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Artilleristiska detaljer från
Skagerak-slaget.
I.

En tysk sjöofficer, korvettenkapitän G. von Hase,
som under k riget tjänstgjorde såsom artill eriofficer på
"Derfflinger", en av Tysklands modernaste slag kryssare,
har samlat en del intryck och fakta i en bok "D ie zwei
weissen volker" . Skildringarne över artill eriduellen un der Skagerak- slaget äro särskilt intressanta och lämna
ur artilleristisk synpunkt värdefulla anvisningar. För
vinnande av överskådlighet och sammanhang genomgår
författaren också mycket fullständigt de rent tekniska
anordningarne ombord för artillerieldens l edande. Här
nedan följer i översättning ett utdrag ur den intressanta
boken.
Artilleriet och anordningar för eldledning.

"På backen stodo två jä;ti'J il.ka kanontorn, vardera
inrymmande två 30,5 cm . kan. Två likadana torn stodo
akterut. Dessa fyra torn med sina 8 st. 30 , 5 cm. kan.
utgjorde huvudbestyckningen. 'l1 omen kallades efter
alfabetet " Anna", " Bertha", "Cesar" och "Dora". "Anna"
var det förligaste, "Dora" det aktersta. Varje torn stod
uneler befäl av en tornbefälhavare av l~apitänleut e nants
eller oberleutenants grad , tornet " Do ra" på grund av
officersbrist under befäl av underofficer.
Tidskrift i Sjöväsendet.
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Det medelsvåra artilleriet bestod av 14 st. 15 cm.
snabbladdnin gskanoner, uppställda så att 7 buro i bredsidan . Av lätt artilleri fanns endast 4 st. 8, 8 cm. kan ..
avsedda för beskjutning av luftfartyg. övriga 8, 8 cm ..
kan. voro lämnade i land .
Ammunitione n för kanonerna förvarades i omkring
50 st. durkar, som skydelades mot tMpedträffar av ett
särdeles gott nickelstålpan sar.
För artilleriets betj ä nand e hade jag till mitt förfogande 3 kapitänleutna nts, 3 oberleutnants, 4 Leutnants,
4 Fänriche, 6 Declwff samt 750 underofficera re och manskap . " Derfflingers" hela besättning upp gick till 1,400
man. Allt artilleri var unelerställt mig i egenskap av 1.
artillerioffice r, dock ledd e jag själv i strid enelast det
svåra artilleriet. JJet med elsvåra och lätta artilleriet leeleles av mig underlydande officerare efter mina anvisningar .
Om man vill försöka förstå elen väldiga artilleristrid,
som Skagerak- slaget var, måste man tänka sig in, i vilka
svårigheter det erbjuder att kunna skjuta och träffa från
ett fartyg, som än rusar fram med högsta fart, än girar
och minskar farten och dessutom ständigt rör sig mee
eller mindre vålelsamt i snart sagt alla riktningar. Tag·
därjämte i betraktande att man på avstånd ända till 20
km. icke blott kan tillfälligt träffa en motståndare utan
fullständigt förstöra honom. Dessutom rör sig motstån elaren med samma ursinniga fart, även han slingrar och
stampar och försöker att genom ständiga kursändringa r
försvåra elen andres eldledning. J ag har här antytt de
svårigheter varmed eldledaren har att kämpa i en sådan
strid. 'l'ill sin hjälp har han ett invecklat system av all e handa apparater och anorclningat.
Först och främst äro e l dl e d n i n g s c e n t r a l e r n a
av intresse, från dessa led es elden. Främre eldledningscentralen var starkt bepansrad och inrymdes i manövertornets aktra del. Från manövertorn et förde fartygsche fen befälet, därvid biträdd av navigerings - o·ch signal-
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officer samt adjutant. J ag uppehöll mig uneler strid i
främre eldledningsce ntralen till sammans niecl 3. artilleJ'iofficeren, som ledde det medelsvåra artilleriet. Där fanns
dessutom 1 fänrik, 2 avståndsmäta re, 3 uneleroffic erare
vid centralsiktet ( ett ytterst fint instrument, som senare
kommer att beskrivas) samt 5 man för förmedling av
order. Uneler oss , skilda fr ån centralen genom ett ge nombrutet plåttrall, sutto ytterligare 6 man för ordergivning och under dessa åter 1 underofficer, 2 man för
ordergivning samt en vapensmed i reserv .
Det var sålunda icke mindre än 23 man, som tillhörd e främre centralen. Utrymmet var mycket b egränsat, men vi funno ciss likväl utmärkt väl allesammans.
Förutom d enna fanns det två andra centraler för
elclleclning, elen aktra, där 2. artillerioffice ren, . min ersättare, uppehöll sig samt "förmärsen", vanligen kallad
" krå kboet ". " Kt'åkbo et" , en vanlig märskons teuktion av
plåt, låg nära 35 m. över vattenytan. Där upp ehöllo sig
1 oberleutnant och 1 unelerofficer samt två man. Den
förre observerade nedslag från svårt - elen senare från
medel svårt artilleri varefter eldslagens lägen i förh ållande till m ålet p ee telefon meddelades vederbörande eldledare.
De näst eldledningsce ntralerna viktigaste platserna
i , fartyget för artilleriets ledande voro a r t i Il e r i c e nt r a l e r n a. Dessa lågo unel er pansardäck och skyelda des dels av detta, del s av kolboxar. Från dessa förmedlades elclleclarnes order meclels.t tal rör, telefoner och allehanda apparater till kanonerna.
En eldgivning till sjöss på stort avstånd måste alltid .
före gås av noggrann avståndsmätn ing. För detta ändamål använde vi 7 stora mätinstrumen t, vilka på avstånd
ända till 200 hm . gåv o mycket goda resultat. Vid var j e
mätare tjänstgjorde 2 man, el en ene utförde mätningarne, elen andre avläste mätningarne i hektometer och inställde motsvarande siffror på en telegraf. Medelst te-
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legrafen överfördes de vid de olika instmm enten gjorda
mätningarne till en a v s t å n d s i n d i k a t o r. Denna indikator visade, förutom det av varje instrument mätta av stånd et även automatiskt medeltalet av samtliga mätnin'
gar. Apparaten
vae placerad i förliga eldl edningscentra len, dess avstånd gavs till kanonerna vid eldgivningens
början.
Så snart artilleriofficeren fått order, om vilket
av motståndarens fartyg han skall beskjuta, riktar han sitt
p e r i s k o p på motståndaren. Periskop? frågar kanske
läsaren. J a, artilleriofficeren liksom oclcså chefen på ett
modernt artillerifartyg betraktar numera icke motståndaren i kikare utan medelst periskop på samma sätt som
en u-b åtschef. Detta medför den stora fördelen, att de
smala springorna i pansartornen kunna förskärmas. Man
befinner sig således hela tiden i fullständigt skydd. Med
ett av periskopen förenas ett för eldens ledning synnerligen viktigt och ytterst genialiskt instrument, det nyssnämnda c e n t r a l s i k t e t. Detta åstadkommer, att alla
till detsamma anslutna kanoner följa varje rörelse av ar tilleriofficerens periskop . Genom olika inställning å periskopet kan därjämte åstadkommas, att kanoner uppställda på ända till 100 m. från varandra med borteliminerande av parallaxen kunna inriktas på fullkom ligt samma punkt. Samtliga inkopplade pjäser inriktas sålunda
niycket noggrant på målet, utan att någon vid pjäsen ens
behöver se målet, detta fullständigt oberoende både av avstånd et till målet och de kurser det styr i förhållande till
eget fartyg .
Någon beskrivning av periskopet kan givetvis här ic ke göras. Så mycket är emelledid tydligt, att kanontornen icke direkt bibringas rörelse genom periskopets rö~·elser , detta åverkar endast på elektrisk väg en visare i
var j e torn. Eri med tornet fast förenad visare bringas
genom tornets vridning i noggrann överensstämmelse
med den av periskopet förda visaren. Tornriktaren ha r'
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sålunda endast att noggrannt iakttaga denna och bringa
tornvisaren i skarp överensstämmelse, rör att de svåra
tornen i likhetmed periskopet skola vara riktade på målet.
Vi veta sålunda nu , på vad sätt kanonerna riktas på
målet, vi veta därjämte, huru man ed1åller de första avstånden. Nu måste också kanonerna givas den mot avståndet svarande elevationen, d. v. s. den mot avståndet
svarande upp sättningen måste inställas. Under elen ständiga avståndsändringen, som ibland då fartygen mötas eller avlägsna sig från varandra med snälltågsfart uppgår
till flera hundra meter i minuten, hinner eldledaren icke
kommendera uppsättningar, som seelan av eldledningspersonalen skulle överbringas till kanonerna. Man an vänder sig även för detta ändamål av en mycket sinnrik
anordning.
I artillericentralen finnes en u p p s ä t t n i n g s t e l e g r a f. Då man på denna inställ er den anbefallda upp sätt ningen, inställes på elektrisk väg en visare vid kanonen
på motsvarade uppsättning. Vid kanonen finnes därjämte en visare för uppsättningen. Då denna bringas överens med den på elektrisk väg inställda, är kanonen lagd
fö r de rätta uppsättningen. Vid kanonen behöver man sålunda icke känna avståndet .till målet, elen rätta uppsätt~
ningen är inställd då visarue noggrannt äro överens .
I uppsättningstelegrafen finnes ytterligare ett syn nerligen viktigt instrument u p p-s ä t t n i n g s· k l o c k a n.
Artilleriofficeren har, kunna vi antaga, genom beräkning
och bedömning, vartill vi senare återkomma fa stställt, att
avståndsminskningen per minut är 750 m . Han kommenderar: "Avstånd sändring minus 7, 5 hm." Mannen vid
uppsättningsklockan inställer densamma för en hastighet
motsvarande " minus 7 ,5 " . Låter han därefter klockan gå,
minskas de genom uppsättningstelegrafen angivna uppsättningarne med 7, 5 hm . i minuten. Samtidigt minskas
per minut uppsättningen vid kanonerna med 7, 5 hm . utan
att någon or.der häro.!Q behöver givas.
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Nu hava vi alltså en kanon, dä e de n önskad e uppsättnin gen kan i,nställas, och som i sidl ed noggra nnt k an
riktas __på ~ålet, m en som vid fadyge ts r ör elser ibland pekar ho g t 1 luften och ibland n ed i vattnet . Det blir eiktarens sak, att hålla siktlin jen på målet och verkstä lla
avfyrin gen i rätt ögonbl ipk. Hät'för foedr as stOl' s kick lighet, som endast kan uppnås ge nom stä ndig träning .
Under det sista ådiond et hava stora ansträn gninga r
nedlag ts på att söka· uppfin na någo n appara t, som skulle kunna er sätta även riktar en s aebete. Det hae också
Appaea ten ä r kanske den m est sinnrik a som
lyckats .
mänskl ig hjäma har uppfun nit . Medel st densam m'a av fyra s kanone n när siktlin jen bär på m ålet ellet· und er·
rullnin gsrörel ser i lämpli g tid cles sföt·inn an för att eliminera avfyrni ngsmo mentet . Appara ten var emell e rtid ick e fä rdig vid tiden föt· Ska-ge rakslag et utan installe ra des först efter detsam må.
I samban d m ed r edo gö r elsen för· Skager akslage t
komma ytterlig are n ågr a sinnrik a instmm ent a tt omtalas, som konstm erats för att underl ätta al'tillee iofficer ens arbete särskil t i fråga om b erä lm and e t av föränd ringar i avstånd och bäring ar m ellan eget far·tyg och mot stånda ren.

