad _att bedja h0 rra r skopps-chefer komma ihåg, när do löpa akterom
fl aggsk eppet, att detta, då det ligger till ankars i byvädcr, än sackar än skjuter litet öfvor stäf, beroende af
vind ens styrka.
Då icke allt kan ses från flaggskeppet, föreslår jag,
att de fartyg, som und er deras manövrerande genom linions i11tcrvallcr boröra ett annat fartyg, hissa deras igen k ännings-signal och , när den na är besvarad, igenkänningssignalon för det vidrörda fartyget.
N:o 2r).
Order om att anstlilla kappsegling med Mtar med
och utan rar.
4·c
N:o 27 --·-- Auo·usti.
0
Hi:e
I vår tid komma krigen att blifva plötsliga, energiska, icke långvariga , och sj clf\·a träffningarna utan tvifvel
korta. Derför lir det n ödvändigt att beständigt och ih ålland e utan uppskof och söl förberofia sig derpå, bereda
sig till den /zal{flmme, för h vilken m an kan säga, att vi äro
till, och unJer hvilken vi skola visa, att Ryssland icl;e
häller en flotta till ingen nytta.
Det dagliga manö\TCI'[lndct med tYå monitorer, so m
efterhand genomlöpa alla eskaderns intervaller, har allar edan visat mig sina goda rcsultater.
Den i detaljerna fullständiga k ännedom om vårt fartyg, utan hYilken vi icke mcu sj elftillit kunna handtera
det, har af åtskilliga fö rvurfyats och ~ir på väg att ernås
af andra. 'J\tflingen under hela eskaderns ögon föranl eddo i oiirjan, innan de lHtde full kännedom om fartygens
cgcnskrrpcr, ätskilliga ehofor att taga amiralskeppets aktl'rstuf fiir n örn.
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'rill en del \'ar jag sjelf skula dorti.ll, då dc, hvilka
med kanonbåtarue hade farit under mig 18Gl-G2 eri n·
rade sig och alla visste, att jag långt · ifrån att tillrättavisa, tvärtemot tackade en hvar, som genom en rask
manöver k om att skada sig sjelf eller amiralskeppet.
J ag har alltid gladt mig åt att so fa rtygen djerft
manövrerade, då jag deri har funnit en slags tillförsig-t
om ett liknande uppträdande under den h alftimme, som
jag förut omnämnt. Hvad som emellc1'tid föl' kanonbå·
tarne kan medföra reparationer af 20 till h ögst 100 Ru·
bels värde . skall för pausarskeppen löpa upp till tusende. För att emellertid icke mista denna för ögat och
nerverna utmärkta öfuing, har jag anbefallt följande
medel.
Här följer anvisningen om dc tro från amiralskeppets
akterända utlagda bommar, som i ett föregående häfte af
•.ridskriften äro omtalade.
Nu några ord om vårt art-illeri. Det är mig synner"
Egen behagligt att se 1 huruledes pansarbatteriet och monitorerna under deras svängningar g·en ombotra taflan och
träffa nära centrum; men detta är ick e allt. Att träffa
taflan, när ingen skjuter på oss, är ett; att träffa fienden
under hans eld är ett annat; det.t a ligger nu en gång i
me1miskans natur. I två veckor h afva vi redan öfvat
målskjutning med kanoner, och en h var h ar sett, att det
icke är så lätt att triLffa en lO q vadratfots yta. J ag vill
påminna om, att Sebastopols försvarare efterhand upp·
hörde att/böja sig ned för de öfver hufvudet flygande
pi"ojektilerna, oaktadt flertalet i början hade stor benä·
genhet derför. :Man öfverbevisar icke så btt folk orn 1
att det rundt om dem är en oändlig utsträckning för de
förbiflygande kulorna, och att man derför aldeles icke
behiifver egna sin uppmärksamhet deråt. För att våra
besättningar i tid må kunna vänj a sig vid kulornas pi·
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panJo, anbefaller jag, att båt mod officer turvis och en
timme hvarje gång sändes till lwar och en af do två
bo]'ar som äro anbragte på hvarje sida och på visst af. '
stånd från eskaderns skott-tafla. När ticlon tillåter det,
skall jag sjelf besöka bojarneoch uppfordrar herrar skeppschefer att göra detsamma.
A ugus t 1.'
14:e
~
N :o 3·.3· -

2 lJ:e

I Dag-ordorn af den 4:o Augusti uttalade jag, att
monitorernas manövrer ut och in emellan eskaderns fartv"'
.o var en utmärkt skola för ö0o-a och nerver. Hvad skall
jag kalla en frivillig seglats med fartyg icke rundt om
om en boj, som är utlagd 50 famnar från taflan, utan tätt
upp till proj oktilemas banor? eller en lusttur tvärs igenom skarpskjutnings banan, som utfördes af en joll, full af
officerare, eller af en större båt under segel? Det är icke
nog att kalla det ett universitet för krigare, änskönt detta är benämningen för den högsta läroanstalt! J ag har
i dag blifvit öfverbevisad om, att det till vår flottas ångslupar icke skall saknas förare, som äro villiga att sätta
en torpeda under ett fiendtligt fartyg, såsom det gjordes
under fiendens eld af den amerikanske löjtnanten
Oushing.
(Efter Dansk Tidskrift for Sevesen.)

Vackerl dykel'i-arbetc.
Den 24 sistl. Juni såg man till Carlskr·ona inbogseras en i marvatten liggande norsk brigg, vid namn Hnos,
h vilken utanför Utklippan i det vackraste väder styrande
V est för styrbords halsar mod 2 1 ( 2 knops fart, hade blif
vit öfverseglad af en holländsk ångbåt. Stiiteu var så
våldsam, att bhbords ankarlägg, som uppbar första stöten,
tvärt af1 hvilket man måste anse som en lycka,
smang
~
ty sannolikt hade i annat fall fartyget tvärt afklip]Jts.
Kaptenen å briggen jemte ett par man af hans besättning hade genast skyndat ombord å ångbåten, på det
att den försumlige, såsom tyv~rr ofta hLlncler, ej skulle
undkomma.
Ångbåtens befälhafvare var dock genast beredvillig
att taga briggen på släp, hvilken märkvärdigt nog, ehuru
den hade en betydlig qvantitct iern i botten, flöt, tillfölje
af att den öfriga lasten, plank och bräder, voro särdeles
torra.
Man anhöll genast om biträde från honovarfvet af dess
dykare för att utröna skatlans storlek, och befanns å babords bog, der stöten skett, ett hål, som i vattenlinien
var 8 1( 2 fot brcdt, sträckte sig 11 fot nedåt och var i sin
nedersta ända 3 fot bredt.\
På grund af denna betydliga slmda, och då man befarade, att den genom ombordläggningen förskjutna lasten
hade rubbat fartygets förbindningar, si.t' vLil till däcksbalkar som knän, komdemnerades fartyg et.
Men en från Norrige ankommen agent för
det assuransbolag som assurerat bri.;mcn var af
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annan tanke och beslöt att försök skulle göras moJ fartygets räddning.
Varfvots hjelp påkallades ånyo och fiiljande arbete,
som är ganska hedrande för dem som utförde det, verkställdes:
Först af)emnades de ojemna och sönderbrutna kanterna, h varefter l tums bräder påspikades horizontelt ifrån
bålets underkant uppåt, till de ~s man uppnådde vattenytan. Derefter påspikades utanpå brädbekädnadon en
tjärad pressänning, utanpå hvilken lades ytterligare en af
ny segelduk tillverkad prossänning, som fästades med
vertikala ribbor, och lades dorjomto i fogarna mollall
bordläggningen och sistnämnde pressonning med fett väl
insmord filt.
Sedan detta arbete, som verkställdes på 2:ne dagar,
1Jlifvit afslutadt, pumpades fartyget på 3 timmar läns,
hvarvid man hade den tillfredsställelsen se, att intet vat·
ton inkom ge11om eld lagade hålet.
Slutligen må äfven omnämnas att 3:ne dykare
vid detta arbete som loddes af flaggkonstap el Gummasson blefvo använda neml.: on matros, en jungman och on båtsman , af hvilka clrn furstnämnde arbetade
10 timmar dagligen uneler vattnet och de 2:no öfriga,
hvilka turvis voro med arbetet sysselsatta, 5 timmar hvardera. Arbetet fick ock sin belöning utom den moraliska
tillfredsställelsen af ett väl fullgjordt arbete) i thy att
vederbörande tilldelade dykarno 150 rdr rmt.

