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Det andra Svensksundsslaget 
sett genom sekreteraren J. A. Ehrenströms glasögon. 

M<'rlrklat av kommendörkapten VngC'r. 

Del ny ligt>n med sådan framgå ng isce nsatta firandet aY 

svenska lfottuns clag på å rsdagen av den för del svenska sjö

vapnet så lysand e sjödrabbningen vid Svensksund elen 9- 10 

juli 1790 har givetvis i dessa dagar särski lt dragit upp märk

sa mheten till förloppet av detta märkliga slag. 

Bland dc källskrifter, som stå till förfogande fiir s tudiet 

härav, äro sedermera statsrådet J. A. Ehrenströms på stället 

gjorda anteckningar i sitt slag av ett betydande intresse. Ehren 

ström var nämligen under denna kampanj konungen följaktig 

i egenskap av handsekreterare och hade sålunda tillnill e a ll 

på a ll ra närmaste h å ll följa hände lserna. 

Dessa antecknin gar blcvo tillika med andra erimingar ord

nade och befordrade lill trycket av professor Boethius under 

åren 1882- 8:3. Som det emellertid är troligt , att ('tl flertal 

läsa re ej haft tillfälle att taga del ~w memoarverket ifråga, 

synes det som om ett extrakt därur, i vad rör dessa de skickd

sedigraste clag~nna i vår sjökrigshistoria , vii i försYarar sin plats 

i denna tidskrift. 

Vi ön•rlämna nu ordet till Ehrenström och låta honom 

då börja sin skildring redan vid Viborgska gnLioppPt, enär .iu 

denna operation kan siigas vnra rörsta akten av det drama , 

över Yilket ridån gick ned d<•n 10 .iuli. 

»Den 2 Julii om aftonen senl, då konungen souperndc, 

gick jag på däckel af Amphion och hörde fran sidan af Björkii 

sund på långt håll en cananade och såg en kort stund efter 

Tidskrift i Sjöväsendet. 38 

.· 
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dess början en stor eld på vattnet. Jng gick genast ner i nmt

salen och sade ti ll konungen, att major Hjelmstjerna utan 

tvifvel hade en afTa i re med fienden, och att han troligen lyckats 

att skjuta något fientligt fartyg i brand. Konungen sprang 

genast från bordet upp pä däck med bart hufvtid och hiirdp 

samma canonade samt såg samma eld. Strax befalde han 

fram sin slup, som kallades 8-huggaren, och med sina vanliga 

följeslagare, gref\'e Adam Levenhaupt, general Pollett, stabs

acEutanten Palmfclt och en page bcgaf sig på väg till Bjiirkö 

"lUnd, åtföljd af en del af skärgårdsflottan. Jlan · kunde ickp 

då föres tälla sig, att han icke skulle återkomma om bord på 

Amphion förr !in flere dagar derefter i Svensksund. Då han 

framkom till major Hjelmstjerna, fann han alt prinsen af Nas

sau med en ganska talrik skärgårdsflotta ankommit från Cron-

. stndt, nwn som vid hans inlöpande i Björkö sund aftonskym

ningen börjat, hade han befall kasta ankar , hvilket skett i 

tämlig stor oordning, att I-ljehnstjerna, hvars canonslupar, lig

gande under stranden, icke varit bemiirkle, då fram ryckt, för

bjudande alt lossa ett skott, innan man kommit på halfL canon

håll; att vid den skjutning, han då låtit börja, en stor oreda 

upstått i den fiendtliga escadern, uti hvilken han haft den 

lyckan all skjuta eld på en fregatte med 300 mans besättning, 

hvilken flög i luften , hv:-ll'efter han småningom dragit sig till 

baka utan att blifva förföljd. Konungen , anländ till honom , 

såg hela sundet upfyldt af fiendtliga fartyg, och b efalde så

ledes Hjelmstjerna, som äfven med den secours han fått var 

för svag till motstånd emot denna öfvermagl, att retirera till 

skärgårdsflottan, hvilken ofelbart skulle följande dagen blil\'a 

af prinsen af Nassau anfallen. För att m ed hertigen öfverens

komma om det biträde af fregatter från örlogsflottan, som fiir 

ett sådant fall kunde behöfvas och aflämnas, äfvensom för att 

ytterligare öfverlägga om de beslut, som borde fattas i ansc

ende till bägge flottornas nuvarande belägenhet, hvilken blel' 

allt äfventyrligare, begaf sig konungen ifrån Hjelmstjernas esc:1-

der för andra gången uneler det långa vistandel på denna redd 

till stora flottan och besteg chefskeppet: Kung Gustaf den 3:dje. 
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Då lwnungen Ya r kommen om bord på stora flotta n s chef'

skepp, sammankallades dit genom signa l alla skeppschefer till 

rådplägning. Hvad under densamma förefö ll är mig obekant. 

Jag har likväl an ledning till den öfvertygelse, att de fHsle råd 

plägande fortforo alt anse sl~illningen som förlYiflad , och alt 

förs lag åter viickles om capitulation sbsom del enda räddnings

medel. Sa mycket är visst, att konungen för att göra slut på 

öfverläggningen, begärde skrifmaterialier och satte sig ned att 

skrifva en ordre till hertigen storamiralen, hYarigenom honom 

anbefaldes alt vid första tjenliga vind lyfta ank:n för att m ed 

stora flottan bryta sig väg genom det starkt besatta in loppet 

och derigenom beskydda skärgårdsflottans utgång. J det ögna

blick, som konungen hade slutat att datera denna ordre och 

skulle börja att unelerteckna sitt namn , öpnades dörren till 

cajutan af hertigens flaggcapilaine, majoren (nu amirall'n ) ba

ron Palmquist, som rapporterade, att vinden nu vändt sig och 

började blåsa upp från öster. :\1an kan föreställa sig konun

gens glädje; han sprang straxt upp på däcket för att ml'd egna 

ögon öfvertyga sig om sanningen af denna efterlängtade hän

delse, och då det af åtskilliga omständigheter syntes, att denna 

Yind skulle bliha uthållande och stark, återstod ingenting an

nat än all förordna om den ordning, hvarmcd den förestående 

blocliga genombrytningen skulle Yerkstiillas, samt att på skep

pen , dit cheferna åteniinde ]war till sitt, sålla alt i behörigt 

skick. Sedan konungen omfamnat sig broder, begaf han sig 

till chefsgaleren Seraphim för atl låta utdela befallningar om 

skärgårdsfloHans försättande i rörelse, och kort derefter bör

jade stora flottan aLL lyfta ankar och hissa segel , hvarvid den 

omineusa olycka genast inträffade, att skeppet Finland, som 

låg ytterst på flottan s vänstra flanque, fastnade på etl bakom 

detsamma liggande grund och blef stående nwd a k tern vänd 

emot fienden. 
Det iir icke möjligt att fullstiindigare och sannare heskrifva 

de scener, som nu ågde rum, ä n grefve Oxenstjerna det gjort i 

sitt förträffliga äreminne öfver kon ung Gustaf elen 3 :dje. Han 

målar dem som skulle han hafva varit ett ögonvittne. Jag 
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k:111 icke nek :1 mig dl'l nöjd att copina denna m{llning. 'Tidigt 

om morgonen (den 3 Juli ) lyfte f'iirsl ö rl ogsflottan sitt :mkar. 

Pa sin venslra sida afhöll hon i sin fortgång ryssanws utanl'iirl' 

på haf\·et utbredde skepp; melbn sig sjelf' och r<:>dden hetiicl.;~ 1 . 

hon på den andra sk~irgårdsflollan , som seglade i lwnnes lw 

skydd samma Yiig, anförd af sina slörTe fartyg. Hafn·t s: 1111 _ 

m:mt6ingdes ändlligL'n för deras gång i en smal r~inna , ensam 

segdbar mellan Krysserorts udde och dolda grund. De senar(' 

bådade vissa skeppsbrott, elen förra var kliidel med hestycka<k 

haltni<'r. Fem ryska linieskepp och flera bombardierfart, .... 
·" 

sliingde sjclfva inlopl'l, i hv:ns trängsel de ej kunde angrip:1-. . 

och der svenska flotl<rn skepsvis skulle framtränga mellan dl' 

ras f'n'ln ;din sidor korsack eld:1r. Aldrig trotsade likYiil t:lp 

perhelen nwra djerfl vapnens och naturens förenta fnror. 