Ombord på Derfflinger under framstöten i Skagerak.
Kl. 3 på morgo nen den 31 maj 1916 lättade slag Det vat· " Li.itzow " , " De rffling e r"
kt·yssar ne ankar.
"Seycll itz ", " Moltke " och "von dee 'l'amm " und er vic e~
a_~1iral Hip?er s befäl. Föee oss gick en svärm av jaga 1·e
for bevakm ng mot u -båtar. Vi gingo väst om Helgol and
och satt e där eftet· nordlig km·s, norska kusten var vårt
mål.
Halva besättn ingen gick i st rid sb e t·ed skap , und et·
det att den andra hälften vilade på stridss ovplats ema.
2. och 3. al'tiller ioffic eeame tj än stgj ord e såsom led ar e
för' bereds kapen , unel er det att jag var' full ständi gt
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tjänstf ri. Min chef var av den uppfat tningen , att sekon d en, 1. artiller ioffice ren och 1. torp edoffic er en skulle
lämnas så mycke t som möjlig t ostörda und er dylika färd er , för att de skulle vara vid full vigör om fartyge t skulle
råka i strid. För mig voro dylika fä rd et· sålund a uteslutande · r ekr eatio n. För att vaea övertyg ad om att mate rielen var i ordnin g, gjorde jag emell ertid täta rond er
och mottog dä rj ämte ofta rappor t er. Det allmän na samtalsäm net rörde sig naturli gtvis om frågan : skola vi komma. i kontak t med fienden ell er icke?
Kryssa rne och jagam e skull e under natten till 1
juni for ska efter fientli ga och neutra la handel sfartyg i
Skager ak. Det var sålund a att antaga , att vår tillvaro
till sj ö ss skull e medde las, och att engelsk a flottan så
snart som möjlig t skull e gå ut. Ett samma nträffa nde
mellan huvuds tyrkorn a skull e sålund a kunna äga rum under den 1 juni. Dessu tom hade rappor t inkomm it, om
att engelsk a kryssar e nyligen hade siktats i närhet en av
norska kusten , ett samma nträffa nde med dessa var sannolikt under natten till den 1 juni, m en det var icke ut e slutet, att det kunde ske redan under efterm iddage n den
31 maj. Att h ela engelsk a flottan redan befann sig till
sjös s och därjäm te styt•de mot ungefä t· samma punkt som
den tyska, anade ingen, icke ens högste befälha varen.
Att döma av ett flertal engels ka uttalan den hade engels ka
flottan icke hell er någon aning om , att den tyska befann
sig till sjöss. Det finns ju intet skäl, varför man skulle
tvivla på detta och ändå upprep as ständig t frågan : Hur
visste engehl männe n att tyska flottan befann sig i Ska gerak? elle r " Huru hade tys ka me fått vetskap om , att
engels ka flottan ämnad e inträng a i Öste r sjön?
Enligt såväl engelsk a som tyska amiral ite tens uttalande är Skager ak -slage t tillkom met genom en tillfälli gh et vanliga r aid er . Om man tä nker på, att Nordsj ön är
stör re ä n hela Tyskla nd och huru lätt det sålund a ä r för
två flottor att gå förbi varand ra på ett sådant område ,
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måste man i varje fall förvånas över, att de båda flottornas förbevakningar stöta rätt på varandra. Skagerakslaget utvecklade sig i början såsom efter en noggrannt
och skolmässigt uppgjord plan, där först lätta kryssare,
därefter slagkryssare och till sist huvudstyt'lwma enga geras i striden.
Nästan alla räknade på:, att vi denna gången skulle få
tillfälle att skjuta, men ingen trodde, att vi skulle stöta
på annat än lätta kryssaee, möjligen några äldre pansarkryssare. En del voro än mera pessimistiska och misstänkte, att vi nu liksom så många gånget' förr skulle få
återvända med oförrättat ärende. Ingen tänkte på möjligheten av att hela engelska flottan befann sig endast några timmar ifrån oss. Av någon oförklarlig anledning hade man ändå en känsla av något förestående, allvarligt.
Som alltid under dylika strövtåg dracks det icke en droppe
sprit av någon sort, man skötte sig som en sportsman,
som förbereder sig till en förestående tävling.
Mellan kl. 3-4 ställeles ,all till artilleriet hörande
personal till mitt förfogande för artilleriexercis och elcl ledningsövning. J ag kände alltför hårt det ansvar, som
vilade på mig och kunde icke känna mig lugn, förrän jag
ytterligare fått övertyga mig om att allt funktionet·ade . Allt
igångsattes såsom under strid. 3. artilleriofficeren, som
ledde det medelsvåra artilleriet och jag gingo upp i förliga
eldledningscentralen, satte på huvudseltelefonerna och
gjorde oss klara. " Strid om babord" , kommendeeades och
repeterades genom hela fadyget . J ag lät rikta mitt periskop på en av våea lätta kryssare och anbefallde: " E fter centralsikte". Vid kanoneena ställeles sidoriktningsvisarne i noggrann överensstämmelse med elen elektriska,
varefter samtliga kanoner voro inriktade mot elen punkt
av målet, som jag anbefallt såsom riktpunkt för underofficeren vid periskopet. J ag kommenderar vidare: "Fråga:
A-Ä?" d. v. s. 1. artilleriofficeren vill genast hava uppgift från observationsofficeren om, huru stor han bm·äknar
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avståndsökningen eller minskningen per minut med hjälp
av sin a v s t å n d s ä n d r i n g s i n d i k a t o r. Likaså skall
meddelas den genom avståndsmätningen erhållna siffran
i fråga om avståndsändringen per minut. Meddelande från
förmärsen: " Den nya A-Ä-indikatorn finns icke uppe i
förmärsen!" "D-ar! Hämta den genast i artilleriexpeditionen. X. anmäler sig hos mig efter övningens slut.
Använd tills vidare den gamla A- Ä-indikatorn! ''
Jag skall i detta sammanhang säga några ord om
A- Ä-indikatorn. Den var i sin nyaste form konstruerad av 1. artilleriofficeren på "Liltzow", korvettenkapitän
Paschen. Den angav dels avståndsändringen per minut
dels den för tillfället erforderliga sidsättningen. Genom
att ·inställa instrumentet för motståndarens bedömda kurs
och fart kunde man direkt avläsa sidokorektionen, artilleriofficeren behövde därtill endast foga koreldion för
vinden.
Huvudändamålet med A-Ä-indikatorn var att erhålla uppgift om avståndsändringen per minut. Man inställde instrumentet för egen fart som vid varje ändring
meddelades från manövertornet. Därefter bedömes och
inställes motståndarens kurs och fart , varefter avståndsändringen direkt kunde avläsas. Dylika instrument funnas på flera platser i fartyget, från märsen eller om förbindelsen med densamma avbröts kunde artilleriofficeren
sålunda likväl erhålla önskade uppgifter.
Eldledningsövningen fortgick. "150 ! Salva eld! Ordern om salvans avlossande gives från artillericentralen medelst telefon och salvklocka. Då salvan avlossas
igångsättas de i märsen, eldledningscentralerna och ar -;
tillericentralen befintliga n e d s l a g s u r e n. Förväntansfull tystnad. Då den mot avståndet svarande flygtiden är
gången, ljuda samtidigt nedslags ur. J ag brukar kunna höra samtliga nedslagsur, men kunde nu endast uppfatta
ett. "Fråga : Varför användas icke nedslagsuren ?" "Meddelande: Nedslagsuren hava använts, de funktionera icke."
"Insätt nya element i samtliga nedslagsur !" På så sätt

-

448 -

fortgick övningen, tills jag känd e mig övertygad om, att
artilleriet var klart. övningen avslutades, och jag gick
ganska nöjd ned i min hytt.
Vilan blev emellertid icke långvarig . Redan kl. 4t
28m ljödo larmklockorna i hela fartyget, t rumslagarne
slogo generalmarsch, som en löpeld gick r epetitionen genom fartyge t : " Klart skepp till drabbning!"

Skagerak-slagets första skede (kl. 5t 48m- 6t 55m)
Strid med «Queen Mary«.
Jagareanfall och dess avslående.
Då jag kom upp på bryggan, hörde jag att " Feank fmt" rapporterat att fientliga stridskrafter siktats i väst lig riktning . Slagkryssarne stävade i enkel kolonn med
högsta fart mot den angivna punkten. De lätta kryssar ne och jagarne drogo sig under utveclding av våld samma
rökmassor· tillbaka. Vår egen huvudstyrka syntes icke
l ängre och de j agare, som följde oss kunde icke hålla vå r·
fart på grund av dyningarne. Havet låg för övrigt nästan
stilla, vindstyrkan var ungefär 3.
J ag gick upp i eldledningscentra len. · Det va r ett
•
fullkom ligt klätteande föe att komma upp till peri skopet.
Rapporterna började genast komma. Medelsvåra artil leriet klart!" "Orderöverföring en klar! " " Förmäes och
aktea eldledningscentea len k laea !" o. s. v. Snart no g
kunde jag själv eappodeea till chefen: ' 'Artille riet ä e
klad !"
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Vi satt e på oss h uvud seltelefonema , och så kunde
dansen börja. Läsaren m ås te föe sö ka fördjupa sig i slö s sen. Den först inlagda tid en är 4t 45m. Slagkryssarn e
had e hittintill s sty d noedlig kms. Efter en seri e av olika kmser slogo vi kl. 9t 45m in för' huvud saldige n sydli g
kurs , på vill\.en dagstriden avslutades.
Med hjälp av skissen torde det vara täm ligen lätt,
att följa " Dedflinge rs " väg och därmed slagkryssa m es
unel er de olika skedena . Från " Derfflinget's " u tlagda väg
angivas m ed rödpt'ickad e streck riktning och avstånd i
hektometer för varje salva, som enligt skjutpwtokollet
träffade eller var täckande . Mot skottvidden svarar' alltså
i dessa salvor d et verkliga avståndet till motståndaren,
d. v. s. man vet hans läge vid dessa salvors nedslag. Punk terna äro sammanbundna med en röd linj e, som sålunda
matematiskt noggrannt angiver motståndarens väg.
Samtliga periskop och kikare eiktades mot fi e ~den ,
de lätta kryssames skorstensrök hindrade oss emellertid
fortfarande från att se något. Kl. 5 hördes de första
skotten, och snart kunde man se att " Elbing" var beskj uten och besvarade elden. Min protokollsförare i artilleri centralen har antecknat som första medelande till kano n erna. Kl. 5, 05 • Våra lätta kryssaee rapportera fientliga
lätta keyssare. Från " Derfflinger " synes· ännu ingenting ." Nästa gång står i protokoll et: " Kl. 5, 30 • Vå ra lätta
kryssar e hava öppnat eld. Andra kryssaren från venster!
Spränggranat, försäkra! Riktpunkt högea kanten, vattenlinjen! 180! Eldfördelning från vänster! Vänster 20 !
170 !"
Ännu trodde ingen , att vi hade att göra med en lik värdig motståndaee . J ust då kom meddelande fr ån chefen: " Fi entliga slagkryssare inrapporteeas. " J ag med delade detta t ill kanonerna. Nu stod det klart föe var
odh en, att en strid på liv och död icke var långt avlägsen. Det blev för ett ögonblek tyst i eldledningscentra len. Efter ett pae minutee segeade emell ertid humorn,
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och allt utvecklade sig lugnt och i oklanderlig ordning.
Jag lät rikta kanonerna åt det håll, varifrån fienden väntades. Periskopet var inställt för 15 gångers förstoring ,
den största möjliga, som endast kunde användas i god
sikt. Ännu syntes emellertid ingenting av fienden. De
små kryssame och jagarne sökte skydd bakom oss, vi
gingo sålunda i täten mot fienden. Plötsligt upptäckte
jag i periskopet stora fartyg, sex svarta kolosser styrande i två kolonner. De voro visserligen ännu långt borta,
men avtecknade sig tydligt mot horizonten . KL 5 ,3 3 girade flaggskepp et " Ltitzow" , efter vilket vi gingo såsom
andra fartyg, till sydlig kurs. Fienden gick också till sydlig kurs som konvergera de med vår, de båda kolonnerna använde högsta fart. Amiral Hippers plan låg
klar: han ville under strid locka fienden sydvart mot vår
huv.udstyrk a.
Protokollf öraren antecknade vid denna tidpunkt:
" KL 5, 35 • Strid om styrbord! 170! 165! Svårt artilleri
pansarsprä nggranat! Andra slagkryssa ren från vänster,
102 ° ! 26 knop, kurs ost - syd-ost! 170! Vår motstånda re
har två master och två skorstenar dessutom en smal skorsten invid främre masten. Vänster 1 O! Avståndsä ndring
.- 1! 164!
Signalen om eldens öppnande från flaggskepp et
dröjde emellertid.
Det var tydligt att båda befälhavar ne eftersträva de
ett avgörande på medelstrid savstånd. Då jag betraktade den fientliga ko lonnen, kunde jag icke låta bli att
tänka på det tillfälle, då jag sist såg en engelsk esh.acler.
Jag gick den då till mötes för att hälsa elen välkomme n
till Kiel. På nytt mötte mig samma anblick, nu skulle
emell ertid mottagand et bliva ett annat!
Nu var det emellertid annat att göra, än att hängiva
sig åt djupsinnig a betraktelse r. Avståndet minskades
alltjämt. Då vi komma på 165 hm, gav jag order om pausarsprängg ranat Det var elen projektil, som kom till