-
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Om de till dato med H. M::ls Corvett Josephine i Norra Atlanten föt·etagna djuplodnmgar och upptäckten af"Josephines bank".
I den till chefen för H. 1\I:ts corvett J oscphine under innevarande stiitåg i nåder utfilrdade instruktion heter det:
Från Carlskrona afgår corvetten till Göteborg, livarest de vetenskapsmän, som erhållit uppdrag att expeditionen åtfölja, komma att å conetten embarkera och dc
instrumenter och apparater m. m. som dessa må medföra,
ombord tagas.
Efter ett kort uppehåll derstädcs, afgår corvcttcn på
kryss emellan Portugals kust och Azorcrna, anställande
under tiden djuploclningar, draggning och h1'tfning m. m.
bidragande till unelersökning af hafsbottens beskaffenhet
och kännedom om dc djur och växter, som lefva i denna del af oceanen, ·med flera vetenskapliga rön, hvartill
omständigheterna må föranleda. Under denna kryssning,
hvaråt bör egnas en tid af omkring 5 veckor, må corvctten anlöpa Azorerna och clerstäcles. för omkring en
ycckas tid, landsätta vetenskapsmän jemtc nödigt biträde af
befäl oeh manskap ur corvettens besättning, ifall så skulle
anses tjenligt för det antydda vetenskapliga syftet.
I enlighet härmed hafva såväl cljupsjölodningar som
bottenskrapning och håfning företagits vid hvarje lämpligt tillfälle, ifrån det corvetten lemnade engelska kanalen och till dess ankomst till Azorerna; och enär dylika
lodningar äro de första, som blifvit utförda i n~ got svenskt

'
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örlogsfartyg, och de hittills vunna resultaten llro af mer
än vanligt intresse, tillåter jag mig härmed, att öfvor
desamma afgifva en kortfattad redogörelse. Dessförinnan torde det vara på sin plats att beskrifva den
använda lodmaterielen och sättet för lodningarnas verkställande.
Ladlinan: denna bestod af 4000 famnar smäcker 6
gams lina af 0,4 dec.-tum i omkrets; vigten af 100 famnar 4,27 Tf, tillverkad å kongl flottans varf i Carlskrona;
samt af 3000 famnar dylik lina, upphandlad i Lisabon
under expeditionen.
Lodapparaterna utgjordes af den välkända Brookska
apparaten, och äfven af den s. k Bulldog's-maskineu 7
uppfunnen, som bekant, är år 18GO, under lVI' Clintocks
expedition med ängkorvetten Bulldog, af expeditionens
naturalist cl:r ·wallich och fartyg;ets biträdande maskinist
M:r Stiel. Bulldog-maskinen upptager en större qvantitet bottensats än den Brookska, men är mindre användbar på betydliga djup. En apparat, uppfmu1en under
expeditionen af löjtnant C. H. Ramsten, är förtjent af
don största uppmärksamhet på grund af de fördelar den
oger framför de nu nämnda, hittills allmänt beo·ao-nade
b b
apparaterna.

Dessa fördelar äro :
Lätthet: Vigten af hela apparaten behöfver ej öfverstiga ett halft skålpund, en väsentlig fördel vid linans
:inhalning på stort djup.
Enhelhct och billighot: Den kan med lätthet förfärdigas ombord; ett stycke tunn jornplåt är all den
matmi.el som erfordras.
Sistnämuda egenskaper äro två vigtiga fördelar hos
en djuplodnings-apparat, enär man måste vara beredd på,.
att allt som oftast förlora apparaten vid lodningarna.

l

..Föregående punkter utvisa dc fördelar, som Ramstens apparat egor gemensamt med Brook's. Don har
åter fördelar framför Brook's i följande afseenelen:
1:o att upptaga bottensats i större myckenhet och
med mera säkerhet. Under upplodningar af Josephines
bank, kunde, i anseende till bottnens hårdhet, ingen
bottonsats upphä.mtas med Brook's apparat, utom då den
försågs med lodtalg, då ett vanligt lodskott erhölls. Ramstens apparat upphämtade deremot en betydlig qvantitet
af sjelfva bottenlaget, och innehöll håfven de1'jemte vid
tillfällen mindre skaldjur och svampar.
På lös botten fylles vissorligen cylindern i Brook's
apparat, men i de flesta fall qvarstannar högst obetydligt
deraf i det öppna röret, efter dess uppkomst till ytan.
För att afhjelpa denna ofullkomlighet hos apparaten, har
man vid åtskilliga tillfällen försett den med ventiler utan
att dock, som det v1ll synas, ernå ett tillfredsställande
resultat. D:r \V allich i sin efter expeditionen med Bulldog 1860 utgifna intressanta afhandling "The N ort h
Atlantic Sea-bed" säger nemligen, särskildt i fråga om
Brook's apparat:
"Brook's maskin har varit använd tvänne gånger i
dag. Vid lodningen N:o 28 omkring 20 mil fr'ån Reikianess nedfirades apparaten, mon förfelade att uppbringa
någon bottensats, fastän djupet endast var 80 famnar. I
dag lyckades don endast till on del att upphämta omkring
en half uns dy. Hade konstruktionen af denna apparat
varit äildamåls~·nlig, så måste en mycket större qvantitet
erhållits. H vad som nu erhölls, fann jag fastsittande på
cylinderns inre sida vid den punkt, der den är fastshufvad till skaftet. Allt emellan skrufven och ventilen hade blifvit bortsköljdt. Det finnes nemligen en dirokt
kommunikation emellan undre ventilöppningen och hela
skaftets längd, hvilket helt naturligt förorsakar en strömning hån ena ändan till don andra under upphalningen
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i don bttndelsc, den minsta ofullkomlighet skulle före finnas i. ventilernas inrättning. Om ventilen skulle blifnt oklar genom införandet af dy eller n:''tgot annat emellan ±:jädurn och cylinderns sida, så skulle samma förhäl lande u pp stå."
På ett annat ställe yttrar D:r \V allich:
'',Tag har förut antydt den osäkerhet att erhålla bottensats, som vidlåder Brook's apparat. lVIen den vid
några af våra sednare lodningar vunna erfarenhet har
kommit mig att betvifla, huruvida de med någon af hittills använda lodningsmethoder erhållna resultaten kunna anses tillförlitliga, såsom afgifyande ett rigtigt vittnesbörd om hafsbäddens km·akter."
2:o. att till apparaten kunna begagna kulor som ej
äro genomborrade eller försedda med öglor.
Genomborrningen af kanonkulor och deras förseende mod öglor är förenad både med tidspillan och kostnad; till Ramstens apparat kan r.n vanlig kullersten
med fördel användas, då täta lodningar på mindre dj up
långs kuster förekomma.
Bulldog-maskinen till hvilken, i följd af dess tyngd,
måste begagnas svårare lina, har, såsom förut blifvit anmärkt, gomensamt med Ramstens apparat den fördelen,
att den upptager mera bottensats än Brook'.~, men är
myck.et k CJ!lplicerad och för dyrbar, att, såsom ofta är
fallet, förloras.
N edanstående utgör en bcskrifning å Ramstons dj upsjölodnings-apparat: a, b, c (se fig. l) är en jorntrådsring
mod öglor vid a och c samt en sliphake vid b. Bottengriparen mrd sin håf är fästad till ringen abc. På inre
sidan af bottengriparen äl~ fästad en ram g med samma
form på sin inre öppning som griparen. Den kan röras
upp och ned, och då lodapparaten vidrör botten, förorsakar den derigenom tryckning på sliphakens häfarm, hvilkct t:ippnar h<\ken, så att linan h" lossas. De öfriga hå-
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da partorna af hanfoten äro af jorntråd oeh h;Ula apparaten uteslutande, då den uppdrages. Vid uppdragningen
åstadkommes på detta sätt omstjelpning af apparaten,
under det kulans tyngd nedtvingar griparen tills ringen
står nära vertikalt. då kulan faller af och apparaten är
fri från dess tyngd.
Fig. 2. visar apparaten, d& don tagit botton och slip.
kakan öppnar sig.
Fig. 3. visar apparaten, då don upphissas ögonbliekot innan kulan faller af.
Till sLinken å dc 2:ne förstnämnda lodapparaterna
användas från Oarlskrona modtagna 80 stycken kasserade
18-pundiga masl'iYa kulor försedda med 2 öglor och afsedda att begagna till Bulldog apparaten, samt 60 stycken
kasseraie 18-puncliga granater, genomborrade och försedda med öglor afsedela till Brookska apparaten.
Djuplodningai·na hafva alltid varit tagna från on af
conrottens låringsbåtar. Det är nemligan af största vigt
att linan under hela lodningeu hålles upp och nod, för
att erhålla vertikala djupet, hvilkct alltid med lätthot kan utföras hån båtar med tillhj clp af åror, men
från ett seglande fartyg svårligen låter sig göra. Linan
var uppYindad å en rulle, hvars jernaxcl hvilad~ i tapplager, fästade i en träställning öfver de mollorsta tofterna. Under linans utlöpning och invindning passerade den
öfvcr en å förstäfven uppsatt ledare, bestående af on
hori~ontal och tvänne vertikala mllar. In vindningen skedde medelst å rullens axel påsatta vcfvar mod 2 man i
l:varje vef.
Tiden då h varje märke för hundra famnar passerade
båtrelingen antecknados efter ett godt sckundur, för att
dm·igenom bestämma, när lodet nådde botten. Att genom hastigheten af den utliipande linan bestämma, när
lodet upphör att sjunka, är det enda fullt tillförlitliga
sätt, sum blifvit föruslagot för uppskattning af djupen~
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1\bn har nemligen , g-enom fortsatta iakttagelse r i dett'a
h änseen de, kommit till en lag för den hastighet, h varmed
sjunkninge n försiggår fur en viss vigt hos sänket och
svårlek af linan.
.Medelst denna lag kan man ganska nära 8äga, när
kulan upphör att draga linan till sig och när; denna alltsEt bö1jar att utlöpa ensm~t i följd af ström och drift; ty
strömmarn a bringa den att utlöpa med enformig hastighet uneler det den af kulan meddelade hastigheten skulle
vara aftaganclc. Det är först vid de af engelska och
amerikans ka marinerna uneler sednare tid med stor omsorg utförda djupsjölodningar man använt detta sätt. Före
denna tid grundade sig möjlighete n att uppmäta oceandjupen på det antagandet , att man antingen skulle känna stöten, då lodet nådde botten eller linan upphörde
att löpa ut, hvilket dock sednare försök visat icke ega
rum i det någon stöt icke kan förmärkas på dessa stora
djup, och linan till följd af undervatte ns-strömm ar fortfar att utlopa äfven seelan lodet kommit i botten.
Efter att sålunda hafva redogjort för lodmaterielen
och det hufvuclsakliga vid sjelfva lodningen, öfvergår jag
i det följande till en redogörelse af de · vunna resultaten.
För att möjligen kunna tjena till ledning vid fram'-da
lodningsförsök, har jag ansett mig böra i sin helhet anföra de vid hvarje lodning förda anteckning arna och formen för deras uppställnin g:
Juni den 6 kl. 9 f. m. på Lat. 48° 19',4 N. Long.
8° 45'.,4 V. Nästan stilt med lindrig vestlig dyning.
Baromet. 30,244. 1'emp, i luften 15°,0 (Celsius), i vattnet 13°,7. Hafsvattne ts spec. vigt 1,027. Erhöll botten
med Brook's apparat på 109 f:r. Upphemta d bottensats
bestod af skalsancl.
S. D. på Lat. 48° l',r, N. Long. 8° 48' V. Laber
kultje från Non! med Endrig dyning från N. V. Baromet.

luften 14°,2,

30,:;oo. 1,emp.
vigt 1,027.

o
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100

lintervallo r

Tid .