Första a f delningen a r flolin n h:1 de redan genombrul i t dcnn: 1 

förmur, och elen öfriga haclL· i dess spår lika lyckligt genom 

gäll dessa fanattens trängsel, om ej , oförsigligt antänd och ;d' 

vinden missfö rd, en dess egen hrännare ihinclt två svensk:1 

skepp, som sp rängdes i luften , då två andra i fruglan att höl 

jas af deras briinder nödgades hålla ur den smala farleden och 

hiiftade mol grunden , der de, visse alt förloras
1 

iinnu försva 

rade sig mol fienden , som skyndade till deras eröfring. ]),· 

förras olycka sträckte s ig ~ifven till den mindre flottan, hvars 

slut de lwUickte, och hvaraf en galen~ och några fartyg i ko

sans :1 f vi k n i ng råkade ett lika iid<', h vi l k et i segelledens t r ii ng

sel och hafvets och krutels hlandacle mörl\er mötte ännu tre 

sk<'PP och fL'm fregath~r . . r\lt , hv:rcl krigets fasa kan måla, fyll 

de dessa stunder: hafvel och str:mden sammanblandade i. riiJ, 

och töck<:>n , som bloll uplystrs ar lwilnnde eller förbifaranek 

ljungeld:n; vattnl'l lwtiickt med spillror och flytande kropp:1r: 

klipporna, som hiiftat skeppc'n, höljde af deras vrak och sk:l 

dade ar deras dunder; d<:> fiendtliga skeppen , som slångdc ko

san , hesvarade af en förbiseglande eld, sjelfva krossnde med 

den förstörelse de siinclc och betalande med clerns egen spill 

ring elen skada de förorsakndc. I dessa ögonblick h:1de likYiil 

sktirg~'\ rdsflollan med l i nclrigare förlust fortsatt si n kosa. Ilen -
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nes Jätla kölar, som iifn·rsimm:tdL· de bränningar, der lwnt1es 

försvarare stannat, hade med mindre osäkerhet kunnat föra 

konungen ur faran . På en flagga nde slup , utmärkt nwd all:1 

tecken af sin närvaro, o<.:h synbart fiiremål för :dia fienders 

skott, roddes han förbi dess linic under eld6ign fran d<:>ss skepp 

och strandbatterier och dc swnskHs h~ilsningsrop, som uplih·a 

des af hans åsyn. En kula f~ilde i slupt~n en af dess roddare 

för han s fäller; en ann:111 kula hviistc mellan honom sjelf och 

den närmaste; men det ,·ar ej förr ~in niir omsidn flottorne 

genomlriingl och v~igen iippnacles , som han intog den försl:1 

af galererna och seelan en liitlan• jakt att anfiira dt·n erter

följ ande escadcrn, som log sin kosa g1•nom sktiren till Aspii 

och Svensksund.' 

Vid denna miisterliga l~lfb vill jag fog:1 någrn drag, h~im

tade från s in enskilda erfarenhel och mina känslor den dagen. 

Amphion , på hYilken jag befann mig, var redan under segel 

och intog sitt rum t i IIi k a med kong l. jakten Esplenclia n un ge

fär i miclten af den långa linien af svenska skiirgårdsfarlyg. 

Framför ass hade Yicl det eldgap, hvarigenotn största delen af 

iirlogsflottan och e n del af elen lilla redan hade banal sig v}ig. 

Bakom oss satte den olyck ligt :1ntände br~innarcn eld fiirst 

på ett och seelan på ett annat skepp, hvilka efter en kort stund 

flögo i luften med förfärliga knallar, hvaraf alla dörrar på 

Amphi on upsprungo. Det var rysligt att se , huru nwnniskor, 

rår , stä n ger m. m. :lf k rutets kraft clrefvos högt u p p i l u ftL·n, 

och huru dc förstnämnde sedermera åter nedfiillo i v:1tlnet 

omkring Yarl fartyg, sYarta som kolbriinder och med stym

pade lemmar. Ju närmare vi nalkades de fem fi<:>ndtliga skep

pen, som j}imte strandhatll'rierna skulle tillstånga passagen, 

ju mera tilltog hY~isanclet af kulor, homber, granaler och skrot. 

De föllo omkring oss i vattnet som hagel. Amphion med sina 

prydnader och förgyllningar, skulle naturligtvis åd raga sig fi<:>n

dens upmärksamhtt och blifvn en tafla för dess skolt; men det 

Yar så lyckligt, att blott L'n enda afdt'SS besättning blef död

skjuten. Han satt vid hjulet som förer rodret. .Tag stod der 

Pn lång stund och talade vid honom, nwn då jag gic.k derifrån 
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till förmasten , hörde ,·a .. · ett J·op l. l· . . b J.t ~om Ini-." , lwa f.. · 
tillhaka att fa vet-l ors·tl ·en E l l <J 'r ore Jag gi(·k . ' · ' ~ · • n ~u a hade i d 'l .. 
tagJt en d t> l af d . 1.. . e s,unma bort-

enn,J ~.ult>ns ma"e hY'H"tf' 11· d . 
kort stund, och J·Ust då ·,o· , ;· J h '. , • ,tn og efter l'll 

· < J.tt> \ cliHP J1lf0' om från f"· 
en :Innan kula hortett sty,c J·. t' · ' dh ormasten , te~· · ~( t an enn·t n1· t ·d d 
som mitt hufvud hade, hvilkd \"l ·· t. f V ' .ts ~- ~ en hiijd . 
qvarstadn·tt Ja o· b d 

1 
'

11
. '

1 
s '.Jutet, om Jag' der liingrl• 

' . b eun rac e en uncleroff· . , . ' 
dentele en canonjollP. Oant· t .. l .. .':l t, som commpn . 

d
. •d . .· b d ' .t lmanhet gifna ordres att ·J· 
,t mt :2enOinfarteJ1 l·lcl l . . s ~vn -

v , < e 1an SJ" stilla ' d f · · 
le t och seryerade ifrifit s· .. . b . , pa et ::n!Jgas te stäl -

b · m C<lnon emot de ston f' dtl' 
pen , under det vi serrl· d ' l .. . , ten Jga skep-
, o . o· . b et e 10nom forbL Men också Y ' • . · 

' a J hP nomfart de närmas te fi cndtlia· . . . ar 'Id 
lade till pråmar oc h tt 1' d bd sl~eppen reda n förnmd -

' ' e a em som fö · dl' · 
något doldt orund Et . d . ' rmo Igen f:l stnat pa 

. b ' cg 111e Sll1 ena lånas 'd· J t f . 
och v1sade sitt d ... 

1
. · . b·

1 
.t u ac emot oss. 

.. . . ac' ' en verhcal stiillnino" m e d tt d '' ofversv~immat af IJI d. . . . h • n e a ack Y:1r " o , som 1 ann ut nenmn n· t . 
sa stor var ännu if e. h . l b spyt-oa leJ nc: och 

v 'n os c e rys1 ··1 mat 
denna siclas canotwr o. ' l . ,, ' rosern:1, ntt ehuru 
· v H> n \Jade emot h·1fsl tt l('ke men l· d 

1 
' JO en , och saledPs 

' ~un e s 'ada oss blefyo d, d l· l . . 
skjutne. Min änusl ·u

1
· . , ' . e oc' addad e oc h af-

. . b' ' J anseende hl! kon a . 
ltl var obeskriflin J ,. f" .. lll1bens och hertigen .-, 

. b · ad orestalde mia att d' J ;· a , af dem ·t . t J h• l 1<~togt , eller t'Jl 
s u p .t · n n a n genombrytn in a , , . 

voro unde r St>'Ye l h·td . . l t>en , m en sedan VI ~.·edan 
. tl ' ' c (:' Jag Jl1 aot '1 1h m' . 

in6iltad låda med ett ·. : J· t> .:. ' ma papper 1 en dertill 
. paJ ,ulor for ·ttt . l .. d l 

hastigt kunna sänka d S·. ~ .. ,_I 1an t' se av o lyckn. 
. . em. ,t m ma fors 1a(jn]wt 1. d , · ... 

lag1t 1 anseende fll 1. b b 1.1 E .J.lg Jakt -
• L ,onungens p·tp]wr P ' 1 . 

ja o· en m ed b· . R .. · ' · a 1ans bord fann 
·b <ll011 UUthSS! o· JllfÖ " .1, vaxduk J•to· öp d d · "' tseg ,td rouleau bekliidd med 

. 'b na e en och fann att d . J .. 
hvi!ka ja a shck hos .. f"· ' ' en mn e 10 11 ducater. 