användnin g vid närstrid. Alla visste nu, att det skulle
bliva hett, jag hade nämligen gått igenom med artillerimanskapet , vid vilka tillfällen de olika projektiler na skulle
användas.
strax efter giren hissacles på flaggskepp et signalen:
" Eldfördeln ing från vänster! " Detta betydde sålunda,
att varje tyskt fartyg skulle taga var sitt engelskt under
beskjutnin g, målen räknades från vänster. Det andra
fartyget föll sålunda på "Derffling ers" lott, det var "Princess Royal " . Allt var klart för att låta första salvan gå,
och spänningen stegrades för var j e sekund. Signalen:
"öppna eld " måste emellertid inväntas. Även fienden
dröjde, under ständ igt närmande.
"150" var min sista order, då jag erfor ett dovt dunder framför mig. " LiHzow" sköt sin första salv~ i samma ögonblick, som signalen: "öppna eld" gick upp. En
sekund senare ropade jag: " Salva - eld! " då även "Derf flingers" breelsida gick. övriga fartyg följ de tätt efter.
Blixtar och täta rökmoln tillkännagå vo, att också fienden
öppnat eld. striden var i full gång!
KL 5, 48 har min protokollsf örÅ'r e antecknat : " Fartyget girar styrbord! Avstånclsänclri:ng· - · 2 !. 150! Salva ·
- . eld l 'Nära 30 sekunder gingo innan nedslagsm en denna gång all esammans .- började ljuda. Nedslagen
lågo väl samlade, men " för långt" och i högra kanten,
"2 åt vänster l minska 4! Fortsätt! " kommende rades för
nästa salva. Minska 4 betyder att den, som sköt uppsättningsteleg rafen, skall inställa den så, att uppsättnin gen
minskas med 400 m. "Fortsätt" betyder att så snart ny
inställning är gjord , nästa salva omedelbar t skall beordras från artillericen tralen. Det kunde på så sätt icke
förekomma att " eld" kommende rades innan upp- och sid sättning var inställd. Genom en särskild elektrisk apparat kunde n ä mligen fänriken i centralen kontrollera , om
uppsättnin gen var inställd vid kanonerna .
Andra salvan susade iväg. Även den låg " för långt. "
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" Minska 4 " , kommenderade jag. Också 3 . och 4. salvorna lågo bortom, ehuru jag efter 3. salvan hade minskat 8.
Jag svor il sket, men ingenting hjälpte. " Minska 8 !" befallde jag på nytt. Protokollet visade sedan , att den först a
ord·ern " minska 8" icke uppfattats av fänriken och i varje
fall icke inställts på telegeafe n. Den 6. salvan kl. 5, 5 21 var
täckande 3 skott bakom och 1 framför målet. Vi had e
genom en' minskning av 16 hm. kommit ned ~ill 1_19 h~.
Fyra minuter hade redan gått, och först nu flck Jag mm
för sta täckande salva. Det var sannerligen int et uppmuntrande resultat! Orsaken till det h ela var dels oriktigt mätt b egynnelseavstånd och dels långsamhet vid inställning av de mätta avstånden. Den enda förklaririgen
härtill är, att perso nalen vid mätinstrum enten överväldigades vid åsynen av fienden, i mätarne användes nämligen
23 gånger förstoring. De koncentrerade sig på att avgöra,
vilket fartyg som var vårt mål , och så hade de icke instru menten rä tt inställda, n ä r signalen " öppna eld" gavs. P å
kunskap kunde det sannerligen icke bero efter mycket
omfattande övningar . Mätningsofficere n framh öll också,
att mätarne även på de största avstånd sällan skilde sig
från varandra mer än 3 hm.
Dyrbara minuter hade gått, m en nu var jag bra inn e
på målet. Kl. 5, 52 , 20 har protokollföraren antecknat: " Bra,
hastigt! " "Verkan!, " Bra, hastigt" betydde, att fänriken i artillericentralen var 20. sekund skul.Je giva eldtillåtelsesignal för det svåra artilleriet. " Verkan! " b e tydde, att det medelsvåra artilleriet efter varje salva från
svårt artilleri skulle skjuta två salvor tätt på varandra,
sålunda insättas i elden. Ett öronbedövande oljud uppsto d . Med medelsvåra artilleriet sköts sålunda i medeltal
en salva var 7. sekund. Den, som har varit med om stridsskjutning till sjöss , kan gö ra sig ett beg r ep p om vad de_tta
betyder. Täta rökmoln utvecklade sig vid kanonmynnmgarne och hängde flera sekunder kvar, som en ogenomtränglig mur. På grund av vind och fart drevo de sedan
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bort över fartyget. Målet bortskymdes ibland flera sekunder. En sådan snabbeld kunde naturligen icke pågå så
länge, dels därför att elen ställde övermänskliga anspråk
på personalen, del s därför att det ofta bl ev svårt att urskilja ned slagen från de olika kalibrarne. J ag kommenderade: " M ed elsvårt artilleri tyst!" och kontr ollerad e där e fter nedslagen från det svåra. När salvorna av någon anledning upphörde att vara täckande, minskad es eldhastigheten och varje salva kommenderades för sig. När det
täckte p å nytt kommend erades : " Bra hastigt! " och så
började helveteskonse rten igen. P å nytt brakade en salva var 20. sekund och det medelsvåra artilleriet utfyllde
pansarne med två täta salvor. 'l'yvärr kunde då det medelsvåra artilleriet icke användas på stö rre avst ånd än
130 hm.
Det förvånade mig, att vi till synes ännu inte en enda
gång blivit träffade. Endast då och då förirrad e sig en
projektil i vår närhet. J ag observerade vår motståndare
och kunde tydligt se, att även han koncentrerade sin eld
p å vårt fl<l.ggskepp. Det tredje fartyg et "i den fientli ga
formeringen sköt på det tredje i vår, " Derfflinger " lämnaJ ag kunde inte låta bli att
des sålunda ob eskjuten.
skratta, det hela var som en vanlig skjutövning, och jag
fick snart mycket noggrann kontroll över elden. Meddelandet om att fiend en av· misstag hoppat över oss vä·c kte
stor munterhet hos eldleclningsperson alen. Förutom vi
båda artilleriofficerare och underofficeren vid centralsiktperiskopet, kunde ingen i tornet se något av fienden.
striden fortgick. Våra nedslag åstadkommo vattenupplmst av ända till 80 a 100 m. höjd , de voro nästan
dubbelt så höga som fiendens master. Glädjen över att
vi icke voro beskjutna varade icke länge , misstaget had e
upptäckts, och nu fingo vi på oss den ena t äckande salvan
efter den andra. J ag ob s-e rverade naturligen h ela tiden
min motståndare och gjorde den intressanta upptäckten,
att jag kunde se projektilema fr å n hans svåra artilleri.
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De sågo först ut som små punkter, blevo allt stöe~e och
så _ plums voro de framme. De exploderade Vid anslag mot vattnet och mot fartyget med en f ruktansvärd
knall. Jag kunde t.. o. m. snad avgöra om en salva skull e
bliva plus ellee minus, ellee om den skull~ göra ~ss den
äran. Vattenuppkasten voro kolossala och 1bland blll:edre hälvten av en giftig grö n-gul färg orsakad antagligen
av lyddit. Då fienden bl ev no gg rannt inskjuten, händ e
det då och då att dessa enorma vattenmasso r orsakade av
nedslagen vräktes ned över oss . Det blev naturligen ~n
våldsam överspolning, som gjorde den nyttan, att eldsvador släcktes. Den första träff, so m jag fick medd eland e
om var i kassematten, där den orsakade en del skador.
' Vi närmad e oss fi enden intill 113 hm. Kl. 5,55 sköt
jag emell ertid med uppställningarne på ~ 15 hm. ?ch _därefter ökades avst åndet hastigt. Kl. 5,57 giC k upp sattmngs klockan m ed
6. Kl. 6 var avståndet 152 hm. 6,o5 180
hm. och dä rmed var fi enden utom skotth åll , då detta avs tånd d å var det största, på vilket vi kund e upptaga strid.
Genom att ä ndra riktpunkten kund e jag visserli gen komma n ågot längre, men endast några få hund~atal m~t er.
Efter Skagerak- slaget hava åtgärder vidtagits, vange11 om sk ottvidden betydligt ökats. Nu sto do vi maktlösa
i :"_ 0 r fienden , uta n att kunna b esvara h ans eld. Detta
tillstånd varad e till kl. 6n 7 • Kl. 6, 10 girade vårt flaggskepp
några str ec k styrbord hän, fi enden h ade också ä nd_r at
kurs, och vi började p å nytt närma oss gan ska has~1 gt.
Kl 6 vae avståndet 160 hm. 160 hm. äe ju egentligen
ett g~~~ska ord entligt avst ånd , m en i denna go da si kten f öreföll det icke särdeles sto rt. Glasen i perislwpen voro
a lldeles utomord entliga, j ag kunde t. o. m . se de olika
pjesernas rör else på min motståndares faetyg ex_empel_vis,
när de efter avfyring lades i laddningsläge. Foee knget
hade icke någon inom tyska marinen t änkt p å, att m an
skulle kunna utkämpa någon avgörande strid p å avstånd
s törre än 150 hm . Vid krigsspel, so m utfördes i Kiel ett
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par' år föe e krigets början, under amiral v. Ingenobi l ed~
ning, frånkändes verkan av aetillerield på avs tånd större
än 100 hm. allt värde.
Huru såg det nu ut på fiende siclan? Kl. 6 had e " Indefatigabl e" flugit i luften. Jag såg det icke, då j ag var
upptagen av eldledningen och att höra t. o. m . en sådan
knall som denna måste hava varit, var ingen möjlighet i
det infernaliska oljudet ombord blandat med .dån et från
kreverand e projektler. I aktra eldledningscentra len observ erad es explo sionen och protokollfördes. Det var "von
d er Tamm ", som på tämli gen kod tid had e expedierat
det första fiendefartygeL
Den nordvästliga vind en gjord e, att röken fr ån kanonerna svepte förbi i eldl ovart, och för svårad e sikte för engelsmännen. Biktförhålland ena i ostlig riktning voro
också sämre än i västlig, vilket allt gj ord e, att fi ende n .ur
taktisk synpunkt låg oförd elaktigar e än vi. För oss var
röken framf ör den fientli ga form eeingen föga hindrand e,
då det var tillräckligt för våra stereoskopiska m ätinstrum ent, om man endast såg en bit av masttopp en.
Kl. 6n 7 öppnad e jag på nytt eld mot andra slagkrys saren fr ån vänster . J ag trodde, att det var el ensanima
alltså " Peinces Royal" , som jag fön beskjutit. Det var
emellertid " Queen Mary" . " Lion" , som var fl aggs kepp
i den engelska- eskadern, had e brutit ur linjen, då, som senar e b erättades amiral Beatty på g rund av att " Lions"
manöve rt oen var skadat, m ås t e gå över på "P rinc ess Roy al " . " Lio.n " had e därj äm t e vålel samma eldsvåd o e oc h
m åste h ålla sig bakom form eringen.
Vissa svårigh eter u ppsto do nu för eldled ningen på
grund därav, att krut- och skorstensrök samlade sig på
p eeiskop sglasen öve e eldledningscentra l en. J ag niåste
vid sådana tillfällen h elt och h åll et förli ta mig på .ob ser vationsofficeeen i förmäesen, han skötte också u fi11ä rkt
sin upp gift. Unel ee det att vi sålunda ick e sågo nå gonting
h ölls periskopet i märsen skarpt riktat på målet. En konTid sknjt i Sjöväse nde t.
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trollvisa re i eldledn ingscen tralen visade mäl'spe riskopet s
ställnin g. Undero fficeren vid centrals iktet höll en visare
på sitt periskop ytterst noggran nt överens med märsvis aren, på så sätt kunde vi rikta kanoner na utan att se något
av målet. Detta var givetvis endast en nödfalls utväg.
Mitt biträde i eldledn ingscen tralen, en fänrik , torkade
glasen med en särskilt därför konstru erad viska, som manövrera des genom en av utkikssp ringorn a i tornet. Detta
måste nu göras för varje salva, snart var emell ertid också viskaren oanvänd bar. Röken slog fast i de av vattenuppkast en fuktade glasen, och jag m åste till sist, ehuru
det var motbjud ande, skicka ut en karl , som fick sitta däe
upp e och h ålla glasen rena. Han var ju alldeles oskydda d
men kund e det oaktat utföra sin uppgift ända till i slutet
av striden, då han slets sönder genom skärvor från en kreverande projekti l.
Som tidigare n ämnts styrd e vi från Jd. 6no konvergerande sydliga kurser. Kl. 6n 5 iakttogo vi, att fienden
hade insatt sina jagare till anfall. Ett par minuter senare bröto också våra jagare stödda av kryssare n "Regen s burg" igenom och gingo till anfall. Mellan de stridand e
slagkrys sarförb& nden utveckl ade sig nu ett litet extra
sjöslag. Ungefär 25 jagare fr ån varje sida inveckla des
i artilleri strid för att hindra att anfallet mot slagkry ssarne skulle fullfölja s. Endast ett fåtal torpede r avsköto s
och kommo fram, ingen skada åstadko ms. Det var em ellertid ett vackert skåd espel att se denna mängd av fartyg
i rörelse.
Under striden mellan torp edfartyg en närmad e sig de
stora fartygen än mera, och därefter kom elen ur artilleristrisk synpunk t mest intres santa delen av slaget. "Q ueen
Mary" och "Derffli nger" besköto varandr a. Eldhast igheten var låg, och man fick därför i regel fullsalv or.
"Queen Mary" hade en bestyck ning av 8 st. 34, 5 cm. kanoner, det kom sålunda 8 st. sådana " kappsäc kar" , som
ry:osarne kallade de svåra projekti lerna i rysk-jap anska
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kriget, på en gång mot oss. J ag såg dem hela ticlen i
luften och måste säga att fi enden sköt utomoec lentligt väl.
Nedslag en lågo underba l't samlad e, men i regel för kod
eller föl' långt- blott ett par gånget; fick " Dedflin gen "
en kyss.
Det hela gi~k nu som i en vanlig skjutöv ning. · rre lefonem a funktion erade förvåna nsvärt väl, och jag hörde
huru f örmärse n med odelad glädj e meddela d e. " Täcker!
2· träff!" " Täcker, hela salvan gick in!"
Jag försökte eftersträ va att skjuta två salvor medan
fienden sk öt en. Det lyckades emeller tid icke alltid. Fien den sköt sina fullsalv or unel erbart fort och detta berodde
på, att artilleri officere n sköt själv med centrala vfyring,
det var alltså amiral Scotts berömd a " firing director " ,
som använde s. Alla kanoner avfyrad es samtidi gt, och
nedslag en komma likaså samtidig t. Den engelsk e artillerioffice r en stod synbarl igen i märsen, varifrån h an kunde
se över sk orstensr öken, detta vcir en sto r fördel. Vi hava tyvärr först efter kriget inrättat oss härför. Jag har
också själv uppfunn it .och prövat en metod för indirekt
skjutnin g från märsen, elen kallas vanligen för " Derff linger-m etoclen" .
Artiller iduellen pågick under striden 'mellan torpedfarty gen. "Q ue en Mary" hade det h ela ticlen mycket hett,
då hon också beskjöts av " Seycllitz " . " Seydlitz " hade
enelast 28 cm. kanoner och kunde icke komma igenom
"Que en Marys " pansar, men h ennes väl ledda eld åstadkom ändå utomord entlig verkan.
Våra nedslag sur fui1ktio nerade utmärkt , och det var
därför ingen svårigh et att skilja ned slagen från de båda
fartygen från varandr a. Avstånd et var h ela tid en större
än 130 hm., varför det medelsv åra artilleri et icke kunde
deltaga i eldgivni ngen. Samtidi g eldgivn ing mot samma
mål var också möjlig endast medsvå rt artilleri , om det
medelsv åra hade deltagit , hade det varit fullstän digt
omöjlig t att urskilj a neslage n.
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Ungefäe kl. 6, 26 inteäffade det histoeiska ögonblick,
då engelska flottans stoltaste fadyg "Queen Maey" gick
Feån kl. 6, ~ 4 hade alla våea salvo e gått in.
till botten.
Den salva, som sköts kl. 6, 26 n 0 , slo g eätt in i fadyget, dä e
explosione e eeclan inteäffat. Nu iakttogs en explosion i
föeskeppet , som följdes av en än våldsamma ee midskepps ,
vaevid massO!' av skeot kastades hö gt i luften. Steax däeeftee explodeead e hela fartyget och det utvecklade s ett
jättelikt eökmoln, undee det att masteena föllo mot vaeandea. Jag kunde numeea icke se annat än eök och eld,
som enligt min bedömning steg ända till 3 a 400 m. högt.
" 'l'imes" innehöll den 9 juni 1916 följande skildeing
om " Queen Maeys " undeegäng :
"Då tyska eskadern på nytt kom övee oss, tycktes
den konsenteee a sig på " Queen Maey" . Eftee ett pae minutee voeo de inskjutna och däeeftee föll undeebad nog
snad sagt vaeenda peojektil i fadyget . Det vae som en
vievelvind, som beytee ned en skog. "Queen Maey" eullade långsamt styeboed över, mastee och skMstenae voeo
boda, och hon hade ett stod gapande hål i sidan. Vid
fodsatt keängning kom detta undee vattnet, vilket msade
in och ökade slagsidan. 1 1 l 2 minut däeeftee kunde ma11
endast se kölen av henne: steax däeeftee försvann även
den. ''
Våea jagaee hade undee dagens lopp bäejat 2 man
fe ån " Queen Maey" , en fäneik och en mateos. Enligt med delanden skulle det hava funnits 1,400 man ombord bland
dem en japansk prins , som skull e hava vaeit maeinatLache i London. l en sammanstä llning övee officersför lus telserna, som utgivits av engelska amiealitete t, heter det
i fråga om "Queen Mari ' : Med undantag av 4 fänrikar
(forts. )
gingo alla officerarne förlorade" .
C. E. M- n.