Famnar.

Ist 15m

O>

25
20
26
44
15
28 3
31 lO
34 22
37 40
41
121
44 44

lm 25s

" 16
18
20
" 22
" 25

2
2

"
"

2
3
3
3

"

"
"

"

"

"

l

C)

"'

..,

i)

3

f) o
6
18
31
48
7
12
18
32
32

vattnet 14°,1.

Spe c.

Anmllrkningar.

jE. m.

Botten på l HJO famnar.

Djup 1190 famnar. Vid inhalninge n sprang linan
vid märket för 1000 famnar. Ytströmm on observerades
sätta O.N.O. 3 /~ O. 0,2 knops fart.
0
Juni den 7 på Lat. 47° 14',0 N. Long. !) 9',0 V.
Laber .k ultje med lindrig dyning från N.V. Barom.
30,3713. Temp. i luften 14° ,9, i vattnet 15° ,o. Spec. vigt
1,025. Lodat med Brook's apparat. I anseende till det
här förmodade stora djupet (kortet upptager 2450 famnar
på20' i v est från earvettens ställe) och då lodrullen enelast innehöll300 0 famnar, utpurrades linan från corvettan, ehuru
sj elfva lodningen utfördes från båt. U n der lodningen friskade
vinden och orsakade att earvetten dref betydligt från båten.
De antecknade tiderna äro derföre på grund af deras
oregelbund enhet af intet värde. Sedan 3200 famnar utlupit stoppades linan och inhalades. Ehuru den största
färsigtighe t användes vid linans inhalning, sprang den
likväl i närheten af märket för 700 famnar.

16G
Juni don !J på Lat. 4i3° 26',0 N. Long 10° 25',n V.
Lal1ra karringar från N.O. Dyning från O.N.O. uppskattad till omkring G fots hiijd. Barom. 30,150. Temp.
i luften 16° 18, i nttnet 16° 1 ~. Spec. vigt l ,on Brook\;
apparat.
Famnal- Tid.

o
100

200
300

"100
500
600
700
800

/rntcnaller

12l28m 33>
" 29 50
, iH 36
" 33 41
, 35 4G
,, as 11

Anmärkningar.

E. m.
1111 17s

1 46
2

5

2

5

2

25

55

2 44

59
18

3

4

37

3
3

19
19

" 54 17

3

40

27

"40
" 43
" 47
" 50

l

hiifvert, med rörets öppning Ylind nrdtlt. Meninge11 med
donna apparat var, att qvicksilfrot i mån af det med djupet tilltagande trycket, skulle intvingas i häfvorten, bYarefter man genom v~iguing af den i häfverten befintliga
qvicksilfversmängdon, skulle crh:'llb ett mått på yattontrycket. Vid upptagandet bofan s e mellertid Abyssometern fyld med qvicksilfver.
Ytströmmcn N.V. O,;; knops fart.
Juni den 10 på J..Jat. 42° 21' N. Long. 10° 45' V.
Laber kultje af V.S. V. med lindrig dyning från N. V.
Barom. 2U.,9R2
Temp. i luften 18° 12, i vattnet 17°,8.
Spec. Yigt 1,024. Brook"s apparat.
Famnar.

':Pi d.

o

4l 33m 2\Js
" 3-1 41

}on

12s

, 3G 15
" 38 5
40 17
" 42 42
" 45 27

l
l

34
50

900
1000
1100
1200

"57 44

3

lt

}111

4

o

100
200
300
400
500

1300

"

5 54

4

10

GOO .

7

4

1i3

" 14 33
l

4

44s

1400
1500

'' 10

1600

" 19

1700

" 23 30
"28 2
"32 44

1800
HJOO

2G
4 28
4 29
4

32

•1

42

Scdan 1,!JOO famn.
utlupit, stoppades linan.

Ingen botten på 1,900 famnar. Efter upphalningen
b~fanns ku~an qvar;sittande. För att utröna trycket på
dJupet fastgjordes pa någon distans från lodapparaten en
:af professor Nordenskiöld konstruerad s. k. "Abyssometer", bestående i en ihålig jerncylindor, som vid försö ·
kot uppfylld<'s med qvicksilfver, hvari nedsattes en glas-
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700
800
900
1000
1100

" 48

lin tervaller

l

Anmärkniugar.

\E. m.

2 12
2 25
2 4G

"" fll

2!)

3

46

3

" 55

5

u"

2
17
l !J

26
" 58 31 \ 3
()l lm ÖG> 3 2ö

Botton på 1040 famn.

Djup 1040 famnar. Den upphämtade bottensatsen
bestod af sand och snäckskal. Ytströmmen observerades
hån båten att sätta Syd hän. Loggad fart 0,2 knop.
Den 11 Juni på J_,at. 4P 21'," N. Long. 10" 22' 10
V. Laber kultj e af V.S.V. med obetydlig dyning frå n
samma håll. Barom. 29,%0. Temp. i luften 18°19 i vatt
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n et 18° 1:.. Spcc. vigt l ,02 ~. Bulldog-apparaten och
lig djuplodningsli.na.

l

Famnar.

o
100
200
300
400
500
GOO
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300

.

r

Tid.

Jrntcrvaller.j

ll 23m 12s
" 2-1 25
, 2G 23
" 28 40
,, 31 4
" 33 38
, 3G 2";)
" 39 12
" 42 4
" 44 59
" 47 5~
" 51 o
" 54 5
" 57 13
2l Om 26s
3 46
" 7 11
" 10 46
"
" 14 2G
,, 17 3G
" 21 26
" 25 11
" 29 5
" 33 5

,·an-

Anmärkningar.

E. m.

lm 13s
l 58
2 17
2 24
2
2

34

2

D~

2
2

55
59

3
3
3

2

Spec. vigt 1,025. Bulldog'sapparaten och vanlig dj uplodlina.
Famnar.

o
100
200
300
400
500
600
700

45
2 49
~')

Tid.

!Intervaller

34m 50sl
36 O
37 40
39 35
41 43
44 8
47 o
, 49 55

9t
,
,
"
"
"

l

lm
l
l
2
2
2

"

2

l

Anmärkningar.

E. m.
lOs
40
55
8
25
52
55 Botten på 750 famn.

Djup 750 famnar. Det upphämtade bottenprofvet
bestod af gulgrå lera. Kulorna befunuos qvarsittande.
Ytströmmen observerad sätta S.V.-vart hän med 0,3 knops
fart.
Juni den 28 på I ... at. 38° 7',:. N. Long. 9~ 24',6 V.
Labra karringar från S.V. svag dyning från V est. Barom.
76,405. Temp. i luften 19°,2 i vattnet 19, 0 5. Spe c.
vigt 1,024 . Brook's apparat.

5
8
;)
13
3 20
3 25
<)

3

i luften 9°,0, i vattnet 18°,9.

35

3 40
3 lO
... 50
O)
3 45
3 54
4 o

;Famnar.

o
Stoppad o linan, sodan

2350 'famnar utlupit.

Ingen botten på 2350 famnar. Vid inbalnin"'en
,
o
som skedde för hand och från corvetten, sprang linan
vid 1452 famnar. Strömmen Nordlig. 0,3 knops fart.
Juni den 26 på Lat. 38° 11',5 N. Long 9° 27',4 V.
Stiltjc med svag dyning från N .V. Barom. 76,:.oo. T emp.
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Intervaller

6t 8m 20s .
9 lO
"
" 10 32
12 14
"" 14 12
, 16 26
" 18 56
" 21 38
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Anmärkningar.
F. m.

Om
l
l
l

50s
22
42
58
2 14
2 30
2 42
2 34

l
J Botten

på 790 famn.

11

161

160
Djupet 790 famnar. Bottenprofvet bestod af gulgrå
lera. Ytströmmen observerades sätta N.N.V.-vart med
O,;; knops fart.
Juni den 29 på Lat. 38° 18',3 N. Long. go 4•,s V.
Laber kultje af S. V. med temligen hög Vestlig dyning.
Barom. 76,255. Temp. i luften 18° ,1, i vattnet l8°,s.
Spec. vigt 1,026. Brook's apparat.
Famnar. j
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200
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400
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" 48 12
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Anmärkningar.

jr nten-aller.(

F. M.

1m
2
2
4

o

25s
22

59
18
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l

l

Botten på 520 famn.

j

Djupet 5:!0 famnar. Bottensatsen bestod af gulgrå
lera. Ytströmmen observerad sätta V estvart med 0,2 knops
fart.
Juni den 30 på Lat. 37° 57' N. Long 10° 36' V.
Laber kultje. Hög N.V. dyning. Barom. 76,505._ Temp.
i luften 19° ,s, i vattnet 19° ,o. Spec. vigt 1,02:>. Ramstens apparat.
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" 12 57
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Anmärkningar.
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18
57
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...
stoppade linan.