. b ' 1111g or atl IJegaan · l .. d . · , skap Sed·l · 
1 1 

. · to a 1 1an e lse af fa n"en-
. ' n VI yc ~!I gen konnnit aen d, . o " 

ut i öpna sjön, och den f ·1-- "' .. om en hanga passagen 
tagande st~rk·l vind' .. ll~_c ~a krutroken af den allt m era till -

, en s -Ingrats såa J·a,,. 
kikare som h· .. ' ' · h ·'b genom konun erens 

' . dn quarlamnat om bord J . l . h 
styrde till a l, . . ' luru lan med sm slu p 

ba eien Seraphm den h ·ln ' t b 
syntes p:'i h·tlfda"ck "l l ' , a er esteg och der han 

' < ' va )evarad T· o· l· . 
Lidnin n f'iir \mph' 

1 
.. . · ''1b -..ung]orde denna glada 

h . wn s Jesaltnmg, som dervid nphof ett hurr:J-
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roP· Han hade på denna s lup gått igenom eldrägnet. DL'l 
var den roddare, som satt honom närmast, hvilken af en kul:1 
förlorade bägge händerna. Vid hans fall hade de öfrige rod 
darena blif\·it mycket förHiradc och uphörde att ro. Grefvc 
Levcnhaupt reste sig då upp och sade: >> Gossar; ro af alla 
edra krafter . Kommen i h åg, att ni h afven konungen ombord >>, 
hvaruppå de å nyo ansträngde sig. Den andra kulan gick 
öfver konungens , grefve L evenh aupts och general Polletts huf
vuden, så ntt dc stötte till sammans och konungens hatt föll af. 
Han sade då leende: >> D en var bra nära >> . - - -- - -
-- -- ------------- ·--

D et som. svårligen kan förklaras , är ryske amiralen 
Tschitschagoffs heteende denna dag. Han förblef m ed sin flotta 
en obeslutsam åskådare af den h eta striden vid Krysserorl, 
som dock var honom så nära. Blott hans signaler voro i liflig 
rörelse; dc gåfvos , förändrades, förnyades. stundom syn tes 
de ryska l1esiittningarne sysselsalte m ed ankarens lyftande, 
stundom m ed seglens hissande, hvilka dock kort derefter å ter 
intogos. Omsider, sedan h ela vår örlogsflotta, m ed undantag 
af de förol yckade skeppen, framträngt till öpna sjön, li:imnade 
han sin sUillning till att förfölja, hvarmed han fortfor ända 
till inloppet vid Sveaborg, dit svenska flottan , som under denna 
fart förlorat ännu ett skepp, fördt af öfversten (sedermera ami
ralen) L cyonankar, drog sig tillbaka och blef bloqu erad af 
den ryska. Som konungens ovänner vid den för dem fägne 
samma underrättelsen om hans inspärrande på Wiborgs redd 
ansågo omöjligt, att han kunde derifrån utkomma, förklarade 
de hans befrielse, som en verkan af en med ryska amiralen 
plägad underhandling, beledsagad af en penningcuppoffring å 
konungens sida ; men detta rykte var aldeles falskt. Den ryske 
amiralen var så säk er att bemästra sig h ela den inneslutne 
svenska sjömagten, att han med mycken stolthet afvisade de 
någon gång från svenska ch efskeppet till honom afsände par
lementairer, hvilka aldrig fingo komma ombord på hans skepp 
eller till samtal m ed honom, utan lät han dem altid på h alfva 
vägen mötas af sin son , (sedermera amiral och s jöminister) 

för a tt inhämta deras ärende. 
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Ht>rtigen , som under denna hiiftiga drabbning ;\dagah\ctl· 
lika mycket personligt mod som två år förut i batailkn Yid 
Haglan d, fick en contusion i axeln af en can on kula , som Y id 
hans sida dödade en ofl'icer. - -- - - - - -- - - _ 

Efter utgången frå n vViborgs redd, hvilken jag seclermcn1 
föreslog sk u Ile ben ä m n as genombryini ngen , log örlogsflotta 11 
sin kosa ut i öpna sjön; men skärgårdsflottan styrde inåt skii 
ren för all vid Svensksund komma till elen der liggande fiir 
stärkningen. Den sistnämndes fart var likviii fiirknippacl med 
stora faror, ty vid Pitkepas lågo !re ryska fregatter , ihlnnd 
hvilka var den snällseglande, nybygde, Yackrn svenska fre
gatten Venus, hvilken blifvit lagen af ryssarne på Noriges kust 
i neutral hamn. Dessa fregatter låga stilla, så länge något 
svenskt örlogsskepp ännu syntes nära att knnna beskydda lilla 
flottan, men då denna hlef lämnad ensam på den stora fjiirclt>n 
vid Pilkepas, lyftade fregatterne ankar och styrde åt den langa 
svenska linien af skärgårdsfartyg, genomskar den, gifvn n dl' 
sina lag åt bägge sidor, cotoyerande sedermera linien, skjulande 
på hvart fartyg, genombröt den ånyo, skjutande på lika siilt, 
och fortsättande sedermera deras cours å ancha sidan af linien. 
Isynnerhet var det fregatten Venus, cornmenderad af engels
mannen Crowns (nu vice amiral), som utmärkte sig i denn:1 
snabba och väl utförda manoeuvre, som gynnades av dess Yiil 
segling och af den friska vinden. Alla dc galerer, canonslupar 
och andra skärgårdsfartyg, vilka sålunda af Ven u s förbis eg
lades och beskötos, nödgades stryka sina flaggor och derige
nom förklara sig tagne. Fregatten närmade sig äfven m ed en 
oheskriflig hastighet till chefsgaleren Seraphim, p:\ hvilken 
lmngen var ombord. Icke utan största svårighet fick man 
honom öfvertalad att lämna galeren för att på en slup und
komma. En liten stund, sedan han lämnat detta chefsfartyg, 
nödgades det även stryka flagg. Vi heskådade hela denna till
gång från Amphion och beräknade, att det blott felades 10 
:1 15 minuter, innan vi skulle uphinnas nf Venus, då, till var 
stora förundran, vi sågo en signal från ryska amiralen kalla 

.. 
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·tl la tre fregatterne till sig. Denna måste de atlyda, och som 
'
1
e således icke kunde bes~itta alla de fartyg, hvilka för dem 

\rukit sina flaggor, ansågo dessa med skäl sig äga rättighet :u åter hissa dem och med forcerade segel och rodel söka sin 
räddning i sk~iren. Jag har sedermera i Finland trälfat den 
n·amle amiralen Crowns, som ännu med högsta förhillring om
~a l ade amiral Tschitschagoffs vid detta tillf~ille gifna orclrc, 
ln-ilken han kallade dum och orimlig, och bYarigenom segern 
(Jver nästan hela svensk1 skärgårdsfiollan franryckll's honom. 
Ryssarne beskylde sedan i offentliga papper sYenska heHilhaf
,·ar·ena att hafva brutit mol krigets och hederns lagar, deri
oenom att de icke öfverl~imnat sig och sina fartyg , sedan dc 
t> 
medelst flaggornas strykande erkänt sig vara öfv<?rvundnt> ; men 
ctet svarades, att ett fartyg för att anses vara taget borde hafv:1 
åtminstone en fiendtlig ofricerarc om hord , åt lwilken fartygets 
befälhafvare kunde öfverlämna sina värjor och derigenom för
klara sig vara hans fångar, och då ett sådant besittningstagande 
icke ägt rum, hade farlygens befäl och besättningar l'n afgjord 
rättighel att anse sig fria, en rättighet som den ryska så kal
lade Aspö-escadern i hataillen vid ·svcnsksund förlidet år uti 
lika omständigheter på lika sätt begagnat. 

Detta dygns olycksbådande och olycksbringande ähentyr 
vor o isynnerhet för det kongl. fartyget Amphion, på hvilkel jag 
var tillika med de fläste konungens adjutanter och öfrige till 
hans suite hörande personer, icke slutade dermed , att de ryska 
fregatterne nödgats hegifva sig från oss till den stora flottan. 
Vinden ökades alt m era , aftonmörkret nalkades, och del ntr 
att förese , att den delen af lilla flottan, som ick e Yid dagsljuset 
kommit igenom Aspöskären, skulle nödgas att der förhlifva 
till följande morgon. Just då Amphion skulle emellan dessa 
klippor inlöpa, passerade ett fartyg, hvars befälhafvare, en 
constituerad amiralitetsofficer från Abo Eskolin, anropade oss 
med lur sålunda: >> Skonerten Amphion! Hans Maj:ts befall
ning är, att skonerten äfvensom alla till sk}irgårdsflottan hö
rande fartyg skola samlas i Svensksuncl >> . Konungen var då 
ombord på Eskolins fartyg och for oss förbi, men Amphion, 
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som i detta trånga vatten icke kunde lofvera, kastade ankar 
tillika med en stor mängd transportfartyg. :\1örkret tilltw." 

h 
. ~. 

oc med detsamma tdlviixte stormen. Det blef en orolig natt 
Atskillige transportfartyg, hvaribland någre hade cavalleript~ 
hästar ombord, lsösl etos från sina ankaren , drefvo mol land 
och krossades. Hästarne simmade utan räddning omkring. 
till dess de förgingos i bränningarne. Några far tyg fnslnarl\· 
med sina rår i Amphions tackling, hvnrifrå n dessa r:h m:1st\' 
m ed yxor afhuggas. Stormens hvinande, menniskors skrik och 
nödrop gjorde denna natt till en af de ohyggligaste jag öfwr
lefva t. Utan att sofva en blund, väntade vi m ed otåligh Pt pa 
dagens ankomst för att rält lära känna vår s tällning. Da de t 
hörjade ljusna, skickades upp i masten personer för att Sl' sig 
omkring. D e berättad P, att på östra sidan om elen klippa. 
n}ira hvilk cn Amphion låg för flere ankare, en skog af mastn 
visnde sig. Vi trodde i början , att de tillhörde en afdelning 
a f vå r flotta , m ed vid större ljusning befanns, alt dessa farly~ 
förde ryska flaggor. En liten stund derefter erforo vi , a tt 
Yäs ter om oss öfverste Törning m ed sin division af canonslupar 
tillbringat natten. Han , under hvars befäl vi nu stodo, skicka 
dc oss det bud , ntt, som han , i anseende till brist på ammuni 
ti on , icke kunde inlåta sig i clrahbning m ed den talrika l'scn
der af fi endtliga fartyg, som låg framför honom, hade h<lll he
slulat att forts}itta sin segling, hvarföre han ville, att Ampbion 
skulle stöta tiH honom, och som detta fartyg, i den ställning 
det låg, omöjligen lcunde genom egen förmåga komma under 
segel å t den föreskrefn e leden , skickade han tvänn e canon
slupar att boxera det upp i vin den , men oaktat all anstriing
ning lyckades de icke aU bringa det ur sUillet. 