Efterskörd från handels- och sjöfartskriget . under världskonflikten.
Ett intressant dokument anträffat i tyska marinens
arkiv.

Det torde vara i frisid minne vilken indignation , så väl i de allierade som i de neutrala länderna särskilt
' transAmerika, som uppstod vid underrätte lsen om den
atlantiska ångaren L u s i t a n i a s sänkning av den tyska
·
·
u-båten n :r 20 den 7 maj 1915.
säker
med
Det äe också från den dagen som man
het kan förutsäga den stora amerikans ka r epublikens in·
träde i kriget.
l sjöfartskre tsar hade man emellertid svårt att för~
klara, huru en så modäen passagarer ångare som L u s i t a n i a hade kunnat sänkas så hastigt genom en enda torpeds verkan, och m an feamkastad e antagandet , bekräftat
för övrigt av överlevand es vittnesmål ( ? ) , att den tyske
befälhavar en, obekymrad om förlusten av människoli v,
som därav blev föl j den, hade låtit avskjuta en andea torped för att förkorta sitt offers dödsångest .
Inför det hos de neutJ'ala framkallad e intrycket skyn dade man sig emellertid från tysk sida att förkunna d e l s
att de amerikans ka passagerar na blivit varnade av kejserliga ryska konsulatet i New York att fara med Lusitania '
.
d e l s att den tyske befälhavar en på und ervattensb åten
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var okunnig om att h an h ade en pas sagerarån gare aLt
göra m ed samt d e l s slutligen , att den andra explosion en
icke för orsakats av en t oep ed n :r 2 utan fa stmer geno m
explosion av d en ammunit ion, varmed L u s i t a n i a så påst ods det - var lastad.
Det dokum ent, varav vi h ä r nedan lämna en öve r sättning , är sk eppsjonm al en under U. 20 :s keyssn ing i
No rd atl anten d en 30 apeil- -13 m aj 19 15, vanmd er , bland
andea. fartyg , även L u s i t a n i a · sänktes: Doku men tet a1· föi' öv eig.t ett po sthumt vi ttnes.m å l, då J;:apterilöj t nant Schwieg er, på vilkens ord e e L u s.i t a n i a sänkt es,
i de tyska m a rinrull o t' n a står up ptagen som " för s vunnen" .
rrvå och ett halvt å t' eftee L u s i t a n i a s sänkning, den
5 n ov. 1915 , avgick h a n nämligen fr ån Luclwigs haven
med en annan und ervattens b åt, U. 88, fö r att aldrig m ee
låta hör a av sig ! - Efter återkoms ten fr ån den kryss ning, varunder L u s i t a n i a sänktes, insände Schwieg er
sin rapport till den tyska stor·a amiral staben. De t äe
detta dokumen t, som en amerikan sk tidningsm an F rank
E. Mason, anställd i Intemati onal News Service, nyligen
träffat på i marinark ivet i Berlin.
Han omtalar icke - sägee den feanska L' I l l u s t r apå
t i o n , ur vilken tid skrift vi . hämtat för eliggand e avbild
r·afisk
g
foto
en
sig
förskaffa
lyckats
han
vad sätt
av elen del av lo ggboken (sid. 8 ) , som b erör ensam t
L u s i t a n i a s sänkning, m en han garanter a r elen absoluta äktheten beträffan de de tolv maskinsl uivna sidor',
som jämte ett pae sj ökort slumrade ibland hundeata ls
andra liknande volymer und er ett enkelt blått om slag.
Avfattad i det ögonblic k L u s i t a n i a sänktes, ä e
denna officiella rapport rätt och slä tt ett konfid entiellt
dokum ent, avsett att läsas enelast av b efälhavar en för u båtsflotti lj en och sto ra mar·ins tab en.
F öe att icke alltför mycket trötta läsaren ha vi det är fortfaran de den franska tidskrifte ns ord vi anföra
- i början ute slutit n åg ra satse r m el en t yska texten av
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enbart tekniskt inteesse och i slutet även beeättels e n om
kryssning ens sista del , m en ha absolut eespekt erat texten
i detalj föe dagarna el en 6 och 7 maj, unde r lopp et av
vilka U. 20 sä nkte te e stora fartyg , bland dem Cunaecllinj ens ångaee L u s i t a n i a.
Krigsdagbok

förd ombord å H. M :ts U. 20 und ei; p eriod en 30 april13 maj 1915.
( Unelee Kaptenlö jtnant Schwiege rs befäl. )
Den 30 april 1915.
Kl. 7 f. m. Avgick från Emclen föe län g re kryss ning i
Irländska sj ön.
Utfört clyknings prov. Passerat dikt
Kl. 10 ,3 0 f. m.
W es teren-bo j en.
Kl. 12m. Ändrat kurs n ågot föe att undvika det i seldom
·
O 81 signaler ade minfältet .
Uneler eftermidd agen. Försökt använda 1'. S. F. och att
utbyta m eddeland en med H. M :s A r c o n a.
Kl. 8 e. m. Vid Doggeesb ank passera.t åtskilliga fi skekuttrae, förand e holländ sk fl agg.
Kl.

Kl.
Kl.
K~.

Kl.

Den 1 maj.
8 f. m. En liten ångare dyker plötsligt upp på nära
h åll i dimman. J ag dyker ögonblic kligen n e r till
22 meter och fortsätte r kurs en, till följ e tjockan, i
undervat tensläge.
12 m. Det har lättat på. Låter tömma vatten-ta nlmi;na och fort sätter i övervatte nsläge.
12m e. m. Använda ndet av T . S. F. omöjligt till
följe oupphörl iga fientliga meddelan den.
5 e. m . J ag går n ed till 22 meter till följe tjockan
och följee ångarnas vanliga kurs mot Fidh of Forth.
6m e. m . Går upp till ytan. Klarnat n ågot. Obseeverae ångare om styrbord, stävande väs tvart. Avstå r fr ån att anfalla. Alltför dålig sikt.
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2 maj.
Kl. 4, 2 0 f. m. J ag dyker hastigt ner inför minst sex i svepningsformation (filet) framgående och rakt emot oss
stävande torpedjagare.
Kl. 6, 2 5 f. m .

Går upp till vattenytan.

Kl. 9 f. m. Går ner till 22 meter till följe två jagare,
tydligen u te på patrull t j än s t.
Kl. 11 , 2 0 f. m. Användning av periskopet omöjlig till
följe tjocka, varför jag låter tömma vattentankarna
och går upp till ytan för att få en överblick. J ag
stannar uppe knappast tio minuter till följe fientligt
fartyg.
Kl. 1no e. m. Går upp till ytan. Förut om babord de
förutnämnda sex torpecljagarna, patrullerande emel· lan Ronalclsay och Fair-Island. Dyker åter ner.
Kl. 1, 30 e. m. Ser åter de bägge jagarna förut om styrbord. Går åter ner till 22 meter för att i unclervattensläge överskrida lin j en Ronalclsay- Fair Island.
Kl. 5 , 3 0 e. m . Går åter upp till .11 meter, men upptäcker
en annan patrullbåt och går därför åter ner till 22.
Fortsätter färden under vatten till klockan 8 på aftonen.
A n m. Om bevakningen av linjen Fair-IslanclRonald say icke ä r tillfällig utan väl anordnad av
den fientliga ledningen, är passagen om dagen, vid
god sikt, riskabel. U. 20 , tvingad att gå ner i unclervattensläge före daggryningen och nödsakad att tillryggalägga 50 sjömil under vatten, skulle ha befunnit sig i en kritisk belägenhet, om en annan jagare
hade befunnit sig på patrullering norr om den ifrågavarande linjen, ty ackumulatorerna höllo på att
urladdas och (den elektriska) strömmen böejade
tryta.
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3 maj.
Simrit kursen för dansk lastångare och under natten
för stor neutral ångare m ed belyst namn, troligen
dansk passagerareångare på väg från Köpenhamn till
Montreal.
Kl. 7,w Dykt ner till 11 meter och intager ställning för
att anfalla ångare, som stävar rätt emot oss. öppnar
eld med stävtuben på 300 meter och klickar, enär
torpeden fastnat (reste coincee ) i tuben.
Kl. 9)4 5 e. m. Åter gått ner till 11 meter och skyndat
efter en annan ångare för att anfålla. I skymningen
ter sig den annalkande ångaren helt obetydlig ut,
varför jag också avstår från att anfalla. Se clcl från
siclan tyckes ångaren vara en engelsk lastdragare om
cirka 1,500 ton. Anfall möjligare . Dessutom gick
ångaren i fr åga med alla ljus släckta, och i skyqming
bedömer man avståndet till målet illa. Jag går således upp till ytan och fortsätter min kurs.
4 maj.
Kl. 2, 30 e. m. Jag går ner till 11 meter för att anfalla
ångare , eom stävar rätt emot oss. J ag märker i
tid, att det är en armerad trålare (chalutier ) . Avstår fr ån att anfalla och går upp till ytan.
Kl. · 8,. 0 e. m. Gått ner för att anfalla ångare , stävande
nordvart hän. Det är denna gång en svensk lastångare H i b e r n i a,* ) förande neutralt märke, men
utan flagga. J ag fortsätter min färd i övervattensläge.
5 maj.
Kl. 3 f. m. J ag anställer jakt på tvänne fartyg för att
anfalla dem, m en kastar om rodret, då jag ser att
det är patrullbåtar.
Kl. 7, 20 f. m. Dyker ner till 22 meter till följe tät dimma. Vi närma oss den punkt, där de stora ångarna
' ) Med stor sannolikile t S v e n s k a L l o y d s ångare I b e r n i a,
som vid åsy ftad tid b efann s ig i dessa fa rv atten.
ö v e r s.
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Kl.

Kl.

Kl.

Kl.

Kl.

dubbl era irländ ska sydväst kusten, och det skull e va ra omöjligt att undvika dem i denna tjocka.
9, 25 f. m. Låter tömma vattentankarna och går upp
till ytan. Ehmu vi nu b efinn a oss i de stora ån gar nas kurs och väd ret kl arnat, har ick e n ågo t fartyg
iakttagits sedan föregåend e eftermidd ag.
5 ,50 e. m . Sätter kurs emot en seglare, so m tycks
vara av betydande storl ek. Då jag komm er närmare
märker jag emellertid , att det endast är en liten
tremastare. p å det icke innebäe n ågon fara föe U.
20 går jag upp aktee om seglar en. Dess besättning , beståe nd e av fem man, får order att lämna
fadyget och komma över till oss föl' att avlämna
fla ggan och sk eppspapp eren. Fartyget heter Earl
af Latham, kommande från Liveep ool på väg till
Vi sänka den g enom tolv
Limmerid~ m ed stenlast.
granater feån snabbskjutand e kanonen. Besättningen roe allt vad tygen h ålla emot kusten, ehuru en
fi skekutt ee finn es i närh eten.
Jag anfaller m ed bronstoep ecl en ångare
9 no e. m .
om cirka 3,000 ton. Ångaren stoppar, ändrar kurs
och fortsättet' m ed full fart , då den m ärker kölvattn e t fr ån luftbubblorna. rror·peden snuddar vid ak t ern. Jag fick verkligen intrycket av att torpeden,
som torde ha varit illa regl eead , icke skulle nå fram
till målet. Ångaeen upph öe icke att gå i zicksack för
att undgå en andra torp ed, val'föe jag avstår fr ån att
anfalla.
9, 5 0 e. m . J ag går ner till 22 m eter , enär tjockan
tilltager och det skulle vara omöjligt att undvika en
kollision i denna dimma.
6 maj. Nona Atlanten.
8,. 0 f. m . Tidtal s åteekommancle tät dimma. rr ömt
vattentankarna till följe klart väd er ·och fort sätt ee
färd en i övervattensläge. Stor ångar e förut om styrbord . Sätter kms på honom för att anfalla. Ingen
fara för att bliva rammad eller beskjuten i denna

Kl.

Kl.