Ingen botten på 2600 famnar. Efter att hafva in·
vindat omkring 50 famnar, sprang linan, troligen i följd
af båtens häftiga rörelser, förorsakade af hö.ga dyningar.
Strömmen observerad sätta ostvart hän.

Hi2

De i det föregåondo anförda lodningm·na voro de
som föregingo · upptLlckton af den bank, som nuniora bär
earvettens namn.
J osephines ba!1k upptäcktes vid don lodning, som
ogdo rum don 2 Juli kl. G f. m. då earvetten befann sig
pft Lat. 3G 0 42 17 N. L ong. 14° 12',s V. Från den båt,
h varifrån .lodningen skodde, erhölls på detta ställe botton
på endast 306 famnar vid två, tätt på hvaranclra tagna
loclningar. Ettten återvändo då till COl'vetton, som under
tiden legat uppbrassacl, och anstalter vicltogos genast för
en närmare unelers ökning och upplodning af det här så
oförmodadt anträffade grunda stället. En flåte mod flaggstång, på hvilken svenska flaggen var hissad . förankrades
på Eågot afstånd från corvetten, för att tjena till utgångspunkt för loclningarna. Dess läge till Latitud och Longitud bostämdes genom mocloltalct, af flera på för- och eftermieldagen tagna tidvinkels-serier och genom meridianhöjd af solon. Do båda låringsbåta rna utsändes derefter
att loda i bostämda rigtningar från signalstationon, och
deras afståncl från elensamma bestämdes iols genom mätta höjdvinklar af earvettons storbramsalning, dels genom
utrodda kursar och distancer. Under de följande dagarna utlades nya stationer och fortsattes med upplodningen
af bankon till elen 8 Juli, då ett tillräckligt antal loclningar erhållit för att bestämma dess sträckning och beskaffenhet.
J osephines bank inucfattas emellan paralellerna för
36° 39' och 3G 0 51' Nordlig latitud, samt emellan meridianerna för 14° 4' och J 4° 15' V estlig longitud från
Greenwich.
Närmaste land är Kap S:t Vincent, från hvilken
den bär i S. 86° V est rättvisande, 247 engelska mils distans. Bankens största utsträckning, som infaller i en
N.N.V.:lig och S.S.O.:lig rigtning, utgör omkring 14;
dess brodd är omkring 6'.

Å det öfvor lmnkcn upprättade kortet äro äfvcn kursarna fiir djup emellan 150 och :!00 famnar, samt emellan l 50 och derunder utmärkta, varande bankens längd
inom förstnämnda 11', l :l och bredd 5 ',7 ; och inom sistnämnda D' och bredd 4',~•.
I bankens längdrigtn ing träffas dc grundaste ställena,
hvilket i förening med de åt sidorna hastigt tilltagande
djupen ger den formen af en från hafsbotten skarpt uppstigande ryggås.
Det minsta funna djupet var 102 famnar på 3' afstånd från bankens södra ända. Bottenlage t angifvet genom de vid nästan hvarje lodning erhållna lodskotten
bestod i allmänhet af snäcksancl, mon vid de för vetenskapligt ändamål anställda bottonskra pningar upphämtades vid flera tillfallen en myckenbot af lösa lavastenar, ,
deraf en uppgick i vigt till GO skålp. 90 ort.
De för utrönande af strömm ens sättning· och fart
gj orda iakttagelserna, genom luggning fdtn båt före lodlinans inhalande, utvisade en af tid\·atten orsakad strömi det neml. strömm<.:n befanns siitta än i en
sättninO',
b
i en Sydlig rigtning, vid olika tillfällen pit
än
Nordlig
dagen och på särskilda ställen af banken. Afven observerades vid flera tillfällen starkt markerade strömfåror,
sådana som bruka föregå och fö lja på tid kantring. Strömmens största hastighet uppgick tiH 0,4 knop.
På elen "'rundaste delen af banken kunde man i all"' en nå got lj.usare fiirg af vattnet än uto:r:n
mänhot iakttaga
bankens gränsor, och talrika flo ckar af fiskmåsar och enstaka stormsvalor uppohöllo sig htir för att i dess fiskrika vatten söka ett lätt byte. Stim af en art taggmakril visade sig ofta i ntlrhoten af vattenytan och brukade
merendels följa det från botten upphalade lodet.
Efter solnedgången var vattnet i allmänhet uppfyldt
af lif, och do vid dessa tillfällen anshlllda håfningar efter
lägre hafsdjur voro särdeles lönande.
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ska grupp, hvilken möjligen derföre kan hafva en un1derhafsförbindelse med den europeiska lin i en."
Slutligen kan det vara förtjent anmärkas, att det
första lodskott, som erhölls å banken nernl. 356 famnar,
inträffade omkring 22' i N.O. rigtning från det ställe, der
engelska örlogsskeppet Hydra år 1868 träffade botten på
1400 famnar. Detta faktum är i så fall betecknande,
som man hittills antagit såsom ett ganska afgörande bevis på icke tillvaron af inrapporterade "farliga grund och
klippor i oceanen", att vid anställda djuplodningar föt
deras återfinnande anträffats betydliga djup i närheten af

Ehurn upptackten af J osephincs bank torde få anses sågarn ett vigtigt bidrag till Atlantens hydrografi, eger
den dock sitt största värde i zoologiskt och geologiskt
hänseende.
Expeditionens vetenskapsmän hafva här gjort vackra
insamlingar, men tiden var för kort för en fullständig
undersökning af bankens fauna; mycket återstår derföre
att göra för framtida forskare, utrustade med rikare medel
och som deråt kunna egna en längre tid, än hvad nu var
fallet.
I följd af bankens, inom särdeles korta distancer,
betydligt vexlande djup borde här vara ett ypperligt tillfälle för belysning af den vigtiga frågan om gränsen för
djurlifvets utbredning i hafvet och dess beroende af hafvets djup och klimatiska förhållanden. I geologiskt hänseende bör upptäckten af denna bank vara af största intresse, ty på grund af dess belägenhet och natur synes
den förmodan icke osannolik, att den utgör en länk i
den vulkaniska kedja, som enligt geologers förrnenande
utsträcker sig genom en stor del af Central-Asien till
A:-:orerna. Rörande denna vidsträckta vulkanregion anför
Sir Charles Lyell i sitt ryktbara arbete "Principles of
·Gcology'' följande: "Man finner af Michell's berättelse
om den stora jordbäfningen i Lisabon år 1755, att den
första rörelsen utgick från Oceanens bädd, tio eller femton leagues från kusten. Så nyligen som Februari den
2, 1816, då Lisabon våldsamt skakades af en jordbäfning,
erfors ombord i två skepp en stöt i Oceanen vester om
Lisabon; ett af dem var på ett afstånd af 120 och det
andra 262 franska leagues från kusten; ett faktum som
är så mycket intressantare, som en linea dragen gemom
grekiska Archipelagen, södra Italiens vulkaniska region,
Sicilien, södra Spanien och Portugal skulle,_ om den förlänges ostvart gellOm oceanen, träffa Awrernas vulkani-

deras angifna läge.
För att anställa bottenskrapning oeh håfning qvarblef cm·vetten ännu en dag, den 9 Juli, på banken, hvarefter kurs sattes på Azorerna. Under vägen dit var meatt utföra en linie af ledningar för hvarje grad af
nino·en
o
distancen öfver denna, hvad hafsbotten beträffar,föga kända trakt af oceanen, men denna plan kunde tyvärr icke
follföljas, sedan vi förlorat återstoden af lodlinan vid det
första försöket att här nå botten.
Ett utdrag af lodjournalen öfver dcnnn. lodning följer här:
Den 10 Juli på Lat. 3ti 0 30' ,~ N. Long. 17° 16' ,s
V. frisk bris från N.O. hög N.O. dyning. Barom. 77,0lti.
Temp. i luften 21° ,o, i vattnet 21° ,4. Spec. vigt 1,~25..
Brook's apparat.

l
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Famnar.

o
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000

1G7

J

Tid.

jrntervaller.l

lOl 24m Os
, 25 45
" 28 o
" 30 29
" 33 15
" 36 18
, 39 23
" 42 45
" 46 20
" 50 9
" 54 9
" 51:! 20
llt 2 25
6 49
"" 11 l1
" 15 48
" 20 52
" 25 50
" 30 46
" 35 51
" 40C, M
" 45 57
" 51 o
" 56 19
12l l 38
7 9
"
" 12 37
" 17 21
" 23 13
,t28 59
" 35 34

Djup 3000 famnar. Vid inhalningen sprang linan
vid märket ' för 2700 famnar i följd af båtens häftiga
sättningar. Ytströmmen observerades sätta V est hän
med 0,:; knops fart.
Närvarande uppsats afslutas tills vidare för för att
efter earvettens ankomt till Boston fortsättas med en redogörelse för de djupsjiilodningar, som under vägen emellan Azorerna och Boston möjligen komma att utföras,
hvarjemte i denna sednare afdelning skall meddelas resultaten af den under expeditionen vunna erfarenheten
beträffande åtskilliga med djupsjölodningar i sammanhang stående frågor.
H:s M:ts Corvett Josephine till ankars utanför Fayal
den 4 Augusti 1869.

Anmärkningar.
F. m.

Im 4ös
2
2
2

3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
4
4
5
5
5
5
5
5
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3
5
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o
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5
24

Johan Ankaroron a,
Chef.
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4
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5

.