- - - - - - - En liten stund derefter syntes en slup 
med parlementairflagg ankomma från den fiendtJicra escadern. n 
Törnii1g for den sjelf till mötes m ed major Cazal, som erbjöd 
sig att följa honom. D en ryske parlementa iren sade sig varfl 
utskickad · från brigadieren Schlissoff för att underrålla den 
svenske beHilhafvnren , atl prinsen nf Nassau reda;1 borttagi t 
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d . 
1 

öfriaa delen af sn~nska flotill en , att l_ ~o_ nunge n Yon· 
hela el o . . . . , . . ... . • . . -

Ocll att således mo·e ntJng annat aterstod for denn,l d1 fånaen , , . o ' . _ · .. 
' .

0 
·· 11 •1tt aifv·t sin· få no-en hYangen om en onyttig hlodsut-vision a ( b (. ? b ' ... o r,.. . ~. . :· . . 

"· utelse kunde undv1kas . Cazal svarade a I or~~mgs vagn,u. 
~it svenska troupper ick e gåfvo sig fångne, så !ange de had\' 
,t t cll l' Lilor till försvar att TörniJH! rPclan skulle bafva an-to·u o ~ . ' . ~, . 
o-ri it Sch lissoff, om 1cke vmden vanl honom emot, och ,t~l. 
0 p . f . l . d" o •• t d ll::tll Sl". 

de.11 vore förd eh atJ'>" ör ) rtQ:a ll'ren, sa Yan a e ' ,., som · ' n o ~ .. . . . 
ett anfall af honom, lwilket ha n skulle Yederborhgcn emo tlag<~. 

Efter denna parlamen tering k om majoren Caza l å ter om
bord på Amphion; men som bemödandet att med box_e ri ng nY 
canonslupar bringa Amphion ur sill betänkliga hige 1cke lyc-

1. ts och Törnina Jiin"tade att komma ifrån detta sbi lll', å ler -
~ , o b 

kallade han sina bägge can onslupar och gaf befallning, att alt 
hvad som b efann s ombord på Amphion af personer och e iTec
ter, sk ulle gen ast föras om bord p{t ha n s escader och f a rtygl'l 
sedan antändas och brännas för att ick e falla i fiendens hän
der. Denna befallning oroade mig obeskrilligen, m e nden måsll' 
å tl ydas . Jag inlade kongens papper, hofmästan'n inpac kadl· 
silfvert och kökskärilen , kammartj enaren garderoben; Tör
nings utskickade påsk yndad e transporten , och vi måste nll;l, 
hvaribland voro k ongens adjutanter , understallmästa re m . fl. , 
med smärta öfvergifva det vackra fartyget : m en dess befälhnf
vn re, en constituerad lieutenant vid amiralitetet, Eskilson , för 
klarade att han icke ville l ~i mna det och tog af bes~ittningen. 
hvariblancl voro 2-! man af konungens garde, det löfte att till 
det yttersta förblifva ombord m ed honom. Vi fördes till Tör
nings escader, der en däckad och viii inrättad chefsbå t var 
läm nad till vår di spos ition. Dit ankommen , hvarcfter esc<~
dern genast hissade segel , tillstå r jag, att jag kände mi g be
tryckt af sorg öfver det öde, som oundvikligen sy ntes föreshl. 
Amphion att antingen uppbr~innas ell er, hvad som värre Yar. 
falla i fi end ens händer som en trophee; jag lade mig på en 
soffa m ed hufvudet emol väggen för att dölja min hedröfvelse. 
då kort derefter konungens lifkn ek l, en ryttmii.st:u·e , hvn rs 
namn jag glömt. kom från clikkct nedspringande oc h ropade: 
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, J-LeJT Ko ng!. Seerl'Lerare; Amphion iir under segel». .lag \)p _ 

gaf mig genast upp och såg till min stora förundran och ickp 
mindre glädje, att detta fartyg kommit ifrå n klipporna och 
styrde ut åt öpna sjön , hYarvid det passerade hell niira l'n clt•l 
af Schlissoffs escnder, so m af den starka stormen föreg~\l'ncll' 
natt var illa medfaren , hYilket nu sy ntes , och som i ansl'l'ndl' 
lill ."'tmphions höga tackling trodde det vara en liten freg<~ll , 

emot hvilken r yska fartyge n sattes sig i ordning till fiir '- \':tr 
och började skjuta på den. \ ' i sågo , att .-\mphion , som icke 
hade n ågon annan bestyckning än några små niekor all cl c> r
med besYara saluter, afsköl dem uppå de niirmaste ryska fa r
tygen , hvariblancl funnos någ ra strandade kalker l'ller imlf
gnlerer, der ryssarn e voro syssdsalla att bärja af' godset , lwad 
som kunde rädda s . \'i sågo, huru de med b lottade hufyu dl•n 
och utsträckta händer begärde pardon af elen hotande fienden , 
hvi lken syntt's dem så förfärlig, m en denn e hade annal a ll 
göra än taga fångar; han sökte endast alt undkomma till iipn;1 
sjiin, h varuti han äfwn lyckades, oc h Yi hade elen förnöjl'i sl' 
<l tt sedermera fl ere gånger blifva honom varse i den led som 
b~igge örlogsflottorne tag it. Han in lopp ocks:"t i Svensk~und förr 
iin vi. Sedan han blifvit Jämnad ensam i det trånga hålet vid 
Aspöarn e, bes löt ha n all m ed egen mag t rii clda det honom 
anförtrodde kong!. fartyget. Han fästade kablar i land och 
halade sig fram ti ll yttersta udd en af en klippa , i motsatt rikt
ning emot den kosa vi tagit med Törningens escacler; deT his
sade han några segel, som hjelple honom förbi udden, me n 
förd<" honom clerjemte fram till fi endtliga escaclern , i hYars 
nära grnnskap han först kom i ti ll fälle att vända ul åt sjön , 
der snart en gynnande vind fylcle alla hans segel. Eskilsons 
rådighet allena hade konungens således att tacka för bibehal
landet af sitt vackra fartyg; till belöning derföre bl ef denna 
man, tre å r clerefter , under minderå righe lsregeringen för en 
mindre och illa tydd försee lse dömd att arqu ebuseras, men be
nå dad m ed lifsticlsfängelse å Carlstens fästning , der han var 
1794, när jag ditfördes , och blef der efter mig, då jag i början 
;d' år 1797 transporterad es till \Yaxholms fästning. Den svåra 
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beha nd lingen emot honom h;~cle emot slutet rubbat hans för -

s~n cl. . 
Vi seglade hela dagen den ± Juli i m ed god vmcl, m en 

trodde oss om aftonen blottstäide tör t'll ny fara. P å anclr~1 
sidan om en s tor fjärd , som vi sk ulle passera, och miclt i segel
Jeden låg o flere större farty g, Il\· i lka ansåg os som fi endtliga 
fregatter, der stationerade för att till stiin ga genomfarten. Tär
ning k unde ej undgå ;1tt m ede lst signal er beordra sin escader 
att gö ra k lar till action; m ed laddade cnnon er och brinnande 
Juntor nalk:1cles vi således denna förm ente fiende , hvilken lik
vä l på närmare h å ll befanns va ra någre armeens flottas stöne 
turumer, förvandlade till sjukskt•pp , oc h hvars styckeportar i 
stället för canoner Pndasl framvisad e g l:1 sfön ster . Ehuru Tiir
ning utan tvifve l erhå llit orclre a tt med sina ca nonslu par be
gifva sig till elen för skärgårdsescaclern utsedde allmänna mö
tespla tsen, Svensksund, for han dock vidare ä nda till Svart
holms fästnin g, der han kastade ankar uneler förevändning 
att proviantera i Lovisa , och till en stor ledsnad för oss, som 
voro emiJnrquerade på han s chefsbåt, måste vi följa honom elit. 
Men det dröjde icke länge, innan han fick förnyad stri:ing be
fallni ng att å tervända till Svensksund, dit vi anlände den 5 
om morgon en . 