Kl.
Kl.

dåliga sikt. ÅHga r en vänder, då elen fåe syn på U
20. Att fort sätta föeföljandet i övervattensläge syn es mig icke farligt i denna clisa . J ag stävar rätt
på ångaren och anfall er med kanon en. Ånga.ren
fl ye m ed full fa rt. Efter att ha blivit teäffad två
gån ger, för svinner elen för en stund i tjockan. Då
m ålet åter blir synligt, fort sätt er jag åter b es kjutningen m ed kanon. Ångaeen upphör icke att vända ak tern emot oss för att und gå att bliva torpederad .
F örst se dan elen upprep ade gånger blivit träffad
(kommandobryggan en gång), stannar el en och sätt er livbåtah1a i sj ön. En av dem vattenfylls och
sjunker omedelbart seelan elen klarats fr ån taljorna .
De tre andra avlägsna sig, överfyllda .
11 f. m. De tr e livbåtarna avlägsna sig långsamt
från fartyget. Jag ger eld med stävtuben (bronstorp ed, inställd för två och en halv meter ) på 500
meters avstånd. Torpeden träffar i h öjd med maskinrummet utan vidare verkan. Ångar·en sjunker
n er något m ed aktern, m en h åller sig likväl flytande. Då jag ·ser detta närmar jag mig densamma
och öppnar eld med snabb skjutande kanonen emot
dess vattenlinj e. Namnet i aktern dolt av överspi kad e och målade bräder, är C a n d i d a t e, hemma h örande i Liverpool. Ångaren är en 5,000 - tonnar e,
brutto. Den hade ingen flagga hissad.
11 , 25 f. m. Den sjunker långsamt m er och mer, var efter elen försvinner i djup et , lyftande aktern h ög:t
över vattenytan. Vrakets läge: 50 o, 50 ' , 6" nord
och 6 o;· ·30', 8" väst .
De tre livb åtarna upptagas av trålare (patrullb åt? ),
som därefter h åller nee emot oss .
11 , 30 f. m. Ändrar kurs 180 ° för att komma utom
synhåll .
11 HO f. m. rrvärs ut om styrboecl synes en ny ångaf'e,
vars kues tyclcs böra skära våe. Den föesvann snart
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Kl.

Kl.

Kl.
Kl.

Kl.
Kl.

Kl.

Kl.

ur sikte i en dimmbänk vid horisonten. J ag stä var ditåt med full fart i övervattensläge.
12 110 e. m. J ag dyker hastigt ner, emedan fartyget
blir synligt ur dimman, derina gång förut om styrbord.
12, 30 e. m. Jag försöker komma i läge för att anfalla med stävtuben, men m åste avstå därfrån, enär
ångaren hastigt avlägsnar sig till 3,000 meter och
det är omöjligt att erhålla tillfredsställand e anslagsvink-el (endast 20 o) . Denna ångare var varken mer
eller mindre än en Hvita Stjärnlinjens passagerarbåt
om cirka 14 ,000 ton; ingen flagga hissad.
12 140 e. m. Gått ner på 22 meters djup , emedan tjockan blir allt intensivare.
1,45 e. m. Gått upp till 11 meter. Lätt uppklarnande.
Siktbarhet: 3 sjömil. Svag dyning. Förut om styrbord ny ångare. 1, 50 e. m. Sätter kurs på den för att anfalla.
2, 03 e. m. öppnar eld med stävtuben (G-torped,
inställd för 3 meter ) på 300 meters avstånd . Torpeden exploderar i höjd med manskapsskansen; fartyget sänker sig ner med fören , men sjunker icke.
Besättningen sätter genast livbåtarna i sjön. Fartyget ä r en engelsman om cirka 6,00 0 ton. Namnet
är utplånat genom övermålning; ingen flagga. rrillhör sannolikt samma bolag som den föregående
sänkta lastångaren.
3 113 e. m. Tilltagande tjocka. Pumpat ut luften ur
vattentankarna och avfyrat bronstorped emot fartygets akter för att tvinga den att sjunka. ExplosiOI1en förorsakar våldsam svallvåg. J ag stannar icke
kvar tills ångaren gått till botten, men är i alla händelser säker på att den sjunkit. Vrakets läge: 51 o,
4 7', 8" Nord, 6 o, 27', 5" Väst.
3 11 5 e. m. Stark tjocka. Dykt ner till 24 m eter och
styrt kursen 240 ° för att hålla sjön. Avstår från

-
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att mera närma mig Liverp ool, ehuru dess farvatten
anvisats mig som operationsbaser, av följande skäl:

1 :o)

2 :o)

3 :o)

4 :o)

5 :o)

den

Till följ e tjockan, som råder sedan dessa två dagars vindstilla, och då avläsningen av barometern
icke tycks tyda på något uppklarnande under de närmaste dagarna;
Emedan det, i tjocka, är omöjligt att i tid upptäcka
de talrika fientliga bevakningsfartyg , som b efinna sig
i S :t Georgskanalen och i irländ ska sjön : trålare
och jagare. Därav en ständig fara att bli överraskad
och tvungen att h ela tiden framgå i undervattens läge.
Enär det icke kan bli fråga om att under dessa så
föga ljusa nättee invänta de från Liveepool utgåend e
transpoetfartygens passage, ty det är omöjligt att
förutse, huruvida de eskoeteras av jagare eller icke.
Dessutom är det antagligt, att de alltid, särskilt nattetid , ä ro det;
Emedan åtgången av olja und er keyssadärden
från Emden till S :t Georgskanalen redan varit så ansenlig att återfärden från Liverpool runt irländska
sydkusten icke skulle vara möjlig, och jag vill till
varj e pris undvika att återvända genom nordkana len på grund av den bevakning, som äe anordnad på
höj den av Firth of Clyde - en bevakning, vars e ffektivitet U 20 från en föregående kryssning till
fullo kunnat konstatera; samt
Emedan jag icke har kvar mer ä n tre torpeder till
min disposition och vill reservera två för återfärden.
Jag beslutar alltså, att företa en kryssning sö der om Bristolkanalen och där anfalla ångarna tills
två femtedelar av mitt oljeförråd förbrukats. rrillfällen till anfall komma här icke att saknas, och farorna för repressalier äro mindre.
(Här börjar nu befälhavarens för U. 20 dagbok för
7 maj 1915 , varuneler L u s i t a n i a sänlctes) .
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7 maj. NOJ'clatlanten.
Kl. 10 f. m. Då dimman icke h öjer sig , beslutar jag att
b örj a kryssnin gsfärlen h emåt för att ha vack ert väder i Nordkanal en.
Kl. 11 f . m . Det lättar på . En patmllb åt ( ? ) stävae emot
oss från landsidan. · Den i:ir ä nnu långt borta.
Kl. 11 , 0 5 f. m . Gått ned till 11 meters djup, iakttagit ån gar en . Pl ötsligt utmä rkt sikt. Augar en går med
sakta fart . Icke dess mind re går j ag ner t ill 24 meters djup och avlägsnar mig från honom. J ag går
om en timma åter upp för att få en överblick över
omgivningen.
Kl. 12, 50 e. m. God sikt. Ångar e m ed mycket kraftiga
maskiner passerar rätt över oss. Då vi åter gå upp
till 11 m et er , konstanterar jag, att elen ån gar e, som
för tio minut er seelan passerat över oss icke är nå gon . annan än ett engelskt krigsfartyg. Gaitnmal
mindre kryssare (av P e l o r o u s-typen ) m ed två
skorstenar och två master.
Kl. 1 n 5 e. m. J ag sätter eft er k ryssaren för att försöka
anfalla honom, då elen kommer att ändra kurs. Den
upphör emellertid icke att m ed full far t gå i sick sack och försvinn er slutligen i riktning mot Que enstown.
Kl. 1,. 5 e. m. Utmärkt go d sikt, vackert väder. rrm
följe därav tömt vattentankarna och fortsätter färden. Det syn es icke tj äna till n ågot att vänta i
h avsbandet utanför Queenstow n.
Kl. 2 e. m. Rätt förut synes de 4 skorstenarna och de 2
masterna av en ångare, styrande en kurs vinkelrätt
emot vår. (Den synes komma syd - sydväst ifrån och
stäva emot Galley Heacl på irländ ska sydkusten ) .
Fartyget tyckes vara en stor passagerarångar e .
Kl. 2, 05 e. m. Dykt ner till 11 meter och sätter full fart
för att skära ångare ns kurs, i förhoppning om att
elen skall gira babord för att följa kusten av Irland.
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Kl. 2, 07 e. m . Ångaren girar babord och stävar mot
Queenstown, på så sätt möj liggö rand e mitt anfall.
J ag sätter forc erad fart till klockan 3 för att k omma
i gynnsamt läge för ångare n.
Kl. 3no e. m. Tubskott på 700 meter (G- torped , 3 meter s cljupinställning ) . Anslagsvinkel 90 grader . Antaglig hastighet 22 knop. rrorpeclen tr äffar styrb ord
dikt bortom kommandobryggan. Den åstadkomm er
en utomord entlig stark kn all , följd av ett väldigt rökm oln (mycket högt över förligaste skorstenen ) . rr orpecl ens explo sion har följt s av en annan (ångpanne eller kol- ell er krut? ) , överbyggnaderna över träffpunkten och däc ket lossna från varandra. En eldsvåda bryter ut ; övr e kommandob ryggan insvepes av
rök.
Ångar en stoppar omed elb art och får stark styrbo rel s slagsid a, samtidigt som elen sjunker med fören.
Den tyckes vara n ä ra att lmntra i vilket ögonblick
stor förvirrin g ombord å ångaren ; man
~:. om h elst.
klargö r livb åtarna och får en del av dem i sj ön.
Härvidlag tyckes man alldeles ha förl orat all b esinning. Upprepade gånger störta de med pass agerare
fyllda livb åtarna, till följe av att taljorna icke fira s
lika, i havet m ed fö r en ell er aktern nedåt och vattenfyllas omedelb art.
På babord s sida lyc kas man, till följe slagsidan, utsätta enelast få livbåtar. F artyge t blåser
" Bort! " J ag läser namnet L u s i t a n i a i guldb okstäver i fören. Skorstenarna svartmålade . Ingen
flagga hissad akte t' ut.
Ån gar en gick med 20 knops fart.
Kl. 3 , 25 e. m. Då det ser u t som om ån garen icke lä nge
skall kunna h ålla sig flytande , går jag n er till 24
m eter och sti cker till h avs. J ag skull e för övrigt
icke h a kunnat avskjuta en torped till mitt ibland all a
dessa människor , sö m sökt e rädda sig .. .
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Kl. 4m e, m . Jag går upp till 11 meter för att överbli cka
nejden . Långt bort akter ut synas en mängd livbåtar, som ro bort. Ingent ing av L u s i t a n i a. Vrakets läge 1 4 sjömil sydost fr ån fyren Old Read of
Kingsale, på cirka 90 meters djup (27 sjömil från
Queen stown) , nordlig latitud 51 o , 22' , 6" och västlig longitu d 80 ° , 31'. Kusten och fyren tydligt siktbara.
Kl. 4, 20 e. m. Ny akttage lse : förut om babord , s tor ån- ·
gare, stävand e emot Fastne t Rock. Jag sätter full
fart f öe att anfalla med aktertu ben.
e. ni. öppnar eld fr å n aktertu ben, 90 o anslags 5,
Kl.
08
vinkel , avstånd 500 meter. skjutfö rhållan dena syn tes m yc k et gynnsa mma. Omöjli gt att bomma med
väl eeglera d torp ed . Den hae emelle etid b ommat .
Då jag för ett ögonbl ick efter skottlo ssninge n deagit in perisko p e t, bl ev det tyvän omöjli gt att b estämm a oesake n till detta bomsk ott. Toep eden lämnad e tuben utan manlce mang, och det måste h a inhäffa t någon rnatorh averi ellee ock så hae den gått
ut i sned vinl,el. Inföean det i tuben sked de fullt
koreek t, enä r to rpedoff ic ern vae själv näevae ande .
Den ifrågav at·and e ån gaeen vae en lastång aee med en
sto t' röd s koest en och två master . Inge n flagga hissad i aktem . 'l' eoligtv is h a r den icke märkt torpeden, emeda n den icke änd rat sin lmes.
Kl. 5 11 5 e. m . Gått n er till 24 metees djup och fortsat t
emot öpp na havet.
1
Kl. 6m e. m. 'l ömt vatten tankam a och foetsat t i övervattens läge . Län gst bort vid hoeison ten synes röken
från sex stora fat'tyg, komma nde feån ell er på väg
till Englan d . . . Det är föevån ansväe t , att trafike n
äe så staek i d essa farvatt en, sär skilt i dag, då i går
hå st ora fartyg blivit sänkt a söder om S :t Geoegs kanalen. J ag kan icke f örklara , vad ör L u s i t a n i a
ic ke vald e återväg e n gen01n Nor dkan alen.

Trakte n söder om Idand , från Fastne t Rock till
S :t Georgs kanale n, mellan 30 och 50 mil ifrå n kusten, föeblir den b äs ta operati onstea tern för handel skriget. Fadyg en kunna icke gäma natteti d passera detta ställe, om de på natten vilja tränga in i irländsk a sj ön. De kunna icke heller gärna konvoj eras av jagare "i öppna havet. Det äe dä rför som repeessa lier äro m indr e att fmkta här och skulle icke
heller vaea så effekti va som i nä rheten av hamna r
och fyrfarty g.
J ag tillåtee mig bland annat hemstä lla, att vå ~·a undeev attensb å tar, som äeo avsedd a att opeeer a
edee,
. 1 dessa farvatt en, förses endast med G-torp
em edan bwnsto rp ed ema h a endast en obetyd lig verkan på de stora fartyg , som passe ra här och som alltid ha vattent ä ta skott och luckor na omsorg sfullt
stängd a.
Kl. S,so e. m . God sikt. Fortsät tee kryssn ingen hemåt
på långt avstånd frå n ku sten f ör att icke oroas av patmllb åtae. J ag sparar min sista akterto rpedtu b för
alla eventu aliteter .
(Ingen h änd else av . intr·ess e inteäff ar und e e
hemkry s sning en från den 8 till d en 13 maj.) Anlä~d
till Wilhel mshave n, _,vsluta r k aptenlö jtnant schwie ge r sin dagbok m ed följand e anmärk ningae :
Emot underv atten sb åten själv och dess be sättnin g
har und er hyssn ing en intet va rit att anmärk a. Ehuru jag
under lopp et av des sa fjorton dagars kryssn in 15a icke varit i tillfäll e att låta underv attensb åten vila p å h avsbot ten
h.ar b esättni ngen icke blivit öveean st eä ngcl,· en äe, fr ånsett
tJockan , vädeet varit rätt gynnsa mt. Vi h a enelast en ell e r·
två dagar h aft svå t· sjö, vamnd ee krän gninge n likväl icke
'Varit alltför star·k Nästan inga alarm (alerte s ) ell er man keman g unclee lopp et av ele n dubbla öven esan. Dimma n
längs irlä nd ska kust en var alltföe ihållan de för att tillåta
m ånga ob servati one r, och vi skull e ha kommi t tillbaka
m ed oföerät tat ärende . om di mman var at två d agar till.
Tidsh-i/t i Sjöväsen det.
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Udervattensbåten har tillryggalagt 3,006 sjömil, därav 250 i undervattensgång. Antalet självr egistrerade rotationer å slagtälj aren utgör 4 75 miljoner för varje ytmotor. Maskinerna ha under hela kryssningen fungerat
utan anmärkning. Endast kylsystemet till en av pistonerna strejkade under återfärden så att hastigheten måste reduceras till 11 mil.
Reservstyrman Lanz har ånyo gjort berömvärda
tjänster. Han har und er företaget varit till stor nytta, ty
han har kunnat känna igen de engelska fartygen på deras
gång och konstruktion och har genast kunnat uppge deras vanliga hastighet.
E. af D.