3
3

3
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19
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D
5 28
4 44
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5 46
6 35

Botten på3000famnar.
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lti8

Fortsättning af de undet· expeditionen med
H:s ~'l:ls Cot·vett Josephine utförda djupsjölodningar.
Tillgången på lodlina för vidare djupsjölodningars
utförande efter afseglingen från Azorerna utgjordes af
<>mkring 600 famnar smäcker lina, återstoden af den hittills använda, och af 2400 famnar vanlig lodlina afsedel
till Bulldog-apparaten. samt dessutom 175 famnar ombord
tillverkad, treslagen smäcker lina af gammalt upplagsgods. I följd af denna knappa tillgång och vanlig lodlinas mindre ändamålsenliga beskaffenhet vid lodningar
på stora djup och från båt, voro vi endast i tillfälle att
utföra nedanstående tvenne lodningar, ehuru omständigheterna i öfrigt för dylika uncle~sökningars anställande
ofta voro särdeles gynnade.
Augusti elen 10 på Lat. 27° 41' ,s N. Long 40°
54',7 V. Lätt bris från Ost med hög dyningfrån O.S.O.
Barom. 77,055. Temp. 1 luften 27°,0, 1 vattnet 26°,8.
Spec. vigt 1,025. Ramstens apparat med 30 skålp. solid
kula till sänke. Linan af olika svårlek i enlighet med
hvad här ofvan finnes anfördt, en omständighet som
förklarar de synbara oregelbundenheterna i tidsintervallerna.
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"22
" 25
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"
"
,
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29
58
36
22

16
34 21
37 45
41 21
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" 53
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llt l

15
11
10
17
32
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9
29
38
46
54

3
3
3
3

24
26
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53
25
22
26
36
52
4
23

" 6 45
" 11 7
, 15 35

Den smäckrasto linan '
närmast lodet.

5
Påstuckit den svårare
linan.

5!)

4 7
4 15

22
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9
6
l

Anmärkningar.
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2
2
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" 5 52
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jrntervallor

3
3
3
3
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5
3
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Stoppat linan för på.
stickning.

stoppade linan för på'
stickning.

4

4

4

10

4

l()

4
4
4
4
4

12
19 · E. m.
20
22
stoppat linan enär .:
28
enelast några f:r återstoclo af sista rullen.
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Ingen botten på 31·17 famnar. Började inhalningen af linan och förtsatte dermed till kl. 1/l l e. m. cUl.
från corvetten, som under tiden kryssat sig upp långs
sidan af båten, upptogs bugten af linan och fortsattes
med dess inhalande. Vid märket för 2000 famnar sprang
linan, dervid G75 famnar af den smäckra linan förlorades .
Ytströmmen observerades sätta V.N.V. hän med 0,3:;
knop.
Augusti den 13 på Lat. 20° 58',9 N. Long. 45°
35',1 V. Frisk bris från S.O. smul sjö. Barom. 76,:,so.
Temp. i l uften 27°,0 1 i vattnet 27°,2. Spec. vigt 1,026.
Ramstens apparat med 30 skålp. solid kula till sänke
och vanlig djuplodlina uppvindad i tvenne rullar.
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Anmärkningar.
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Stoppade linan för påstickning.
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Anmärlmingar.
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3m 5Gs
4

o

Ci
4

56

4
4
4
4

7

2

l

Stoppade linan för påstickning.

12
15

9

stoppade linan för inhalning.

Ingen botten på 2400 famnar. Då 1072 famnar
blifvit inhalade från båten, styfnade linan med ens så
hårdt upp att båtbesättningen ej förmådde invinda något
mera. Brigten af lin an upptogs då ombord i corvetten,
men frestningen på linan var fortfaran'de så stor, att den
vid försök att inhalas sprang, dervid 1328 famnar förlorades. Ehuru lodet bevisEgen icke uppnådde botten, så torde
dock linan under båtens drift möjligen hafva oklarat sig
om ock fastnat i några från hafsbotten uppstigande ojemnheter. Ytströmmen observerades sätta N.N.V.-vart med
0,25 knops fart.
I sammanhang med nu afslutade redogörelse anföras här nedan några allmänna anvisningar beträffande
<ljupsjölodningars utförande, hvilka torde kunna tjena till
ledning) i den händelse dylika unuersölmingar framdeles
komma att utföras ombord i våra på aflägsna farvatten
utbeordrade fartyg.
Af skäl som förut blifvit anförda, böra lodningarne
alltid tagas från båt; detta gäller förnämligast, då sjelfva
fartyget icke är försedt med ångkraft, ty i sistnämnda
fall är det i allmänhet lämpligast att loda från fartyget,
enär man ·alltid med tillhjelp af maskin kan hålla linan

)
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noggrant upp och ned under hela lodningen. Vid lodningars utförande från båt, vore det en' stor lättnad och
tidsbcsparing, om båten vore förs-edd med ångmaskin.
Behöfligheten häraf torde lätt inses, när man besinnar
det ansträngande och tidsödande arbete som uppstår, då
man under rodd måste tillryggalägga ansenliga distancer,
()fta mot en besvärande dyning och sjögång, och båten
dessutom måste hållas under rodd t3å länge lodningen pågår; härtill kommer inl1alningen, hvilken i och för sig
kräfver betydlig kraft, isynnerhet vid de ofta inträffade fall,
då lodet icke nått botten och således icke kunnat frigi:ira
apparaten från sänket.
Lodlinans ändamålsenliga beskaffenhet utgör ett af
de förnämsta viikoren för erhålland.e af tillfredsställande
resultat, och linor af åtskilliga slag hafva tid efter annan
blifvit fjreslagna och använda vid djupsjölodningar inom
engelska och Förenta Staternas ma:riner; silkelina anses
i allmänhet som den bästa, enär den med erforderlig
styrka och smidighet besitter stör1re lätthet än linor af
något annat ämne. Dess större dyrhet torde till betydlig del motvägas af dess större varaktighet och ändamålsenlighet. Vid upplodningen af telegraf-platå'n emellan Irland och N ewfoundland år 1857 ombord i ångfregatten Cyclops under befäl af kommendör Dayman, användes 5000 famnar silkelina omkring en tiondels tum i
diameter, tillverkad i Paris af Dufreney et Camp. Samma slags lina nyttjades vid upplodningen af telegrafplatå'n emellan Frankrike och Algier år 1856. Vid de
·ombord i Cyclo!JS med silkelina tagna lodningarna, på
öfver 2400 famnars djup, upphörde linan att utlöpa, såsnart lodet nådde botten, hvilket bevisar dess företräde
vid lodningar på stora djup. På denna expedition användes· dessutom 18000 famnar vanlig djnplocllina, uppvindad å rullar i längder af 2000 famnfllr :llVardera, samt
4000 famnar hval-lina med aftagancle tjoeklek från 21t 2

till 11fl tum, afseeld för lodningar i hård t väder. Alla
lodningar under denna expedition togas från fartyget, och
till linans inhalande användes on för detta ändamål särskilt konstruerad ångmaskin af 12 hi.istkrafter.
Det inom Förenta Staternas marin antagna system
för dj~psjölodningar föreskrifvor användandet af två olika ·
slags linor, den smäckraste, afsedel att användas, då man
endast har för afsigt att förskaffa sig kännedom om djupet, utan att försöka upphämta bottonprof, är beräknad
att kunna bära en tyngd af 60 1l i luften. Den är omkring 0107 tum i diameter och 180 famnar deraf väger l
pund (amerikansk vigt). Den är märkt för lwar hundrade famn och uppvindad å rullar innehållande 10000 famnar hvardera.
·Den svåraste linan nyttjas, då man vill upphämta
bottenprof, och är beräknad att bära en tyngd af 150
amer. pund. Den är omkring en tiondel af en tum i
diameter, och 80 famnar väga ett amer. pund, samt är
uppvindad på rullar med· 5000 famnar å hvmje.

'

Till sänke användes en eller tvänne 32-pundiga kulor,
och då den smäckra linan nyttjas, fördubblas de första
200 famnarue närmast lodet, för att i början af linans
utlöpande, då linan är mest utsatt för att sprängas, gifva
den nödig styrka.
l

Under sednare åren hafva djupsjölodningar varit anställda inom Förenta Staternas marin, och några andra
upplysningar beträffande lodningsmaterielen, än de som
innehållas i Maury's "sailing directions" och här ofvan
finnes anförda, kunde icke erhålla under vårt uppehåll
i Boston och vid besök å det derstädes befintliga örlogsvarfvet.
Den lina som användes vid lodningarna ombord i
,.Josephine, och hvilken i svårlek är närmast att jornföra