Konungen Yar då på jaklen Amaclis och låg ännu i sin 
säng, då jag der uppvaktade h onom. Jag betygade min g l~iclj e 
att se honom frisk och sund ha fva genomgått så stora farlig
heter, berältade h vad som med oss sig tilldragit seelan den 2 
om aftonen, då k onungen hinmade Amphion , omtalade mina 
bekymmer för detta fartyg sa mt den berömvärda tilltagsenhet, 
hva rmecllieutenanten Eskilson räddat det, seelan det redan var 
dömdt att hriinnas, återlämnade rou leaun med clucater, hvars 
innehå ll var mig obekant, oeh sade, aU jag vid samlandet af 
konungens eiTPcter funnit i en hans viistficka en carame ll och 
en dubbel kopparslant ; att jag ansett caramellen för god pris , 
lnen bevarat slanten , som jag nu lade på hans bord tillika 
Ined ducat-rouleaun . Derefter började han att tala om clC' 
nouveller, som han inhämtat af den mängd depecher, hvilka 
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sam lats under han s vistande på \Viborgs redd, och nu pa en 
gång kommit till honom. - - - - - ·- -- - _ 

---
Skärgårdsflottan var nu samlad ,-id Svensksund och hade 

vid elen dristiga genombrytningen förlorat 5 canonslupar, 7 
galerer, 6 väpnade båtar och några tran sportfartyg, Pil ohe
lyclli g förlust i jämförelse med örlogsflottans och som fullkom. 
!igen ersattes af den uneler öfverste Cronsteclts befäl vid Swnsk
sund anträffade escacler. En liten jacht Aurora , hvilken fördes 
af Sidney Smith, och ombord på hvilke11 han hade ~lila si na 
cffecter, fick ett grundskott och började sjunkn. Han Hit fram. 
hala slupen för ~ltt rädda besättningen och dröjde till sist att 
kasta sig i elen; då han kommit ett litet stycke från det sjun
kande fartyget, försvann det i hafvets djup , hvarvid han ro
pade på svenska: >> Farvä l, Aurora >> . Denne engelske sjöofficer 
var icke älskad ibland flottornes befäl. Man förebråcld l' ho
nom djerfheten i hans förslager och trodde, att han i enskilda 
samtal meddelade den åt konungen. Hans yllrande vid \Vi 
borg, då man syntes förfärad öfver ryska örlogsflottans niislan 
hvarje vecka tillväxande antal af skepp till bioquaelens for
stärkande, ~1tt man i engelska marinen icke råknacle antalet af 
fiendtliga master och kölar, utan hade blotl afseende pa skep
pens befälhafvares moraliska kraft, h vilken utgjorde sj ii len 
och lirvet i dessa döda massor, misshagade oändligen. Man 
gick så långt i orättvisa, att man misstänkte honom att var<l 
ett hemligt redskap för engelska cabinettet till beredande ar 
bägge- svenska flottornes förstöring. :Men jag, som under en 
stor del af sjöcampagnen bodde i samma rum som han och 
hade vunnit hans vänskap och förtroende, lämnar honom med 
full öfvertygelse det vittnesbörd, att han var en ädel och väl
tänkande man, lika ömsint som tapper, upfyld af en sann 
känsla af religionen, med de renaste seder, med uprigtig lill
gifvenhet för konungens person , och önskande Sveriges heder 
och framgång i detta krig. 

Snart skulle svenska skärgårdsflottan bestå nya strider. 
Några dagar efter dess ankomst till Svensksund visade sig prin-
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.1 f N ·tssau med den talrika flotta från Petersburg, som sen ' ' 
d
. ') J u Ii i om aftonen anländt till Björkö sund. N. I ed denna en '" · 
flotta hade Schlissoffs escader från Fredricshamn förenat sig, 
Jwarigenom den utgjorde trehundrade segel ; man räknade der· 
ibland icke mindre än tjugo fregatter, chebequer och flytande 
batterier. Svenska flottan, som till största delen utgjordes af 
canonslupar, bestod af etthundradefyratio fartyg. Af prinsen 
af Nassaus rörelser kunde man sluta, att han hoppades kring. 
ränna, inspärra och borttaga hela svenska flotillen och såme
delst afgöra krigets utgång, ty han syntes icke mera såsom 
förledet år vilja angripa svenska flottan i fronten från Fred· 
ricshamnssidan, utan drog sin magt åt Aspön för att derifrån 
instänga henne och göra hennes retraite till egen kust omöjlig. 
I sådane omständigheter samman kalla<le konungen flottans 
befälhufvare till rådplägning på Amphion. De flii.stes mening 
instämde deruti, att, om Sveriges säkerhet berodde a f elen före 
stående batnillen, borde den icke äfventyras genom ett beslut, 
som kunde blifva lika farligt som det var öfverdådigt, h var· 
före man föreslog att ännu samma natt, och innan fienden 
hann samla all sin styrka för att hindra utgången, flottan skulle 
med quarlämnande af transportfartygen, hvilka borde brän
nas, öpna sig väg till Pellinge skär, der man kunde taga en 
position, som måste tvinga fienden att angripa i fronlen, och 
h varifrån man altid i fall a f behof, kunde hafva retraiten öp
pen till Svartholmen. Rättvisan af denna mening vnr obestrid
lig; konun gen erkände alla de vigtiga skäl, som talade för dess 
antagande, men önskade dock att med verkställigheten skulle 
upskjutas till följande dagen, och det blef grunden för det stora 
förtroende, hvaraf öfverste Cronstedt från denna stunden kom. 
i åtnjutande, att han vid detta tillfälle röstade i öfvercnsstäm
Inelse med denna önskan, likasom det skadade mycket i ko
nungens sinne öfverste de Frese, att han ifrigt påyrkade att 
retraiten skulle ske genast. 

ConseiUen räckte länge på. aftonen, och der bör icke för
döljas, att efter dess slut stora bekymmer och mycken nedsla
genhet visade sig öfverallt. Flottans befäl återkallade minnet 
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af del blodiga slag, som förledna året ägt rum på detl~l stiillr 

samt :1f de förluster man då lidit genom envisheten all iC'kr: 

draga sig tillhaka till en fastare stä llning ; man var ännu djupt 

affecterad af de missöden bägge flottorn e fält vidkännas j'p 111 

dagar förut vid utgången från Vihorgs redd; man Yisl<•, :ltt 

stor:1 flottan låg bloCJLIPrad i Sveaborgs hamn; att således S\' l'll 

ska kusterne voro blottstäide för fiendens härjningar, och sjdl'

va Stockholm hotadl, om det förestående s la get slutades nwd 

vårt nederlag; man insåg ganska väl , att af delta slag lwia 

rikels öde berodde, och man kunde icke vänja sig vid den lll'ci 

slående föreställning, att dess välfärd sålunda skulle si:ilh1s p:1 
vågspel. D<Jn tappre öfverste Stedingk , som commendcr<tdl' 

Styrbjörn , kom efter conseillen in till oss och updrog mecl 

mycken v~inna en tafla af hela denna ställning och var iil've 11 
rörd till lårar, men de voro icke klenmodighetens, utan heders

känsla n s bittra tåra r. Han beklagade sig öfver de i godset 

lätta canoner af öfverste Aschlings uppfinning, hvarmed h:1 11s 

fartyg var bestyckadt, och som nästan vid hvarje skolt nwcl 

starl,; laddning hoppade ur sina brokar och måste åter nwcl 

stor tidspillan dit inlyftas, innan de å nyo kunde ser\'eras, 

hvarigenom skeppsche fens rykte , sade han , hlefve antas1<1dl. 

Med mörka fiircställningar om förestående stora händ!'i sl'r 

gingo vi till hvila, men väcktes följande morgonen, den 9 .Julii , 

ganska tidigt ur vår sömn af konungens flaggen pitaine, iii'Yer

stP de FrPse, som kom in i vårt rum, lämnande dörren pf'lcr 

sig öppen och sägande: >> Här sofva Herrarne, under det l'i t• n

den ~i r över hufvudet på oss ». Grefve Adam Leven haupl n •sll' 

sig då upp i sin säng och sade: >> Det är icke här Herr ()f\·cr~ ten 

har att a fliigga en sådan rapport, utan hos konungen >> . - »:\len 

konungen sofvcn. - »Låt väcka honom genom kamm<trlje

nare Remi >> . - Deruppå gick öfversten ut genom den andra 

dörren , OC'h vi skyndade att stiga upp och kläda oss. Konun 

gen låg i en djup sömn, då han väcktes af Remi, och emotLog 

i sängen dc Frescs rapport om de stora rörelser, hvilka synt<'s 

i elen ryska fJollan och bådade clt snart stundande :lll f: dl. 