Tygmästare vid Karlskrona örlogsstation
i äldre tider.
Anteckningar av ledamoten E r n s t H o l m b e r g .

Avsikten med nedanstående anteclwingar, som till
största delen äro grundade på äld r e arkivhandlingar , är
att lämna ett lit et bidrag till vår örlogsflottas personhistorile
Den förste , som kom att bekläda den ansvarsfulla
tygmästarebefattningen vid Karlskronas nyanlagda flottstation, var enligt rullorna d en i tjänsten redan grånade
A n d e r s E r i k s s o n G y l l e n s p a k. Född 1620 och son
av rådmannen Erik Spak i Karlstad kom han efter år
1641 i Upsala avlagd stud entexamen som Konstapelsmat
45 i amiralitetets tjänst, blev 56 underlöjtnant, 59 löjtnant
och tygvaktare vid artilleriet, 65 artillerikap ten, 7 4 tygmästare samt 77 amiral-löjtnant. Han erhöll 90 sitt avsked med åtnjutand e av livstidsgratial till samn1a belopp
som ordinarie lönen. Av hans sjökommenderingar må
nämnas, att han 75 och 76 var på amiralsskeppet Kronan,
vid vars förolyckande i Kalmarsund sistnämnda år han
var en av de få, som blevo räddade: Följande år var han
på Henrik Horns amiralsskepp Viktoria. Han avled i Stockholm 95, och fick sitt lägerställ e i Klara kyrka, där hans
vapensköld även blev uppsatt. I sitt gifte med Margareta
Skilding hade han 12 barn; av döttrarna blevo några gifta
med sjöofficerare.
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Hans efterträdaee blev 1690 J o h a n V i l h e l m L e j o n f e l t; som beklädde denna syssla intill sin död den

14 februari 1707. Son av amiral-löjtnanten Henrik To masson Lejonfett blev han 1669 antagen som konstap el
vid amiralitetet; e eh öll 71 utrikes permission och enga gerade sig i tjänst undet' franske konungens livgm·de samt
bevistade det årets aktioner, földde 72 armeen in i. Tyskland samt blev följande å r vid ' Maastrichts beiägring bl esserad. Var 7 4 med vid C]Jades-roi und e r prinsen av
Condes bataljon samt erhöll i Paris order att begiva sig
hem till Sverige. Avanceeade 75 till artill erilöjtnant och
76 till kapten. Bevistade sistnämnda år und e r d. v. major
Taubes kommando sjöslaget m ed de danske mellan skånska och tyska vallen, jämväl ock sjöbataljerna und er
öland. Kommenderad 77 på Mars deltog h an i aktionen
mot daskarna i Kögebukt och blev som fånge förd till
Köpenhamn, men ranconerad es i oktober s. å. Var 7 8
komm end erad på Nyckeln, och gjo rde 79 på Carolus tygmästaretj ä nst, emedan amiral-löjtnanten Gyllenspak på
grund av sin höga åld er ej förm ådde detta. Deltog 88 på
Sverige i sjöexercisen under öland ochc gick 89 om~ord
på amiral-generalsskeppet Carolus , da flottan , krlgs rustad mot Danmark, gick åt Ystad. Var 1700 komm en derad på Hans Wachtmeisters am iralssl<.epp Konung Calus, und er expeditionen mot Danmark, då Karl XII gick
-ombord i Karlskrona på detta stolta tredäcksskepp.
Det av Lejonfett uppgjorda exercisreglementet användes en lång tid f ram åt vid flott an. Någ ra dagar fö re
sin död inlämnade h an en supplik att utfå sin lön, emedan han var ' 'i sådan medell öshet, att han ej mäktade
för se sig med nödiga medikamenter ur stadsapoteket,
-mycket mindre sig och de sina upp eh ålla" . Han fi ck sitt
läger ställ e i Ljungby. Gift m ed Katarina Palmgren. S~ 
.nen J onas Hemik avled 1708 som artilleri-löjtnant v1d
flottan.
Som tygmästa re efter h onom kom J o h a n F r e d r i k
v. H e i n e n . Han blev 1687 konstapel vid fälta rtill eri r
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staten och 88 fyrv erkare . Erhöll 90 utrikes permission
och begav sig till Holland och Brabant, bevistad e 91 bombarderingen av Lyk och avancerade till artilleri-löjtnant;
bevistad e 92 kampanjen i Brabant. Utnämnd es unel er sitt
utevarande 93 till överfyrverkare i Riga och 94 till fänrik vid Jönköpings artilleriregemente; bevistade 95 kampanj en till sjöss och var med om bombard eringen av S :t
Malo och Namurs b elägring. Avancerade 96 till fyrverkare-kapten vid amiralitetet och 98 till artillerikapten, i
vilken grad han tj enade till 1707, då h an mottog tygmästaresysslan. Han såg sin död i februari 1711 , då den
obeskrivligt hemska b öldpesten svept e sitt svar ta dok över
stad och land. Son av assessorn Peter v. Heinen i Liffland var han i sitt 2 :dra gifte förenad med Eva Kri stina
v. Otter.
Hans successor blev 171 2 D a n i e l G r u n d e l. E fter att i Stockholm hava lärt artilleri och fyrverkeri blev
han 1696 som konstapel antagen vid amiralitetet, samt
erhöll följande år utrikes permission, då han som konstapelsmat kom i tj änst på ett engelskt örl ogsskepp av
100 kanoner. Efter fredsslutet b egav han sig till Lon~
don för att arbeta på det lustfyrverkeri, som där skulle
presenteras. Genom rekomm endation dä rifrå n anmä lde
han sig ho s rysk e zaren, som ville antaga honom till
fyrverkar ekapten och äveh givit honom fullmakt härpå
men han avsade sig uppdraget och begav sig hem till
Sverige, dä r han 98 blev artillerilöjtnant och 1701 kapten.
Uneler sj ökampanj erna 1710- 12 i Östersj ön var han sta tionerad på Hans W achtmeisters amiral ssk epp Gö ta Lejon
och Konung Carolus. Han var den förste informatorn vid
artilleriskolim i Karlkrona. F rån tl'ycket har han utgivit
tvenne arbeten i artillerivetenskapen, som vunnit fack ~
mäns erkänancle. Det ena bär titeln: " Nödig unelerrättelse om artilleriet till lands och sj ö s såväl till th eoriain so m
praxin b eskriven och med nödiga kopp arstycken född a rad. " rrryckt 1705 i Stockholm. Kopparsticket fram-
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för titelb ladet visa1' en utspänd fl aggduk m ed fl acld l'and e
toffsar och med Kunglig keona övers t. På d ess öv1'e hälf t
synes ett sjöslag, insvept i lmnonr· ök, och p å dess nedr e
h älft en deabbning till land s, däe man se e hjältekonunge n
i spe t sen för sina segeand e trupp e e sprän ga fram på si :1
häst. Allra ned e est står en latinsk vers, so m innehålle1·
ett glorifierande av tolft e Karl s tappra b ed1'ift ee. Des s
b örjan lyd er: " Carolus e n trepidos quae fulmin a mitlat
in hoste s ! Bell o t onet te rr a, se u ton et ill e mari " . ( Ca rolu s se ! vilka blixtar han slunga r in bla nd föeskräckta
fiender! J ord en dånar av keig ell e e dundrar h an upp å
havet. )
I för etalet till detta a rbet e, som ä1' till egnat konu n gen , skrive r Grund el: " inför Eders Kon gl. Maj :ts fött er
d e tta mitt lilla aeb et e att n ede rl ägga skull e väl d ess ringh et och ofullkomlige skick mig avs kräckia, cläe icke E.
K. Maj :ts oförliknelige n å d och uti ett så s tort hj ä ltemod
lysand e fr omhet, so m fa st alla i djupaste förundran ställer , min allerunderdånigst e vördnad d et h oppet g iva, att
E. K. M. med nådig t öga lä rer. täckas j ä mväl mi g anse ,
och vad jag efter liten förmåga av ett vid lyftigt ämn e
sammanfattat, i underdånigt uppt' åt E . K. Maj :ts härva rande amiralitets -artill eri att b etj e na, häl st s om på svenska intet därom tillförne i ljuset kommit, och n yläringa1·
av de m å nga utl ä nningars böcker mer hinder än unclee Den stor e, al) sm ä ktige Gud , som
r ä ttelse taga. - - härtills gjort E . K. Maj :ts rättmätige vapen så lys and e
samt dess artilleri till lands och vatten väld igt emot d e
trolöse och hätske fiend e rna, styrkie E . K. Maj :ts a rm atL
dämpa övermod , hela vedden till und e rbart efterdöme,
och göre evigt E . K. Maj :t s lov och namn ej all e nast av
sto re segervinningar utan ock den sälla, omsider fas ta
åte rställde freden " . Efter detta företal f öljer en adress
" till den välvillige läsaren" .
I d et k-apitel som behandlar "p rov av långa och lwrt a
s tycken ( kanoner· ) samt krutets art där·vid ", om nämne r
Grunde] , a tt han för några å e sedan fick i uppdrag a tt upp-
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gö ra m odellerna till de " styck en ", som för amiealitetets
·räkning skull e gjutas. Såväl på fr ä mmand e orter so m här
hemma i Sverige had e han haft tillfälle att avprova b åäe
lå nga och korta styc ken , särd eles å r 1 698 , då han h ela
sommaren i Karl s krona hade exercis med underofficerarne
och artill eri -volontärerna på batt e riet vid va rvet . Av den
d å gjorda provs kjutningen framgick, att d e 2 polska 30
kaliber långa " sla ngarna" sköto öve r 100 steg lä ngre och
säkrare än de 8 endast 20 kalib er långa skeppskanonerna.
Då flottan 1700 låg i Kö gebug t , bl ev h an en dag, då vädret
var särd eles stilla, avWachtmeister beordeadatt "exercera
s karpt" fr å n det översta och andra laget på amiralsskeppet
Carolu s. Ä ven då b lev r es ultat et detsamma, att skotten
fr å n de två 18 - pundiga slangarna på 2 7 kalibers längd
horisontalt riktad e sköto 150 steg längr e bort än de 18pund iga av 20 kalibers längd. Vid samma t illfäll e anställdes äve n elevationsprov "i många förnäma officerares närvaro " av d en anledningen, att Gmndel fick order
att skjuta skarpt efter en liten misstänkt båt, som med
dragande vind passe rade Carolu s utan att " vilja visa sin
devo ir " . Ett b ågskott fr å n en 8 -pundig, 25 kaliber lång
kano n blev då riktat mot sagda b åt med den träffsäkerhet,
att, fastän båten var på m inst 2, 000 s tegs avstånd, och
föga mera än seglet syntes, kulan likväl slog tvä r sigenom
seglet och nödgade den att vända tillbaka.
Uti det kapit el, som bland annat omtalar olika slags
·deviser och inskriptioner på kanoner, lämnas den upplys ningen, att på de 36, 24, 18 samt mindre - pundiga metall·styckena på det s tora skeppet Konung Carolus stod denna
vers :
"På Cronan var jag fön en krona att försvara ,
då ödet störte m ig med h enne uti fara.
Kong Carols cron af ny igen till tjens t och vackt
mästarns tappre hand har mig ur hafvet brackt" .
Bärmed åsyftas tydligtvis skeppet Kronans so r gliga förolyckande 167 6 i Kal mat' sund , av vars 124 kanoner flera
blevo sedermera upptagna och omgjutna.