'

l
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med det gröfre slug af lodlina, som finnes fastställd för
Förenta Staternas marin, är del\na betydligt underlägsen,
med afseende på styrka, i det J osephines lina endast var
beräknad att utst å ett prof af 68 skålp: Om djupsjöderföre komma att framdeles utföras . ombord i
lodninO'ar
c
våra fartyg, så borde don för detta ändamål bilverkade
linan innehafva minst samma styrka som erfordras af
den amerikanska, och derj emte bör en smäckrare och
mindre dyrbar lina medhafvas för att användas vid sådana tillfällen, då man har anledning betvifta möjligheten
att efter lodningen kunna återfå linan.
Linan bör vara väl sträckt och indelad på följande
sätt:
Vid hvar 50 famn sättes ett märke af flaggduk; svart
läder vid hvar lOO:de famn, och röd flaggduk vid hvar
lOOO:de famn. För att ej försvaga linan på dessa ställen, torde det vara skäl att naja märkena till linan i
stället för att insplitsa dem.
Den ursprungliga Brookska lodapparaten försedd
med 2:ne armar, hvilken användes vid våra lodningar, är
underlägsen en sednare modifikation af samma apparat
med blott en arm.
Skälen bärför äro :
Att den med en arm lättare frigör apparaten från
sänket, och är ej benägen för den roterande rörelse, som
uppstår hos den förstnämnda, i den händelse armarna
icke skola ligga fullkomligt i samma plan. Denna roterande rörelse är en verksam orsak till linans sprän.
gande.
en
1
bestående
apparaten,
Sänket till den Brookska
genomborrad kanonkula, åstadkommer i följd af sin form
ett betydligt motstånd mot vattnet.
En konisk form med sferisk botten, på sänket torde
i detta afseende vara fördelaktigare, och vid förenämnde
expedition med Cyclops användes sänke af dylik form
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af 9G engelska skålp. v1gt. De stag som h ålla sänket
till apparaten böra, för att öka des s förmåga att frigöra
sänket, vara af messi ng eller ståltråd.
En af do verksammaste orsakerna till förlust aflina
vid oceanlodning-ar liro de häftiga knyckar, för hvilka linan
är utsatt under far tygets ell er båtens sättningar.
'l'ill förekummande häraf föreslår löjtnant Ramsten
användandet af fiilj ande enkla inrättning, öfvET hvilk en
lin an under inhalnin gen bör passera, i stället för att inhalas öfver den i förshifven anbragta fasta rullen:
Inuti en yttre betäckning af trä, som kan fästas i
ett mastspår i båten eller vid dess stilJ på läm pligaste sätt,
b der en med styrplaner försedd piston, so m kan röra sig
upp och ned och tryckes emot träpjesons öfra ända eller
cylindern genom en inuti cylindern anbragt spiralfjäder.
styrplanens öfra ändar utgöra fästen for nageln till en
blockskifva af pockenholtz eller motall med patent bussning, öfver lwilk en skifva linan vid inhalnin g passerar
och som bibehå1ler sin ställning i inrättningens topp, så
fram t ej någon kraft verkar på densamma till ned tryckning.
'l'ill vinnande af enhet och systern vid anteckningars
förande öfver djnpsjölodningar, borde till hvmj e på lodning utgående fartyg tryckta blanketter efter faststäHelt
formulär utlomnas.
C01·vetten Josephin e till ankars i Boston hamn den
20 S eptember l t169.

Johan Ankarcrona,
Chef.
Red. An m. En rit ni ng till den föreslagna inrättningen att användas vid inhalning af lodlinan har icke hnn ·
nit ordnas att åtfölja beskrifningen, som derföre blifvit
något förändrad, men torde i hufvudsakliga delar förstås.
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Hvarj ehanda.
Furändrad tach'ling.

Redan förut har herr R. B. Forbes från Boston uppgjort förändringar uti fartygs tackling, t. ex. dubbla märssegel, hvilka blifvit på flera ställen ant~gna; samme man
har sedermera uppfunnit ännu större sådana förändringar
i sättet att slå under, tillsätta och borga segel, hvaraf betydliga fördelar tros vara att vinna. Inrättningen dm·af
är så egendomlig och omkastar så fullkomligt de med
ofvannämnda skeppsarbeten förenade göromål, att, ehuru
man derjgenom bör få seglen mera plant sträckta och
lättare kunna beslå dem, det väl kan emotses, att förslaget skall möta många invändningar och åtskilligt motstånd. Hufvadsakliga iden är följande:
Alla ~åsegel, utom dc understa och de öfversta, äro
underslagna med undra lik~n i stäliet för nu med de öfra.
Underrårna hänga i borgar och rackar tätt ö{ver stagens
och vantens ögon i stället för under dessa. De undre
miirsrårna hänga i borgar eller rackar vid en förlängning
af undermasterna ö{ver esselhufvudet; öfre märsrårna ö{ver
stående stängtacklingens ögon. :Midtpå seglets öfra lik är
en bom, 1 / 4 eller 1 / 5 så lång som rån näst öfver, så att,
då seglet blifvit tillsatt, det. lemnar nog öppning emellan
denna bom och rån, för att staget kan hafva rum utan
att hindra brassning. De öfversta råseglen, antingen dessa äro öfverbramsegel eller skyskrapor, bibehållas med
nu bruklig tackling att giga och hissa, men alla andra
rår hänga i borg och röras kring rack. Undersegel firas

ned på däck och refvas der ; alla andra segel firas ned
till den rå, der de äro underslagna vid undra liket, besUs och refvas der.
Detta nya sätt att slå under segel och placera deras
rår innebär ett h elt nytt system för stående t,tcldingen och
rårnas ställning, hvaröfver fullständigare upplysningar utlofvas i Tidskriften "Nautical Magazine", hvarur ofvannämnda uppgifter äro hemtade. Förnämsta fördelen med
denna tackling skulle vara, att drejrep och skot icke behöfvas, att seglen med större lätthet kunna beslås och
refvas af få man, samt att rårna kunna brassas nästan
långskepps, hvilket isynnerhet för ångfartyg är fördelaktigt.

Den nya atlantisfra telegrafkabel, som i sommar blifvit
utlagd från Frankrike, kallas derföre "den franska". Den
är likväl tillverkad i England, märkbart lättare än de
båda, som finnas emellan V alencia på Irland och Hearts
E ase på N ewfoundl~nd, och utlades af engelska ingeniörer från ångaren Great Eastern, som, sedan den splitsat den till en 8 eng. mil lång, tjockare landningspart utanföre Brest den 20 Juni, följande dag afgick till S:t Pierre
på New-Foundland, hvarest den 2550 mil långa kabeln
fästades vid der utlagd landningskabel den 13 Juli.
Under utlägganclet förekom 3 gånger, att den nyss
utlagda kabeln befanns hafva fel uti isoleringen, så att
deraf måste ett stycke återtagas ombord, kapas och splitsas, hvilket allt gick utmärkt raskt och väl, genom elen
stora vana man fått vid sådana arbeten samt genom de dertill
gjorda, goda inrättningarna ombord. En gång måste under storm kabeln fästas vid en svår boj och kastas loss,
samt åter upptagas, när vädret följande dag blef bättre.
Slutligen hände att, vid· sista! splitsningen af den under
tjocka afslutade föreningen af kablarna vid amerikan~ka

s
kusten , den öf,•crfiirdn. kalJelu förloraJos på 80 famnar
djup ; men af on mindre åtf0ljan~le ång~åt blef ~e n genom draggning återfuu nen och sphtsades mom 12 tnnma rs
tid. Samm a mindre ångbåt , KWilliam Cory", utlade
seelan den svårar e kabeln från S:t Pierre till Boston.

Osterriliislm Jursema llslwpp ;'f "Ussa" komm er att bestyckas med 10 st. kanon er, tillverk ade af Krupp , hvarje kanon
om 300 centne rs vigt, högsta krutlad dninge n 43 skåp. och
.stycke t,·
. .
"ert -960 sk l\' lp · ·De· kosta 21000 Thaler
k u l ans v1b
hvilke t for alla 10 gör iifver on half m1lhon nksdal er

Sammaudrag af Kong!. H1·ef, F'örol'duingar,
Generalord el' m. m., utgångne fl'ån Sjöfö I'S vars depårtc men te t.
(Kung l. Bref. J
Juni
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att alla känna, hntrfö re namne t l\iere ator tillägges denna
..
.
.
snillrik a uppfinning.
s
fodde
elg1en
B
1
ondo
Hupclm
staden
lilla
den
I
föräldr ar härstam mande
o
17•]9
R
.
~'
. u . dcr1 af tvska
hr
nem l 1gen
han
cla
n,
hv1lkP
r,
mathe matisk a läraren Gerha rd Kreme
:
utgaf naturv etensk apl;ga arbete n på l~tinsk a språke~ äfven öfversatte sitt tillnam n Krome r till l'lfercator (ln·a i~a
re ), h vilket latinsk a namn sedan bibehå llits för den prm. .
cip, lwarpå s. k. växand e kort äro grunda de.
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j\fannen lärer lef\'at till år 1594, sedan han
en atlas öfver de flesta clå kända länder och förut tillverkat en för den tiden ovanligt stor och vacker glob
samt sådana messi ngsin strume nter, som då begagn ades
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för höjdm ätning och ,observationer.

Den telegra fkabel , som elen 28 Septem ber_i år ne~
lades från Grisle hamn, fördes den 2 Oktob er 1 la~d v1cl
cl och komm er att snart öppnas för all."
S nu d'l·}Q·1 m 1· F;nlan
såsom kontrollstation.
.. t b·".()"agna
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man

,'l

Ii
Il
l

" 20.