Kongen befaldc genast , att diYisionscheferna skulle samman-
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({a llas ti ll rådplägning om elen ordrc de bataille, som skulle 

nyttjas, och tillade: >>Ni är sjuk, dc Frese, och uttröttad ; jag 

befriar er i dag från den skyldigheten att tjenslgöra hos mig 

som fl aggcnpitainc. Jag utser Cronstedt dertilL Skicka efter 

honom >> . Detta var ett dunderslag för de Frese, som bar sjelf 

till Cronsll'dt konungens orclre. Seclan han gåll ut ur säng

kammaren, steg konungen upp och var klädel inom några 

minuter, såg ur sina fönster ryska flottans rörelser och salte 

sig vid skrifbordet. Escadercheferne ankommo ; konungen 

öfverenskom med dem om batailleordningen samt gjorde dem 

den förklaring, att nu ingen annan utväg fanns öfrig än att 

manligen fiirsvara sig emot det viintacle anfallet, att antingen 

segra eller dö. Han tillförsåg sig a f deras reda n ådagalagda 

mannamod , att de skulle denna dag hedra svenska namnet , 

och sade att han genast skulle infinna sig ibland dem. - -

Oaktadt det stora välde konungen hade öfvet· sitt yttre 

väsende, och hans förmåga att för andra dölja sina hemliga 

bekymmer, kunde det dock skönjas, isynnerhet af mig, som 

så ofta nalkades honom denna morgonstund, att hans själ var 

ovanligen skakad. Jag finner ock i hans tryckta skrifter, all 

han uti C'tl href till grefve Ruuth af elen 12 Julii, tre dagm 

efter bataillen , sjelf erkände sin oro. Han skref: ,, J'etais :'1 

ce t enclroit de ma lettre , quand on a signa le la flotte du princ<· 

de Nassau. Notre danger devenait immi1wnt, et .ie l'nuoue nuce 

fmnchise, c'est la premiere j'ois que ma conslance interielln' 

m'a abandonn ee, ear :'t l'exterieur j'ai pflla conserver et clecider 

d'a ttaquer la flotte ennemie, lorsque tout le monde balanc,;ail. 

Mais C0/11/llC l'euenement etait incer!ain il /allait renvoyer tons 

mes effets :\ Kymengord >> . *) Jag bön föll på det enträgnas lP 

att få dela denna dagens faror, men del vägrades, likväl med 

*) Jag hade kommit till detta ställe i mitt brev, då man signale
~ade fur stens af Na5sau flotta. Vår fara blev överhängande, och -
J,~9 erkänner det öppet - det ä1' den (ö1·sta gången som mitt im'e lugn 
0tVergivit mig, ty till det yttre har jag kunnat bevara det och besluta 
att • anfalla den :fientliga flvttan, då hela verlden tvekade, Men som 
'Jf.Yangen Val' oviss var det nödvändigt att skicka alla mina saker till 

Ymenegård. 
Tidskrift i Sjö väsendet. 40 



-582-

mycken godhet, och jag erhiill deremot befallning att med alla 
de papper jag hade under min vård begifva mig till Kymene
gård och der anmäla mig hos generalen grefve Meycrfcldt, sorn 
skulle förse mig med hästar att fara vidare. »Man kan icke 
veta >>, sade konungen , >> huru denna dagen slutas>>. Sedan 1·aa 

. b 

inpackat papperen och åter kom in till honom, var han sy~sel-
satt att försegla flere små bref, hvilka han stoppade i sin v~ist

ficka. Jag har a ldrig fått veta, till vilka personer de voro adn•s
serade, men förmodar, att dc voro det till medlemmar af den 
kongl. famillen, för den händelse att konungen blcfve antingen 
blesserad, skjuten eller få ngen , samt att dc sedermera hlih·it 
förstörd e efter slagets lyckliga utgång. Scdan konungen slutat 
dessa bref, steg han upp, satte hatten på hufvudct, drog uni
formshandskarne på händern e och promenerade fram och till
haka på golfvet . Värjan hade han redan på sig i axelgehiing. 
Då frågade han mig: >> livad si:iger Adam >> - Anledningl'n till 
denna fråga var, att capitainclicutenanten grefve Adam Lcn·n
haupt var i tämlig hög grad visionnaire, bråkade mycket med 
förborgade ting och trodde sig hafva säkra aningar om tillkom
mande händelser, och det väckte konungens nyfikenhel att 
vda, hvad han trodde om de som nu komma skulle. Jag sn1-
rade, att han hoppades på en god utgång. >> Bed honom kom
ma ti ll mig >> , sade konungen. Jag kallade honom och sladnadt• 
ulanföre, till dess han åter kom ut, då jag fann honom rörd 
iinda till lårar. Jag frågade hvacl som förelupit H<ln berät
tade, att konungen vid hans inträde i rmnmet kommit honom 
till möte, sägande: >> Nå, hvad tror Adam om hvad som i dag 
skall ske?» - >> Eders Majestät! Jag tror, att med Guds hjelp 
n !t skall slutas väl». - >> Men det gäller i dag min krona och 
rikets frälsning >> . - >> Så mycket säkrare tror jag, att den Guden, 
som vakar öfver konungars och rikens öden, icke tager sin 
nlsmägtiga hand ifrån Eders Maj:t och Sverige >> . - Della sY:H 

hade synts tillfredsställa konungen och än mera den djupa 
rörelse hvarmed det gafs; han afdrog en handske och gaf sin 
hand alt kyssa åt grefve Leven haupt, h vars hand han i det
sammade kramade. 
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Und er detta sam tal stod baron Otto \Vrede oc h sprakade 
med .öfnrste Cronsteclt i s torn upgii.ngstrappan till däcket. Jag 

·· •111 -1de mio· till dem och fl·aga de den sis tnämn de, lwad han nat , n t 

förm odade om det slag som nu förestod. \ ·Iecl nrvcken köld 
och sinnesledighet svarade han kcnde: >> Omöjligen kan det 

1, 0111111 a att tillgå hetare ön för elt år sedan på samma stä ll e >> . 
Redan tidigt på morgonen hade ryska flottan hälsal den 

28:de årsdagen af kejsarinnans upstigande på thron en genom 
allmänn a fröjdesalfvor, och seda n biigge flottorn e intagit sina 
positioner begaf sig l;;. onungen till sin . Vid det afskecl: jag tog 
af honom, öfverväldigades jag ar mina känslor och farhågan 
att }(anske aldrig mera få se honom ingaf mig en ol>eskriflig 
bedröfvclse, som ännu mera i)kades af de olyckor jag fiireslälde 
mig kunn a drabba r i l;;. et. Icke förr än han lämnat r\ mphion, 
och jag länge följt med ögonen hans slup, hegaf jag mig till 
lands: Lars Hjortsberg, blå gosse på den tiden , nyligen an
kommen från Stoekholm, hade konungen Jämnat i min vård . 
Innan jag berättar lwad som vidare tilldrog sig med mig, sedan 
jag kanunit i land, vill jag framställa en kort målning af det 
afgörande slaget oeh dess resultater, sådane som de med myc
ken sanning och skicklighet föreställes af grefve Oxensljerna i 
hans äreminne öfver konung Gustaf 3:dje. 

'En fördelning av väpnade fartyg förlades att stänga in
loppen från sidan åt Fredrieshamn, andre att der utanföre 
iakttaga fiendens rörelser. Transportskeppen, undan htr<tn, 
hvilade i skydd af Högforss och Kymene holmar. Flottan 
sjelf, bakom och på sidorne bet~iekt af flere holmar och skär, 
sträckte sig mellan Kusalas oc.h Mussalas öar. Dess flyglar, 
som nalkades deras stränder, utgjordes af ungefär sextio ca
nonslupar hvardera, och dess corps af tjuge större skärgårds
fartyg, galerer och briggar. Medlerst bland dem syntes ko
nungen, besökte derifrån hela linien under slaget och följdes 
i den slup, der ban fördes, af lwsältningens välsignelser, åt 
hvilkens behjcrtenhet hans egen gaf nytt !if. 