-478-

Grundels andra arbete, som är tillegnat Hans Wachtmeister och utarbetat i anslutning till Lejonfelts exercisreglemente, är betitlat: "En kort anledning ( = handledning) till artlleriet, med bifogad utförligare beskrivning om arbetet till sjös och dhe om skiepsbord övlige
exercitierna med stycken". Tryckningsår et är icke utsatt.
Grunde! ägde ett bra bibliotek särskilt i matematik
och historia, som sedan inköptes av amiralen och presidenten i Am :ts- Kollegiet, baron Karl Hans Wachtmeiste r
(t 1731 ). Han avled den 10 maj 1716, sörjd av sin
hustru Emerentia Lejonfelt, som enligt 1718 åt'S tomtförteckning ägde hörntomten n:o 1 uti 16 kvarteret, belägen
vid Vestra Amiralitetsga tan mitt emot klockstapelss lätten.
Efter Grunde! kom 1716, utan att förut hava haft
anställning vid flottan, Niklas Rudolf v. Reichenb a c h , som samtidigt befordrades till överste-löjtn ant vid
volontär-rege mentet. Det säges om honom, att han varit
en mycket skicklig fortifikations -officer. Som sådan hade han deltagit uti ryska kriget, blivit 1700 fången men
frigiven, bevistat slaget vid Narva. Under den långa tiden
av 32 år innehade han tygmästare-sy sslan, där hans fackinsikter kommo vapnet tillgodo. År 1722 uppgjorde han
en ritning på en 30-pundig, något över 10 fot lång järnkanon, som blev av am:ts-kolleg iet approberad. En av
honom s. å. uppgjord förtecldng på obrukbara metallkanoner upptager bland andra följande: 1 polsk fältslunga,
1 sp~;tnsk kanon, 1 12-pundig kanon med fur stliga holsteinska vapnet, gjuten 1603 i Hamburg, 1 " Kejserlig"
4-pundig, gjuten 1640 i Wien. Enligt en 1694 år uppgjord förteckning användes då på flottan ej mindre än
153 " trofe " -kanoner, vilka enligt K. Maj :ts befallning
skulle mot andra utbytas, såsom varande allt för dyrbara
för sådant bruk och lätt kunde hazarderas.
Reichenbach erhöll 17 4 8 avsked och avled ogift som
.den siste av sin ätt den 8 oktober 1749. Han var en av
de första officerare vid flottan, vilka 17 4 8 utnämndes
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till riddare av K. Maj :ts Svärdsorden. rrillhörancle stadens tyska församlin g gjorde han 17 42 en förärin g åt
densamma på 50 daler. Enligt en s. å. uppgjord testamentarisk elisposition erhöllo hans· systerdö)ttJ·ar Maria
Sofia och J ohanna Häusen vardera 400 dal e~·. Den se nare var gift med tyske pastorn J o han Gottfrid Michaelis.
Reichenbach ägde de båda mit1Cire fasti gheterna 43 och.
44 uti 1 O kvarteret, vid Vallgatan belägna.
Hans efterträdare blev '1748 Karl Gustaf v.
S c h a n t z. Han var född '1 682 och so n av protokollssekreterare Fredrik v. S. och hade förut varit anställd vid
fortifikatione n och fältartill eriet, innan . han 1715 efter
avlidne Gustav Henrik v. Wicken förordnade s som fyrverkarekapte n i Karlskrona. År 17 43 blev han efter öv~ r
ste-löjtnant v. Ridclerschant z major vid volontär-rege mentet. Då han i januari 1751 skulle träda i sitt andra
gifte med Kristina Barbara Raab, dotter av landshövding
Adam Johan Raab , anhöll han hos Am :ts-Kollegiet att av
tygförrådet till låns utbekomma några kanoner , pukor
och lantärnor, enär han på sin bröllopsdag även ärnade
till fägnadsbetyg else celebrera minnet av H. K. H. prins
Gustavs höga födelsedag , vilken begäran beviljades. Samma år firades under högtidliga former K. Maj :ts begravningsclag. Det tillhörde tygmästaren att vid elylika tillfällen på direktiv av Am :ts-Kollegiet vidtaga nödiga anordningar till salutens utförande. Enligt det denna gången uppgjorde ceremonielet blevo de två första salutomgångarna avlossade, då prästen nedsteg från predikstolen,.
och de båda övriga vid processionen s utgået1de från kyrkan, där 12 artilleri-unde ro.fficerare paraderade. Saluten började med 8 skott från vaktskeppet Kristina; därefter lossades 32 skott från kanonerna på am :ts-slätten,
4 skott från de på stadens torg uppställda kanonerna, 20·
skott från salutbatteriet på Kungshall och sist från sjökastellen med 32 skott från Kungsholmen och 16 från
Drottningskär . Efter varje omgång interfolierade volon·-
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tär-eegem entet med generalsalvor ur hand gevär. Peo cessionen feån kyekan skedde under lysand e lantä enor,
som bueo s -av deltagaena .
Tygmästare v. Schantz slutade sina dagar el en 19
.augusti 1753. Hans vapenskö ld äe upphängel uti Am :ts kyekan. Han vae riddare av Svä edsoeclen. sterbhus e t
synes hava vaeit ekonomiskt välsituerat. Enligt auktions kungörelsen för såld es " juvele r, g:uld, silvee, vackra möbler, porcellainee, vagnar och många flera begärliga pe t's ecllar " . Han vae ägaee av fa stigheten n :o 20 uti 1 O kvar te r et.
Till hans efterträdare före slog am :ts -koll egiet och
detta med all rätt artilleri-kapt enen O l o f r o r n q v i s t.
Uti sin egen uncleeclå niga ansökan till denna befordran
skeivee han följande: " - - - utav vad vikt och ange lägenhet tygmästare - Embetet här vid amiealitetet ä t', samt
varuti de därtill hörande vid steäckta göeomål en bestå, det
har Kongl. Maj :t uti Instmktion för samma embete un dee den 20 augusti 1735 i nåder behagat föreskriva , och
vågae jag mig således ej gå uti något vidlyftigt uppeepande däeav utan allenast alle rund erdånigst beeätta, det
jag, som ifrån ungdomen havt säedeles inclination och
lust för sjöartill e t·iet och feuerverkerie t, redan år 1709
till 1721 fat·it till sj ö s, varunder jag å r en 171 O, 12 och 15
varit med örlogsflottan vid Kögelmgt och under Dornbusch samt bevistat huvudaktion mot de danske, jämväl
.sedermera undee senaste krigsårens sjöexpedition er såsom tygmästare och artill eri -kapten varit kommenderad
på Eders Kongl. Maj :ts örlogsfl otta. Jämte allt detta
har min högsta åstundan likaled es varit att kunna tjena
det allmänna med nyttiga kunskaper uti vad , som höre l'
till teorien av sjöartilleriet och feuerverkeeie t, till vilken ända jag under hela fred slugnet feån år 1723 till
närvaeande tid obeeäknat de senaste sjöexped itionsåreu
17 41 och 17 42 samt 17 4 3, däruti h ållit information sam t
årligen exercerat det härvarande volontär - regementet
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med skjutande till m åls på tavla och flytande tonua både på fasta batte riee och om skeppsbot·d, jämväl givit
dem fullkomlig und e rrättel se, hum de sig vid alla tillfäll en med stycken och hand gevär m ed det m era skola förhålla, varutinnan jag, Gudi lov! så långt hunnit, att större
delen av am :ts-kaptenlöj tnantema och löjtnantema samt
sjöartillerista ten av mig blivit undervista, i anledning varav samt uppå Eders Kongl. Maj :ts och Riks ens Am :ts collegii underd ånige föredeagande Kongl. Maj :t geno m
nåcligste skeivel se t ill höghemälta Collegium unclee den 1
martii 17 48 däröver täcktes förklam nådigs t e · välb ehag;
havandes jag ock till min icke ringa uppmuntean fått hugna mig av en l!ka hög och oskattbar nåd , då Eders Kongl.
Maj :t år 17 49 uti egen hög närvaro här i Carlseeona upp å
·den då på redelen utlagda fregatten Meecurius .bevistade
målskjutning en på tunna.
Eders Kongl. Maj :ts all eenådigste omprövade och
gottfinnande undet·ställes således allerunderdån igst, om
jag, som nu uti samfälle 44 år tjenat Edees Kongl. Maj :t
och Kronan samt däeav använt 37 år vid sjöartille ri et och
feuerverkeeie t, m å äga tillräcklig skickligh et och födj enst
att till förbemälta , nu leeliga tygmästaee-e mbete bliva
befordrad , även som jag överlämnar mig alldeles uti Eders Kongl. Maj :ts allemådigs te omvårdnad i detta mål ,
såsom den där fått redan hugna sig av Eders Kongl. Maj :ts
dyra försäkran om nådig ihågkommels e vid existerande
vacanse .''
Denna Tornqvists så väl motiverade ans ökan blev,
som väntat vat·, äve n nådigst beviljad. Ledsamt nog fick
han ej länge bekl äda denna för honom så kära befattning,
ty redan följande år den 11 maj slutad e han sina arbetsfyllda dagae. Han vae då kommendörk apten vid sjöartilleriet samt riddare av Svå rclsoeclen. Hans högtidliga
jordfästning för siggick uti am :ts-kyrkan. Angåe nde hans
tjänstgöring upplysa rullorna, att han 1728 var konstapel , 1732 adill eeilöjtnant och 17 49 artilleri kapten. Be-
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stade finska krigsexp editionen 17 41 på fregatten Karlshamns kastell och 17 42-43 på chefsske ppet Ulrica
Eleonora . Ett synnerlig en förtjänst fullt arbete nedlade
han som informat or uti den av honom på am :tskollegi i
uppdrag i början av 1730-tal et inrättade nya artillerioch fyrverker iskolan och lä t på egen beko stnad anskaffa
åtskilliga modeller som undervis ningsmat eriel. Även
efter sin utnämnin g till art. -kapten fick han på egen
därom framställ d begäran fortsätta med denna viktiga
informat ion, "emedan Kollegium med välbehag förnummit, med ·vad berömlig flit och åhåga han detta arbete
under förflutna ticlen förrättat" . Det had e alltid varit,
- såsom han själv skriver - hans hjärtas lust och nöje
att få framdrag a m ången vacker yngling till tjänlig officer, såsom det, Gudi lov! hittill s skett. Utnämnd till tygmästare föreslog han sin son J akob Tornqvis t, som då var
kommen dörkapte n vid fyrverker iet, att efterträd a honom
som informati onsoffice r i artilleri -skolan, enär " hans insikt uti artilleri- och fyrverker i-vetensk apen ej torde vara
Kollegiet obekant" .
Om hans födel seort och fÖJ'äldrar har ej n ågon upplysning · kunnat vinnas. Hans hustru , okänd till namnet,
avled i januari 1752. . rrornqvis t, som var riddare av
Svärdsor den, ägde fastigh eten n :r 40- 41 i 1 O:e kvarteret vid V ~:illgatan. ·
Hans efterträd are blev 17 54 L o r e n z N i k l a s
R i c h t e r. Han befordrad es 1722 till artilleri- löjtnant
i stockhal m samt 1732 till kapten, vitsordad , att " med
synnerlig fört j ens t hava sig distingue rat". Även hans
tjänstetid som- tygmä-sta re blev kort, ty redan 1755 den
8 april slutade han sina dagar; efter att 1752 hava mistat
sin hustru Anna Katarina Rahm. Han var riddare av
Svärdsor den och innehava re av fastighet en n :r 36 uti 3 :e
kvarteret .
Efter honom kom Jakob Tornqv i s t. Ur han s
tjänstefö rteckning inhämtas , att han åren 1732- 3 7 for
som "kadett" på lastdraga refartyg i Östersj ön, 1738 so m
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arklimäs tare på Svärdfisk en, som hela å ret var till sjöss,
1739 på Drottning holm vid dess betäckan de av lantmilisens överföran de till Finland, klargjord e 17 40 artilleriuppbörde n på nya fregatten Farna, 17 41 som inventari ekonstape l på samma fregatt under dess kryssning i Nordsjön, 17 42 i samrria b efattning på vice-ami ralsskepp et
Ulrika Eleonora på krigsexp edition åt fin ska farvattne n
17 43 som extra löjtnant på samma fartyg, och blev vid
hemkom sten artillerilö jtn. vid stockhol mseskad ern 17 49
'
kommen dörkapte n vid artillerify rverkerie t i Karlskw na
1754 i samma charge kommen derad på amiralssk eppet
Göta Lejon på exercisex pedition samt 1755 i juni tygmästare. Då denna syssla 17 53 skulle återbesät tas skri'
ver han uti sin underdån iga ansökan: " i anseende till den
nuvarand e ledighete n hade väl jag, som har den nå den
att vara kommend öekapten vid fyrverker i et, r·edan för·
detta tänkt i underd ånighet anmäla mig till nådigste ihågkommels e, men eftee min käee fader , som beklä dee lika
embete, ståe såsom äldre närmare i touren, så hal' det
fa~lit mig nog svårt att härutinn an gö ra det minsta ste g.
Dock, eftee som trenne lära komma att till Edees KonO'l.
Mäj :t i underd ånigh et föreslås, så värdes Edees Kon~l.
Maj :t ej med onåd förmärka , att jag mig även i s törsta
ödmjukh et u. nJ.~. äle r och tillika underdån igs t bilägge r 2 :ne
·av de åtskilliga vittnesbördet>, varigeno m Eders Kongl.
Maj :ts och Riksens Collegium betygat välbehag över mina
förrättni ngar. Dock tycker jag oförgripl igen vaea öveeflödigt att om desamma med någo n vidlyftig het fönnäl a
efter j ag h äll re allt framgent efter yt tersta kraftee b e~
n~öcl a r mig att uträtta n ågo t _nyttigt likmätig t min skyl-cl-~gh et ä n själv röra därom, och särdeles· nu, då jag skull e
rakna föe en besynner lig Konglig nåd , om min kä re fader
vid be rö eda tillfälle blir benådad med en hu gnelig . f mkt
av. sina långliga och trogna tjenster. "
De vid denna ansökan bifo gad e attestata utgöras av
tveiine protokoll sutdrag, det ena av elen 5 / 9 1751 , vari
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omnämnes " d en berömliga flit och accuratesse" Tornqvist använt vid de nyttiga rön och försök han gjort med
avseende på krutets dåvarand e beskaffenh e t, dess förbättrande och konservation, vilket kolle giet funnit vara
av sådan vikt, att detsamma blivit inför Kongl. Maj :t i
underdånighet föredraget " till eikets nytta och Herr lwmmendörkaptenens heder"; - det andra av elen 10 l 9 s. å.,
där kollegiet uttal ar, att det " med särdeles välbehag ansett " det av Tornqvist uppsatta, lyckade utkastet till äre stod ers (pyramid ers) upp sättande på am :t s -slätten gent
emot presidenth1Iset jämte dessas illuminerande med anledning av konungens kröningsdag.
Uti e tt memorial, som rrornqvist inlämnade till kollegiet samma år han tillträdde sin nya befattning, avlad e
han en detaljerad berättelse om, vad han i egenskap av
informator i artilleriskolan uträttat samt vad han ansåg
än ytterl igare böra med kollegii understöd göras. Redan
från första början insåg han nödvändigheten av att helt
lägga om den förra artilleri-metoden, för att ungdomen
skulle kunna ernå en sådan skicklighet uti artilleriln~n
skapen , som erford rades till tjänstens utförande om
skeppsbord. Med anledning härav blev en und ersökningsnämnd tillsatt av kollegiet, bestående av ekipagemästaren Psilandersköld, kommendör Lager b j elke, tygmästare Richter samt kommendörkaptenerna Strand, Falkengr een och Jägersköld. På g eund av flera mellankommande hinder kom emellertid denna nämnd ej att utför a
detta sitt uppdrag. Påpekande nödvändigheten för en
informator och artilleriofficer att även uti fältartilleri
äga tillräcklig kännedom erinrar han om, hurusom han
utgivit " ett apartverk" uneler titel "fältartilleri" , där attacken och def ensen blivit efter de berömligaste artilleristers tänkesätt så noga behandlade, att det kund e tjäna
den vetgiriga ungdomen till fullkomlig upplysning. Fyrverkerivetenskapen hade hittills - skriver han - legat
" in ob scuro " ; efter ett långvarigt laborerande, varund ee
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hans svaga hälsa kommit att lida, hade han av egna och
andras experiment och gjorda erfarenheter på detta om råde sammanfattat en beskrivning, och del s på egen och
dels på kronans bekostnad låtit ans kaffa åtskilliga viktiga
maskiner. Vid unel eevisningen uti geometri, teigonometri
och mekaniken hade han begagnat sig av berömliga mäns
manuskript och arbeten. Han rekommenderar till sin
efterträdare löjtnanten Fredrik Dahl stedt, vilken även erhöll kollegiets förordna nde.
Genom sin visade rådighet släckte han e n eld svåda
som uppkommit på fregatten Farma, då denna 17 41 efte1~'
slutad expedition åt Nordsjön jämte skeppet öland låg
förankrad ute på r edden. Eld hade nämligen uppkommit i det våta krut et, då detta stod till torkning, och de
gamla karduserna begynte brinna. Med biträde av en
matros släckte han medelst sängkläders påkastande elden,
och väl var det, ty i arkliet fans mycket krut. Han blev
under detta släckningsarbete bränd både i ansiktet och
på händerna. Hans hälsa, som länge varit vacklande,.
fick en ytterligare påkänning, då han 1754 var ombord
på chefsskeppet Göta Lejon. Under en häftig storm
nattetid hade nämligen vattnet forsat in i hans kajuta
där han låg i sin säng, och tvingat honom att lämna bäd ~
den. Som ovädret kontinuerade, hade han ådragit sig en
svår förkylning, vilken dock ej avhållit honom från den
vanliga inspektionen över undervisningen i artilleri. Beordrad att hösten 1760 resa till Åkers kmtfabrik i och
för avprovning utav kanoner angreps han i Norrköping
av en häftig blod spottning. Genomsjuk återkom han i.
decemb er till Karlskrona, där han följande å r elen 14 januari slutade sitt gagnrika liv. De efter hans kons truktion gjutna kanonerna med deras säkra skott och stora
skottvidd voro en lång tid framåt i bruk inom flottan.
'rornqvist var stiftare av och förste preses vid den år
1760 grundade brand- och försäkringskassan i Karl skrona, vari hans egen vid Vallgatan belägna fa stighet var·
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-en av de föesta , som föesäkeades. Han vae riddaee av
Svärelsaeden och gift med Kataeina Elisabet Paqvalin,
som han jämte 4 omyndiga barn efteelämnade. Sonen
Kael Gustaf avled som kommendörkapten 1808 uti den
då gängse fältfebern. Dottern Fredrika Amalia blev 1780
gift med varvskaptenen J o han Fischersteöm.
.
Som tygmästare efter Tornqvist står H e n r 1 k O t t o
v. Schantz. Han var född .1 695 och son av en protokollsekreterare v. S. Kom 1711 i tjänst , blev 1715 som
lconstapelsmat. fången under slaget vid Bält och m~~ t e
själv ranconera sig . Var 1720 löjtnant, 1_735 kap~e.nloJt
nant; deltog 1741-43 uti finska kngsexpecllhonen,
17 4 7 som kapten kommenderad på fregatten Janarnas .
Befordrades 1754 till artillerikapten och 1761 till tygmästare. Han avled den 22 decembee 1770 på grund av
en inre böld och jordfästes i am :tskyekan, Vae riddare
av Svärdsorden. År 1722 trädde han i äktenskap med
Sofia Aqvilonia, som var peästdotter från Skåne. Om
hans föregående kärlekshandel och brevväxling ~ed henne hava amt :s-konsistorii protokoll åtskilligt nöJsamt att
berätta. Som adelsman fick han begäea Kungl. Maj :ts
nådiga tillstånd att knyta hymnens band me~. d_e~na
ofrälse ungmö , vilket tack vare konsistoriets valvilliga
mellanhand även lyckades. Sonen Ludvig Magnus do g
utrikes som konstapel, och Kael Fredeik 1792 som kapten
vid flottan.
Efter v. Schantz kom 1771 P e t e r F r e d r i k D a h l s t e d t. Trädd i kronans tjänst 1743 blev han 17 46
arklimästare, 1751 konstapel, t 755 löjtnant, 1759 artillerilöjtnant och står i 1769 års rulla som kommendöe kapten. överflyttades t 791 som överste i flottan s generella stat . Av hans sj ökommenderingar må n ämnas , att
han 176t var på chefsskeppet Prins Gustaf i pommerska
expeditionen och t 770 på chefsskeppet Sofia ~lbertina:
7{ år gammal slutade han sina dagar den 2 apr~l 179~ l
Karlskrona, efterl ämnande sin husteu Sofia Ju stma Mol-
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ler j ämte 6 oförsörjda döt trae och 2 små gossar. rree av
hans söner vor o försörj da " fast med usel lön" . Enligt
am :ts -församling ens "födelseb ok föddes honom ej mindee
än 15 barn. Han var riddar e av Sväedsorden.
Hans efterteädare bl ev 1791 'l' o m a s F u s t , a d l a d
N orde nst j e rn a. Han vae född 1731 i Ka rl skrona
och son av kapt enl öjtnanten Henrik David Fust ( t 17 42)
och Ulrika v. Raj alin, dotter av amiral en Tomas v. R.
Antagen t741 till volontäe- yngling bl ev han 17 46 l ä r~
styrman; 1748 och t75 2 i Ostindiska kompaniets tjänst;
befordrade s 1757 till löjtnant, t 767 till kap tenlöjtnant,
t 77'1 till löjnant vid artilleri et, 1777 till kapten. Erhöll
1788 upp sikt över defensionsverket vid Karlskrona och
erhöll under kanonexeec is en svår blessyr av en sönderspringande kanon. Förordnades t 789 av storamiralen
Hertig Karl att upp eh ålla tygmästare-Befattningen; avancerade 1793 till överste och t 797 till kont eramiral " för
dess vid alla tillfäll en ådagalagda tappra förhållande " .
Ar 176t var han kommedeead på chefsskeppet Prins
Gustaf, 178t so m tygmästare på eskadern, 1789 es kaderchef på Wladislav för el en s . k. lätta eskadern på des s
expedition åt de finslm farvattnen samt t 790 cbef på
Öinheten. Han var en av flottans mes t fram stående och
dugande officeJ'are och h ar utgivit fl era goda arb eten. D[l
h an 17 99 upphöjd es i adligt stånd , antog ban till sit t
ri ddarevalspråk: " t eoh et och nit" . Han vae riddare av
Svärd sorden . Avl ed den 2 8 / 1 '1 810 i sin födelsestad. I
äktenskap föeenad m ed Helena Sofia Åb eeg, · d otter av
ko mm end örkapt en Henrik Åb erg, ad lad Gyll enstam . .f\gcle
fastigheten n:r 2 uti 9 :e kvarter et.
rl' ill tygmästar e utnämndes 1795 K r i s t i a n U l r i k
'l' r e u t i ge r. Han var född 17 48 och son av kommendö rkapt en Karl T reuti ger ( t 1771 ) och Anna Katarina
Bahr. Kom 1762 i t jänst so m kadett och bl ev 177 4 löjtnant , 1787 kapten vid sjöartill eriet, 1790 major ocb 179 5
överstelöj tnant . Var 17 8 1 kommenderad på Gustaf III ,
Tidsknjt i Sjöväsendet.
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py erförde 1785 på jakten Coliding Hans Maj :t Konungen
med dess svit från Karlskrona till Finland och beordrade s
s. å. att föra kuttern Falk till Sveri-ges nyförvärvad e koloni S :t Barthelemy. Kungl. Maj :t blev emellertid svåra
missbelåten med hans långa uppehåll i norska Berg en ,
där kuttern varit vinterliggare, och varifrån den ej avseglade förr än den 1 april följande år, och b efallde med
anledning h ärav, att en undersökning skulle anställas,
samt att befälet skulle honom fråntaga s. En annan officer skulle förd enskull ofördröjligen avfärdas från Karlskrona för att övertaga kommandot. Härtill utsågs löjtnant Olov Kullenberg ( t 1789 som kapten ) . Men fastän
han färdades både dag och natt , var kuttern vid hans an komst till Bergen redan därifrån avseglad. På sin utres a
måste rrreutiger anlöpa S :t Ybes för att reparera och proviantera, vilket förorsakade ytterligar e dryga omko stna der, varför Kungl. Maj :t befallde guvernören på ön, majo r
Salomon v. Rajalin, att vid kutterns ankomst låta anställa
krigsrätt. För att betäcka utgifterna hade rrreutiger måst
draga en växel på 3,000 cruzades. Den 28 juli 1786
anträddes återresan från ön, och den 28 oktober ankrad e
kuttern på Karlskrona redd. Då Konungen genom Ehrensvärds rapport blivit unelerrättad om, att orsaken till
dröjsmålet berodde på stormar och därunder förorsakad e
stora sjöskador längs hela norska kusten samt besättningens iråkade sjuklighet, att rrreutiger visat ett gott
sjömansskap och en kunnig drift, samt att det skulle
" lända andra officerare till decouragement , då fr ågan är ,
att stora faror skola övervinnas , om han ej rekommen derade honom till Kungl. Maj :t s nådiga hägn" , lät Konungen ej allenast befria honom från allt ansvar utan genom
Ehrensvärd för honom " förklara det nådiga nöj e och vä l behag, varmed han ansett dess goda förhållande ". rrr eutiger b evistade 1789 på Fredrik Adolf sjö slaget vid öland
och råkade följ ande år som chef på Finland vid viborgska
ret rätten i rysk fån ge nskap. Han avled elen 15 februa ri
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1809 i vattensot vid 59 år s ålder och fick sitt vilorum
i familj egrav uti Tyska kyrkan i Karlskrona, till vars församling han hörde . Han var riddare av Svärel sorden och
i äktenskap för enad m ed Hel ena Sofia v. Ess en eft erlämnahele "4 . minderåriga barri.