:Förordnande för lotsför delnin gs-chefen i Marstrand A. - P . Ouchtc rlony, att förestå lotsfiirdelnin gs-chefs-tjen sten i Ströms tad, uneler ordinarie inn ehafva rons sjukdom.
Angåe nde lotsdir ektören C. B. Lilliehiiöks ];eviljade tjenstledighet., samt förordnand e för
lotselistrikt-chefen O. E. Engel hart, att förestå
lotsdir ektöre ns plats.
En gratifikation af 1,500 riksdaler rmt tilldolas kapten en vid Knngl \Vennl ancls r egeme nte J . Jl.fankell, för författande t af en "Lärobok i Skärgå nkkri get".
Kanon ångslu pen Svrnsk sund skall försos med
ångpump samt j ornbek lädas i ~ratteugången fiir
att framd eles kunna amänd as till att å Gottlandsk usten bisprin ga strand ade fartyg; derjemte skola två dykareappara ter uppkö pas för
att använd as till samma ändamå l.
Stipen dict för officerare hvilka äro anställ da i
storbr itannis k örlogs tjenst förl: öjos från 100
L. till 125 L. årligen.
Löjtna nten vid flot tan J. A. V. Bmckström ,
som, geno m K. B. af el en 8 Pebrua ri 1867,
erhålli t 3 års tjenstleclighct fiir inträde i Kejserlig fransk örlogs tjenst jemtc stipend ium af
2000 fr: s årligen , bevilj as, på grund af anförda skäl, ytterli gare l års tjcnstl ccli 0 hct: räk-
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från Jen 10 Apl'il 1870 samt ytterligare
års stipendium af 2000 fr:s för samrna tid,

11ad

l
sedan han behörigen styrkt sig hafva erhållit
tillstånd att vidare tjenstgöra i franska lirlogsflottan under en ifr~gasatt jordomseglingsexpeclition.
Aug. 20. l~i~jtnanten vid flottan C A. Pu~m tilldelas
2:a årets stipendium för atJstäHning i engelsk
örlogstjenst med h

120.

24. Öfverstelöjnanten vid skärgårds-artilleriet m. m.
V. A. Zethelius och löjtnanten vid nämnda
kår C. F. Ekerman skola, efter afslutandet af
anbefallda sprängningsförsök i C11rlskrona, afrosa till Köpenhamn fö1; att taga kännedom
om dervarande sjöminevapen och tilläggas dem
rese- och traktaments-kostnadsersättning, under
resorna inom Sverige, enligt gällande resereglemente och för resorna till och ifrån Köpenhamn efter räkning samt, under vistelsen
clerstädes, hvarclera ett dagtraktamente motsvarande 2 danska , specier att utgå af det å
5:e hufvudtiteln uppförda anslag till stipendi-

um fiir sjöofficerare.

att emottaga och 1~lra kommendörstecknet af
Kongl. Danska Dannebrogs-ordens 2:a klass.
April 1:?. Tillåtelse för ynglingarna K. h O. Stenberg·
och E. G. Elliot att såsom extra kadetter på.
egen kost åtfölja korvetten af Chapman på nu
fö.restående öfningståg med sjökadetter.
10. Samma tillåtelse för ynglingen G. F . vou
Rosen.
17. Dito för ynglingen E. Vv. Peterson.
20. Underlöjtnanten vid kongl. flottan E. C. Bru-
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(GeneraloTClm·.)
;.\_pril 3.
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'I'illåtelse för ynglingen C. Fris att såsont
extra katlett p & egen kost åtfölj'a korvetten af
Chapman på nu förestående öfningståg med

"

sjökadetter.
Kaclettkon·etien af Clmpnum skall inmönstra&
don 4: nästkommande :Maj.
Kanonbilten Ingegerd skall föri'iecld med fulla.
förråd inmönstras elen 2G innevarande April.
'l'lllåtdsc för öfverdirektören och chefen fö r
marin.in gcniör- staten m . m. J. C. A. d' Ailly

l\laj

sevitz beviljas ett års förlängning af den honom under den 21 Juli 1868 beviljade tjenstledigheten, för att idka in- och utrikes handelssj öfart.
20. Löjtnanten vid kongl. skärgårdsartilleriet R.
Pettersen beviljas tjenstledighet till den l
nästkommande Oktober att vistas inom och
utom riket.
24. Tillåtelse för ynglingen C. F. v. Plomgren
att såsom extra kadett på egen kost åtfölja
korvetton af Chapman på nu förestäende öf·
ningståg med sjökadetter.
28. Korvetten Josephine skall imnönstras clou 12
nästkommande Maj .
30. Tillåtelse för kommendören vid kongl flottan
m. m. A . l!". Pettersen att emottaga och bära
kommendörstecknet af Span)Ska orden Isabella
Katholica och för kaptenen vid kongl. flottan
A. F. Rahmn att emnttaga. och blira riddaretecknet af samma orden.
7. De under kommendörkapten O. I.agerbergs
befäl stälcla tre skeppsgossebriggama skola i
sommar utsträcka sin segling utom Carlskrona
litatians område och i enligh et med dl~rförc
utfärdad nådig instruktion.
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21.

'l'illåtelsc fur docenten doktor Fritz A. Smitt
och studeranden herr Axel Ljungman , h1ilka
af Kongl. Vetenskapsakademien blifvit utsedda
att samla bidrag till' kännedom om N ordatlantens fauna m. m. att åtfölja korvetten Josephine
under hennes nu förestående sjötåg.
Underlöjtnanten vid kongl. flottan C. A. O.
Molin beviljas tre års tj enstledighet fr. o. m.
den l in stundande Juni för att idka in- och
utrikes sjöfart.
Underlöjtnanten vid kongl. flottan Sv. Kilman
beviljas ö månadors tjenstledig-het för att, till
helsans vård, vistas inom riket.
l'vionitoren John Ericsson skall inmönstras den
2ö innevarande 1\iaj.
Den uneler öfverstelöjtnant O. 'r. Keysers befäl ställda skjutafdelning skärgårdsfartyg skall
inmönstras den 26, och don under öfverste C.
H. Kreiigers befäl ställda eskadern den 2!)
innevarande Maj.
I anseende till förändrad organisation af karantänsinrättningen å Känsö, skall båtsmanskommenderingen der~tädes indragas med nästkommando .Juni månads utgång.
Öfvorcliroktören vid mariningoniörstaton J. C.
A. cl'Ailly skall den 2i~ dennos resa till Norrkijping och Motala för att derstädes inspektera de arbeten som utföras för sjövapnets
r~kning.

21.

Handgroppet "i armen .!Jevä1·" skall upphöra att
begagnas; vid alla tillfällen då, enligt gällande
reglementen ''i armen gevär" är föreskrifvet,
skall "hciladt gevär" i stället användas, der så
Limpligen kan ske, samt att, i stället för "honnur medelst i ar11,1Cn ge?,ä1'" , Lcfiilhafyare för vakt

eller truppafddniug shtll kol11mendera "gi{
a/;t" f och post, likasom rapportkarl vid rapports aflemnande intaga "~;tällnin,r; med lwi!adt
gevär."
1\faj 22.
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Kommendören vid K. NI:ts flottas nya reserv~
stat m. m. O. A. Bmckström beviljas tro månaders tj enstledighet fur att, till helsans vård
vistas inom och utom riket.
Fregatten V anadis skall efter återkornsten till
Carlskrona afrustas och afmönstras.
Angfartyget Skiildmön skall rustas för att vara
sjöklart när så påfordras.
Kaptenlöjtnanten vid K. M:ts flottas nya reservstat och riddaren T. A. Lagerheim beviljas fyra månaders tjenstledighet för att, till
helsans Yård, vistas inom och utom riket.
Kaptenen vid kong-l. marinregementet och riddaren B. W. af Klinteberg beviljas tre må naders tjenstledighet att vistas inom och utom
riket.
'l'illåtelse för unelerlöjtnanten vid kongl. \V ormlands rc'gemente B. Lagorbjelke att genomgå
graderna vid kongl. marinregementet
Körvetten Ge fl e skall efter återkom sten till
Carlskrona och skedd uppvisning, afrustas och
afrnönstras samt ånyo klargöras, för att åter
kunna utsänJas på längre expedition.
Kommendörkaptenen af 2:a klassen c·ch riddaren .T. U. G. Arneen beviljas en månads
utrikes tjenstlcdighet från och med den 22 instundand e J uni.
Kanonbåten Svensksund skall afmönstras med
bibehållande af uppbörderna ombord.
Pansarbåten Sköld skall rustas och, försedel
med fulla förråd, inmönstras den 28 inneva-
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1·aude månad, för att förena stg med den utevarande skärgårdseskadern.
Kommendörkaptene n vid Kongl. .Maj :ts flottas
nya reeE:rvstat och riddaren P. A. K . Lagerstråle beviljas 8 dagars utrikes tjenstledighet
från och med den 11 nästkommande Juli.
Kaptenen vid Kongl. llaj:ts flottas nya reservstat och riddaren gref\·e C. G. von Rosen 1
beviljas två månados inrikes tjenstledighet fr.
o. m. den 13 nästic Juli.
Underlöjtnanten vid kongl. skärgårdsartilleriet
O. E. R. von Rosen beviljas 3 års tjenstlecligfr. o. m. den l nästkommande September för
att idka in- och litrikes handelssjöfart.
Kaptenen vid kongl. flottan Knut Peyron, be viljas tvenne månad ers in- och utrikes tjenstlecligh et, räknad t från elen 10 instundande Juli,
samt kaptenen vid kongl. flottan G. B. Lilliehöök tjeustledighet under Augusti månad.
Kanonångslupen Svcnsksund 1 skall den 12
dennes för högst tre dagar ställas till Öfverstc
A. Th. Wijkandors förfogande, i och för generalstabs öfningar omkring W ermdö-landet.
Ångfregatten Vanadis skall vid · hemkomsten
till Oarlskrona afrustas och afmönstras, samt
ånyo klargöras, för att kunna inmönstras omkring den 2ö nästkommande Augusti.
Kaptenen vid kongl. skärgårdsartilleriet \V.
Schyberg, kornmenderas som chef på ångfartyget Sköldmön, uneler innevarande sommar.
Kaptenen vid kongl. flottan O. W. N ordensköld beordras att, efter afhdue kapten 1'helander, vara chef för .. 5:e Blekinge båt;;manskompani.
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Aug. 5.