I likhet med Svenskarnes ordning oc.h med de mindre far
tygen på sina flyglar var det emot konungen och flottans me-
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<klpunkt, som prinsen af Nassau först stäide sitt anfall. Dl'! 
anfördes af honom sjelf med tjuge fregatter, schebeker och lh 
tande batterier. Striden, börjad mellan de fiendtliga flyglarnl' \ 
kanonslupar, hlef snart allmän, och fördelen i tre timmar med 
tnpperhet bestridd. Men va lplatsens t6ingsel hindrade fr a n 
början de ryska al ulbrPda deras makt. CPnom mängden ;il· 

fartyg, dem de framryckte , sökte de ersälta hvacl de sakn,tdl' 
i utrymme; men sammanträngde af vädret och hinderliga l"iir 
hvarandra, utstäldes de nästan orörlige och i hopar för skol 
ten af lägre fartyg, som krossade dem i sjelfva vattenbrynet . 
under det deras egen eld till största delen flög utan verk;m 
öfver de svenska . Efter en tid voro tre af fiendens flytancl t' 
batterier sjunkna , och lika många af hans galerer upgil"nl'. 
Flere af dem nödgades att hålla ur ledet, några stannade pa 
grund mellan bägge linierna, andra ch·efvo ned genom den 
svenska, der de togos. Samma vind, som gynnat fiendens upp
komst och anfall, nekade honom att draga sig till haka, da 
han märkte sin oordning. Sjelfva de stora fartygen, af hvilka 
han väntade sin m~ista styrka, blefvo i denna oreda mäst blott
shi Ida, och den eld, de till aftonen underhöllo, dri1jde blott. 
men hindrade ej dPras förödelse. Förut hade redan de mindre 
ryska fartygen börjat draga sig undan. Deras vänstra fly ge ls 
kanonslupar, en gång fördrifne , men återkomne och för an
dra gången angripande, voro å nyo slagne och till mesta delen 
uppbragte, sedan, till deras förföljande , den srgrandP svensk;\ 
flygeln ännu förstärktes med den fördelning , som återkallad es 
från Svensksunds öfra inlopp, der ingen fiende mera var :dl 
frukta . Nederlaget var nu allmänt, och fienden, lika hindrad 
af oordningen att strida som af vädret att undkomma, bie t' öm
som slagets och klippornas rof. Deras sk~ir hiiljde~ med fly

ta ncle v ra k och tusendetals fly k tinga r, som klättnl dc undan 
vågen och sv~ird e l. Natten uppehöll en stund fiendens slutliga 
förstöring ;men genom ett nytt. anfall vid gryningen hlefvo, 
efter en timmes försvar, någre stora fregatter , som sökte ;ttl 
ifrån landel arbeta sig upp i vindPn , tvungne att gifva sig Ulng
lll' , och en mängd andra fartyg förföljdes, uphans och eriit'-

l 
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[·ades. Dagen anviindes nu blott alt upphämta slagets byten. 
J{afvet och flykten undangömde de dödas antal. Två hundra
de sjuttio ofl'icerare hade för konungen redan nedlagt och med 
tapperhetens loforcl återfåll deras v~irjor . Femtiotre bevärade 
fartyg af särskilt styrka och byggnadssätt , sjutton hundrade 
kan oner, niekor och miirsare ar olika storlek, sjelfv<l amiral 
skeppet med dess flagg voro st'gerns \·inster , och mer i-in St'X 
tusen fångar upplctad!:'s efter hand på dc kringliggande hol 

mar ne , dem de uppfylde.' 
Till denna målning, som i <tnseende till slagets ordning 

och resullater syns vara gjord af ett ögonvittne, vill jag tilliigga 
några aneccloter, bnättade af dem, hvilka på denna afgörande 
cln g beshindigt voro vid konungens sida. Sedan han vid slagets 
början i sin slup besökt hela linien af sin flotta, begaf han sig 
j land på en holme, hvarifrån alla riirelserne kunde öfverses, 
dit alla rapporter skulle skickas, och hvarifrån alla ordres 
sku lle utgå. Sedan slaget varat en stund märkte han, att Tör
nings escadPr drog sig tillbaka, hvaröfver han blef synnerligen 
orolig. Denna oro r~ickte dock icke lii.nge, ty sedan anföraren 
bättre ordnat sina kanonslupar i förhållande till videlen af det 
sund, som han skulle försvara , ryckte han åter fram och full
följde skjutningen med ifrig ihärdighet, ~inda till dess segern 
förklarade sig för honom , hvarigenom han fulll{()mligen godt
gjorde de fel, som. fiirut ådragit honom missnöje och förebrå
Pi ser, samt tillkämpade sig loford och belöning. Under på
stående strid ankom rapport från öfverste Stecling, att hans 
k an oner lågo på däcket, hvarföre han , som icke nwr<l kunde 
försvara sig, begiirde tillåtelse att få lägga ur linien ; i sådane 
omständigheter kunde denna begäran icke vägras, men innan 
den utskickade officeren hann tillbaka till styrbjörn, voro dess 
kanoner åter uplyflade i sina brokar och fortforo att skjuta, 
till konungens stora förnöjelse. Likväl inlrä fl' a de någon tid 
derefter samma händelse, som föranledde till lika beskickning 
och ett lika svar samt medförde ett enahanda resultat. Och 
då officeraren för tredje gången kom med samma ~irende, sade 
kongen till honom: , Hiilsa Stcding !Je h siig , att jag ii r mycket 
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tillfn'ds iifypr hans rapporter, ty jag ser, aU !war gäng han 
förklarar sig ur stand att fortsälta striden han med ny krr~ft 
förny:u· den ». Under paslae11de lmtailk hade grcfve Adam 
Lcvenhaupl, som var mycket religieuse, gätl elt stycke ifn\ n 
konungen och lagt sig på marken , fram st upa med hopkniipt:1 
h~inde r för ansigtet. Då konungen saknade honom och fi ck 
veta !war han var , skickade han till honom och lät fra g:1. 
hutu han mådde. Den utskickade fann honom gråtande och 
bedjande Cud saml kom ·tillbaka med dPl svar, att han mådde 
v~il , men som han icke sofvit förleden natt , önskade han r~ll 
få hvil:i till kl. 6 om aftonen , då halaillen vore afgjord , oc h 
det anfördes som en besynnerlighet, att just vid den tidt·n 
segern synbarligen förklarade sig för svenska fiollan och l' ll 
fiendtlig redlös haiJgalere kom drihande till stranden af den 
holme, pa h vilken konungen stod, bvilken . sedan följdes :Ii ' 
flere fiendtliga fartyg i samma belägenheL 

Efler hvad som sedermera hiPf bekant genom und erriil · 
telser från Berlin, hade prinsen af Nassau ansett sig så siikt•r 
om SVl'nska flottans fö1:stör~lnde e ll er tillfå ngatagande, secl:ln 
han fått henne på detta ställe instängd , att han föregaend l' 
dagen affiirdut till Petersburg en cOLn·ir med dl bref till kej 
sarinnan, lwaruti han förklarat , alt, dii han icke personligen 
kunde till lwnne framhära sina lyc könskningar på henne~ 
thronbestigningsdag, \ ' On' han likviii i tillfiille att på ett ly 
sande siitl fira densamma , derigenom att han på denna d~1g 
n edl'ude fiir hl'nl1e öfverlefvorne af den svenska flottilJen hvil · 
ka nu voro beröfvade all förhoppnin g om räddning. ' li an 
räknade· på den Iwclsl<1genhet, som ban förmodad e skulk 
h errska i denna flotta ·efter de fem dagar förut lidna förluster 
vid utgången från vVihorgs redd, på del menliga ·intrycket, som 
minnet af den förlorade balaillen på samma ställe elt år förut 
skulle göra hos svenskarne, och i synnerhet p å verkan af dc 
mått han tagit att göra retrailen för dem omö1"li"· m en del . t·n 
va r just dessa mått, som hufvudsakli gen hidrogo till hans eget 
nederlag, ty det är sannolikt, all om han icke sa sorgfiilligl 
lillshingl ulviigen för sn'nska flottan att retirera , hade den 

- 587 -

• o· son1 yrkat va !el af en för densamma mera gynsa m IllenJilb, . . . .. H . . .. llnin" närmare svenska gränsen bhfvtt ga llande. vad som sta b 
. .. d o d . dock förnämligast verl1.ade ryska flottans ~nsso e pa . enn.l 

dag var den upkomne starka storm, som_ h1~1dr~de de fiendt -
·a f'artyoen at manoeuvrcra och att v1d mtraffande behof hba b .. r··. 

d 
r1a si"' tillbaka för att bota sina skador eller lamna rum Ol ra;:, o · (._ , . . . . an dra, som ännu icke deltagit i striden; dc bleivo deremot lill 

stor mängd af vinden förde in uti , genom och bakom svenska 
linien, der de icke kunde undgå att falla i vårt våld. . 

Imedlertid väntade kejsarinnan, i anledning af pnnscns 
af Nassau bref, stundligen rapport om svenska skärgårdsflot
tans förstörin g ellrr tillfångatagande, hvarvid hon tillika tro : 
ligen smickrade sig m ed den förhoppning , att konungen _1 
Sverige sjelf nödvändigt m åste falla i hennes fångens~ap, hvan 
(jenom hon kunde förese ett snart upfyllande af sma planer 
~mot Sverige och dess beroende af hennes vilja, väl vetande: 
att hon vid deras utförande kunde räkna på understöd af en t 
detta rike för hand en varande och emot konungen på del 
högsta uppbragt mäglig fl·action, nu undertryckt af hans snille. 
men längtande efter tillfälle att få tillfredsställa sin hämdlysl
nad . Då tiden inträffade, inom hvilken courir från Svensk
sund med rapport om slagets utgång kunde vara framkommen. 
bestormade hon sina ministrar med förfrågningar om dess an
komst. Ett obehagligt rykte om förloppet hade redan till dem 
framträngt, men de höllo det hemligt. Omsider anlände den 
officiella underrättelsen; de förtego den i det längsta, men de
ras upsyn förrådde deras bekymmer, och sanningen måste 
än dtligen frambäras. Det försäkras , att kejsarinnan, uplyst 
om det oförmodade resultatet och tvärt emot sina ministrars 
önskningar och beräkningar, ifrån den stunden fattade e1~ -~ög 
tanke om sin motståndares kraftfulla caractere och oboJhga 
mod, hvilken plötsliga förändring i hennes tänkesätt i förening 
med afseenelen å Europas nya politiska ställning sedermera 
så b etydligen lättade fredsunderhandlingarnes öpnande, skynd
samma bedrifvande och afslutande. ,, 
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En krigsduglig örlogsflotta. 
.ÅY kapte nen Yid Kungl. flottan E. Biörklund. 