Bakom de härovan anförda tygmästare - namnen från
svunna tider gömmer sig ett plikttroget och m ålmedvetet
arbete i sjövapnets tjänst, och det kan med allt fog sägas,
att vårt präktiga sjöartilleri har till stor del d essa sina
tygmästare att tacka för , att elen svenska örlogsflottan i
allvarsfyllda ticler kunde prest era sådana kraftresultat,
varom de gamla krigsh ävderna vittna.

J
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga tidskrifter år 1920.

Kungjorda patentansökningar.

Artilleri och hand va pen .

Opsetni ng av skytetabeller for luftskyts
Jordrotasjo nens innflyclelse på projektillJanen

N. 1' . f . S ., s id. 111.
N. T. f. S., sid. 131.

Datum

Sj ökri!J Sh istoria m . m.

D. T. f. S., s id. 191.

Scapa Flow affreren

l nummer
Diarii- l

l

19/6- 20 l 348/ 19

Or!J a nisa tion och budn et.

N. 'l'. f. S., sic!. 120.

Vore dekksmilitreres utclannelse .

3/7-20

Faelygsbesl,rivn inga r·, s l,eppsbyug e ri oc h
farly!JSmaskiner.

Upphävan cle medelst gjToslwp av fart)·gs
rullnin g
Mekanisk utveksl ing ved skibsturlJiner

N. 'l' ., sid. 200.
N. 'r. f. S. , sicl. 12J.

i0/7- 20

s

G., sic!. 1135.

3849/18

Kompass med de vridbara delarna uppburna av en
i vätska n edsänkt flottör. J. W. T. Olan, Marstrancl.

276/16

Apparat för bestämning av ett föremåls . läge och
hastighet i rymden och för ang ivande av ett
eldvap ens uppsättning och den tillhörande proj ektil ens temp ering. C. O. Clementz , Malmö.

389/19

För undervattensb åtar avseeld magn etkompass med
av en ljuskälla belyst kompassros. Werkstätten fur Präc isioru;-Mechanik und Optik Carl
Bamberg, Berlin-Fri edenau.

N. 'l'. f. S., sid. 99.

Teleu t·afi och telefoni.
Energetische Messungen im Hertzsell en Felcle
dee Flugzeugantenne
rn a r i lll'

insmant: e

and

s.
Oii 'Cl'SC .

Fra Marine ns HoYedverfts h istorie 191'1- 1919
Mytter iet i elen tyske Mari n c okt.- nov. 1918

G. , sic!. 1125, 118ft, 1240,
1295 .

S., sid. 132.
D. T. f. S., sic!. 201.

T\. 'l'. f.

J. W.

T. Olan, Ma rstrand.

2325/18

Anordn ing för utsättning av r äddnin gsbåtar.
Elsen, Antwerpen .

5560/19

Minsvepn ingsan ordnin g.
schaft, Hamburg.

J. el. T. T., sid. 354..

Sjöfa r·l.

British sh ip p in g,
fr eights

Vickers Limi-

Fartygskompass.

Under vattenshåla r·, lorp eder och minor m. m.

'l'orpecloen i Norclsj !D slaget

Anordning v id undervattensminor.
ted, Londo n.

1241/ 16

Navination.

Submarine Souncl-S ignall ing ancl its importance to navigatio n .. .

Uppfinningens a rt.

Garbo nit

H.

Aktiengesell- 1