Kornmendötka]Jteucu vid kongl. tiottan J.
Amcen be,·iljas 9 dagars förlängning, å ho Horn förut beviljade utrikes tjonstledighot.
Kaptenen Yid kongl. flottan A. F. tlchönmeJJer beviljas 6 veckors utrikes tj cnstleclighet, rälmaclt från don 21 innevarande månad.
Löjtnanten vid kongl. skärgårdsartilleriet O.
F. Ekerman beordras, att den 18 denn es afresa till Österrike, för att närvara vid försöken af en nyuppfunnen undcrvattensmina.
'l'. f. lotsfördelningschefen i Norrköping, premim-löjtnanten A . .T. Blom, beviljas tj enstlodighet från den 2;) Juli till don l Augusti.
Kanonångslupen Gunhild, skall omkring den
12 Augusti. ställas under ch efens å cm·vetten
af Chapman befäl, i och för kadetternas öfvande
i maskinskötsel m. m.
Underlöjtnanten vid l.;:(mgl. skärgårdsartilleriet
N. G. Sundström tjen stgör fr ån och med den
l instundande Augusti uti Sjöförsyarets Oommando-Expodition, u.ndcr kapte nen vid kongl
flottan A. F. Schönmcijers tj eustledighot.
Ängkorvetten Gene skall vid återkom sten till
Oarlskrona afrustas och afmönstras, samt ånvo
klargöras, för att kunna inm önstras omkri~g
den 22 nästkommande September.
:;\'[onitoren J olm Ericsson, skall vid återkomsten till Oarlskrona afrustas samt afinönstras.
Lojtnanten vid kongl. flottan J. O. Ekelöf
beviljas 5 månaders tjenstledighet, räknad t från
den 5 instundande Augusti.
Den vid Morviken i Stockholms skärgård förlagda afdelning- skärgårdsfartyg skall don 1;3
Augusti återvända till statio non fcir att afru s~as
och afmön:;Lra s.
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Löjtuuuku viu ±lottan A. ~-'· 'l'huubel'g och
unelerlöjtnanten clersammastiicles C. Smith skula
inträffa i Stockholm i slutet af Augusti för att
fortsätta elen af dem påbörjade kurs vid Central-institutet för gymnastik och vapenföring;
underlöjtnanten vid skärgårdsartilleriet N. G.
Sundström skall deltaga i den nya kurs som
den l instundande September tager sin början
vid ofvannärnnde institut.
Underl<ijtnanten vid flottau G. J. Sjöberg beviljas 2 månaders tjenstledighet från och med
den 10 Augusti, för att vistas inom eller utom
riket.
Pregatten V anadis skall, försedd med fulla
f<irråcl, inmönstras den 25 Augusti.
Dc under den 16 f:leptember 1868, till efterlefnad för då instundande lästermin, anbefallda
"Stadga för flottans underofficersskolor" samt
"Program för undervisningen'' inom densamma skola lända till efterrättelse för ifrågavarande skulor under nu tillstundande lästormin
samt tillsvidare.
Kanonångbåten Ingegerd skall efter återkornsten till Carlskrona afmönstras med bibehållande af uppbörderna ombord.
iJhefen för sjökrigsskolan, kommendören m.
m. O. G. A. Herkepe skall, sedan kadettkorvetten, som väntas att sednast den 7 nästkommande September inträffa å ankarsättningen vicl Rotholmen, söder om Dalarö, anländt
till nämnda ankarplats, embarkera å korvetten
och densamma inspektera.
Underlöjtnanten vid flottan C. E. Nordenfelt
beviljas l månads tjenstledighet, räknad från

den 1 instundande September, för att visttus
inom eller utom riket.
Aug. 18. Underlöjtnanterna vid Kalmar regemente .F. R
Luwenborg och Yid Gottlands national-bcvärinrr
C. A. Olson tillåtas att genomgå graderna viJ
marinrogomentet.
18. Onl~mnau sfJfficern hos H. K. H. Hertigen af
Dalarna, löjtnanten vid skärgårds-artilleriet
A. P. H. Klintberg tillåtes att åtfölja H. K.
Höghot uneler dess förestående resa till utlandet.
., 10. Chefen för skärgårds-artilleriet, generalmajoren
m.' m. Lagercrantz, chefen i Pörvaltningen af
SJöärendena, kommendören m. m. A. Adlersparre och iifverdirektöTen vid mariningeniörstaten m. m. A. .J. C. d'Ailly ega att låta
med pansarbåtarna Sköld och Garmer anställa
de prof, som må anses tjenliga till utrönande
af des8a båtars egenskaper lwar för sig och
företrädDn eller ulägenhetor vid jemförelse med
hvaranclra, m. m.
l!). Öfversteliijtnanten vid skärgårdsartilleriet 111 •
m. V. A. Zethelius eger att afresa till Carls·
krona ~ör. att derstädes emot slopade linieskeppet Dnsbgheten anställa de sprängförsök med
undervattensminor han må anse tjenliga; samt
att derefter tillsammans mod löjtnant C. F.
Ek ~rman besöka Köpenhamn i ändamål att
söka inbomta kännedom om sjöminevapnet i
Danmark.
20. Kaptenen vid flottan G. E. Ulff skall, under
den tid kommendörkapten E. Odelstierna är
chef å fregatten Vanadis, i hans ställe vara
ledamot af Vapen- och Beföstningskomiteen .
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Den uneler öfverste Kreugers befäl ställda skäro-årels-eskader skall efter återkomsten till stationen afrustas, med undantag af 2 kanonångslupar, och derefter afmönstras.
25. Ångkorvetten "Gefle" skall, försedd med fulla
förråd inmönstras den 22 nästkommande Sep'
tember.
" 25. Ynglingen C. F. G. Dahl tillåtes att såsom
extra kadett på egen kost åtfölja korvdten
"Gefle" på dess nu förestående expedition.
Löjtnanten vid skärg. art. R. P. A. Gravenhorst beviljas tj enstledighet till den l instundande October samt tillstånd att under sin
i höst infallande semester vistas utrikes.

Aug. 25.

,,

Pöl'ändringar inom ~jöförsvarels kårer
och slaler.
Befordrin.IJar :

Den 29 April. Vid flottan: till underlöjtnanter :
-från sjökrigs-skolan utexaminerade kadett-Underofficerarne
C. A. O. Molin och S. Ifihlnwn ; vid skärgårdsartilleriet:
till underlöjtnanter: från krigsskolan å Carlberg utexaminerade kadetterna H. Carlstedt och B. C. Wennerström.
Den 6 Juli. Vid K. 1\f:ts flottas nya reservstat, till
kaptenlöjtnant: premierlöjtnanten frih. B. A. Leijonhufvud;
till premierlöjtnant : sekundlöjtnanten O. B. von Fieandt.
Den l O Augusti. Vid K. l\f:ts flottas nya reservstat, till kaptenlöjtnant: premierlöjtnanten P. Th. Nordvall;
till premierlöjtnant : sekundlöjtnanten J. P. Ji'riberg.
Den 24 Augusti. Vid marinregementet, till Cifverstelöjtnant och förste major: kaptenen vid andra lifgardet
C. H. Hrml,qer.
Utnärnnin,qar :

Den 29 Juli. Till kommendör med stora korset af
KongL Svärds-Orden: kon treamiralen vid K. J.Vfts flottas
nya reservstat E. A. Printzenskjöld.
Till riddare af Kongl. Svärds-Orden: kommendörkaptenen af 2:a klass. vid flottan grefve C. Cronstedt ; kaptenen
K . M:ts flottas nya reservstat F. V. af lilint ; majoren vid
skärgårdsartilleriet F. L. Andersson.
Till riddare af Kongl. N ordstjerne-Orden: öfverkommissarien i flottan E. J. Troll e; kaptenen vid skärgårdsartilleriet E. Ch. Engsl1·örn.
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'I'ill riddare a-f Kongl W asa -Orden: Ingen i ören viJ mariningcniörstaten E. O Toll; t. f. kamreraren vid flothms
kammarkontor i Oarlskrona, kammarförvandten A. Th. P.
Hucifert; t. f. kassören i förvaltningen af sjöärendena E.
O. Schul!z.uer.IJ; sekreteraren vid lotsdirektörs-cmbetet A.
K Johans st:n.
Till Svärdsmän: vid flottan, flaggskepparen F. J. Schyl ander; flaggkonstapeln .J. O. F 1/etz ; öfverstyrmannen G.
W. Ryslröm; öfverkonstapcln vid K. l\Us flottan nya reservstat C. J. Nordström ; styckjunkaren vid skärgårdsartilleriet J. A. Särling ; samt fanjunkaren vid mannregcmcntet C. F. Ö/unan_

Öfoer(lyttade:
Den 14 Maj. Från K l\'l:ts flottas nya reservstat,
till indragningsstaten: kaplenlöjtnanten J. R. Dahlström .
Den 4 J u ni. Från. K. M:ts flottas nya reservstat,
till indragningsstaten: kapten J. C. Dac!rwardt, som tilllagts komm endörkaptens namn, h eder och värdighet.
D en 10 Aug. Från K. lYI:ts flottas nya reservstat, till
indragningsstaten: kaptenlöjtnanten fri h. B. A. Leijonhufvud.

Afs/red :
Den 4 J u ni. Kontre-amiralen i K . :M:ts flottas nya
reservstat, kommendören med stora korset af K. SvädsOrden m. m. J. Lilliehöölr, med pension.

Dödsfall:
Öfverstelöjtnanten, l:e bataljonschefen · vid marinregementet, riddaren af K. SYärds-Orden, ledamoten af
K. Örlogsmanna-Sällskapet B. E- Forne!!, elen 22 Maj.
Kaptenlöjtnanten i . K. l\'I:ts flottas nya reservstat C.
H. Tilelander, den 6 Juli.