För aLl ett la n d skall ~iga en krigsclugl i g tirlogsflotta forel
ras elds en kvantitativt och kvalitativt tillfreclsshillnncle fart ygs
materiel, dels en tillräcklig samt för krig och strid väl skolad 
personal. 

Det förra villkoret kan icke uppfyllas , utan alt såviil ma 
rin ens myndigheter som sjöofficerskåren i övrigt äro eniga 
om, hur det nybyggnadsprogram bör vara beskan·at, som bör 
föreläggas de anslagsbeviljande m yndigh eterna. Någon sådan 
enighet torde f. n. i själva verket icke förefinnas - en svaghet, 
som är betänklig, och som kan hava till följd, att genomdri 
vandet av ett tillfredsställande nybyggnadsprognun äventy ras . 
~!fan torde utan överdrift kunna påstå, att det är sjöofficerarnes 
skyldighet att åstadkomma en förändring i dessa förhållanden. 
vilken förändring blott kan komma till stånd genom ctl mera 
allmånt intresse för dessa vitala saker, genom att företrädare 
l'ör olika vapenslag inom marinen mötas med gemensam för 
ståelse och därvid icke låta »förutvarande utredninga r» Yant 
rättesnöret utan fastmera söka förutsättningslöst utgå från de 
krigserfarenheter, som dock i denna stund redan utkristalli 
serat ur det pågående kriget. Större intresse för nybyggnads
frågor, resulterande i diskussioner, inlägg i vår sjömilitära tid 
skrift och föredrag av olika vapenspecialister om de riktlinjer 
för resp. vapens utveckling, vilka böra eftersträvas, är enligt 
författarens av dessa rader mening enda sättet att ernå någon 
enhetlighet i åsiktei· beträffande vårt »aktionsprogram >> . Att 
sedermera de ansvariga myndigheterna enas om officielll sam-
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,,ående ~ir deras oavvisliga plikt mot vapnet. Slörsta möjliga 
" 

1
·ahet är nämliaen av nöden för att det skall bliva möjligt en o o 

att ävenrinna del bristande intresse för sjöntpnets krav, som 
tyvä rr under en längre följd av år framtrMt fr å n vissa av riks -
dagens partier. 

AU upplysa det svenska folket och därigenom dess reprr-
sentante r om flottans verksamhet und er krigså rrn och om de 
ovärderl iga tjänster, som detta vapen h ~irigeno n'l gjort sitt land 
icke blott i prestige- utan även i ekonomiskt avseende, är 
yår ofrånkomliga sk yldighet. Del torde icke vara för djärft 
;ttl hoppas, all rn b~ittre förståelse för flottans krav kan upp
spira härur. Vilja vi göra vapnet starkare och biittre, måste 
vi fördomsfritt skärs kåda möjligh eterna härför, och el ä rvid 
tvingas vi alt - om ock mot vår önskan - erldinna, att 

·när vi likväl ytterst äro beroende av de ekonomiska grund
vala r för vapnet, vilka rep res<:·ntationen fastställrr, så m åstr 
vi ock vinnlägga oss om att skapa en allmän förståelse för 
vapnet, utan vilken vi icke hava hopp att föra detsamma av
sevärt framåt, men m ed vilken vi kunna hysa lwrättigat hopp 
om fram åtskridand e. 

För fartygsmaterielens utnyttjande fordras emellertid en 
tillräcklig och krigsduglig persona l. - Hur må nga problem 
innehåller icke det lilla ordet >> tillräcklig >> ! 

Här måste flottans män själva göra en kraftig insats. Det 
gä ller här en m ångfald av svåra frågor - där särskilt mari
nens myndigh eter måste uppbjuda all sin energi. Det gäller 
att h öja sjöofficerskårens intresse, skapa förhållanden, som 
skänka befälet arbetsglädje och trevnad i tjänsten, yllerligare 
förbättra de ekonomiska omständigheter, under Yilka offi cers
kåren i allmänhet lever, och framför allt försöka praktiskt 
genomföra elen principen, att det är förenligt med fördel -
ekonomisk eller annan - att nedlägga arbete på tjän sten. 
Det är ett sådant system, som skiinker det staten ej tillhörande 
eivila livet dess i fl era fall mera arbetsdugliga och fram åtskri
elande karaktär - det är ett sådarit system, som även skulle 
skänka Yårt ntpen större tillströmning aY dugliga män , mera 

l 
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intresse och energi i arbetet och en >> framåtanda >>, so 111 · · 
!Ck p 

får saknas på en plats, där framå tskridande är önskvärt. :\.t l 
särski lt frågan om beredandet av ekonomisk vinning för elen 
som i statens tjänst nedlägger större eller m era kva lifi cr·r.~; 
arbete, }ir en ömtålig sak, ha r författaren av dessa rader klar t 
för sig, m en då det lyckats inom så många andra grenar :l\· 

samhällslivet, torde det ic ke heller vara omöjligt alt anordna 
inom marinen (t. ex. enligt principen om vissa arvoden fiir 
m era krävande tjänstebefattninga r. I några marin er medfiil 
jer t. ex. fartygschefsbefattning ett visst arvode, befatlning't'n 
som arti ll eriofficer ett visst etc .). Man m åste taga männisl~or
na såchma de äro .. Hur m ånga arbeta uteslutande för intressl'h 
skull? - Frågan är svår, men den måste lösas, då positiY 
nytta för vapnet kan p å ritknas. 

Att stimulera benile ts arbetsenergi och förmin ska avskeds 
tagandet bir en uppgift av f. n. synnerligen stor betydelse. Fln:1 
sätt finnas; här ovan har blott påpekats några och framh;illih 
behovet av att någonting göres. En annan åtgärd beträffand t> 
personalen är att effektiva reformer måste vidtagas fiir alt prl' 
miera sjötjänsten , som ju dock är sjökrigarens yrke. F . n . iir 
det för m ånga en · icke minst ekonomisk uppoffring att var:1 
sjökommenderad - ett sådant förhållande höjer icke nrlwts
glädjen och måste ändras. 

Vad ovan sagts beträffande officerskåren gäller i t i Il ii m p
liga delar särskilt beträffande ekonomiska förhåll a nd en ii.ven 
uneleroffi cerskåren och manskapet, varvid dessutom tillkom
mer, att det är en ofrånkomlig nödvändigh et för att befordra 
särskilt underbefälets men även manskapets trevnad i militiir
tjänsten, att elen lag mot antimiltär agitation , som upprP pacit' 
gånge1· varit före i riksdagen m en blivit avslagen, verldigcn 
komm er till stånd. Vill svenska folket hå lla sig med etl för 
war - och chirom synas dess bättre åsikterna, med unelantag 
för vissa ytterlighetspartier, vara eniga - så m åste det ocksa 
se till , att de summor,. som nedläggas på att få försvaret effek 
tivt, ick e >> kastas i sjö !l» genom att samtidigt en agitation ti Il
lå tes, som unclergT~ive r sjii lva grundvalarna för folkets ,-~irn-
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{'t Särskilt med frågan om att skafTa 
\O'fl · 

en fuUtalig och god 
bekant iiro särskilt derbefä lskader, vars m edlemmar som 

l:~:atta för t ra kasserier frå n anti m iltaristiskt h å ll , samm:1 I.1-

~1änger de~1na _sak _int!_mt. At_t i c ~~e hell er manskape t~ ' ~- ~~ -Fl 
·dt göra sitt basta 1 t.)ansten få r forslappas genom ?åv et k,m 
'f ' 0 .111 sv·Hio·a och ommma liaistelem ent, är en gtven sak. Tan ( '- -t) u L.1 o 

Militärmyndigheterna f å icke uppgiva denna sak _sasOJ_n ett 
fa]dum, vari ingen ändring stå r all vinna, ty en ii.ndnn g tLll det 

bättre m ås te härutinnan ske. 
Det iir emellertid icke nog med att ovanniimnda fr ågor 

få en tillfredsställande lösning --- för att äga en krigsd uglig 
flotta fordras dessutom, aU elen flotta , man äger , övas på dl 
sådant sätt , att personalen verk li gen bliver väl uthildnd för 

krig och strid. 
Sant är, att de betänkliga förhållanden, under vilka flot -

tan f. n. övas , till stor del ii.ro beroende p å ekonomiska men 
äveri organisatoriska fel, i det vi hava så många myndi~hdl'l' 
med såsviivande nnsvarsskyldi ght, att det ofta ii.r vanskli gt :tlt 

fastställa , på vem ansvaret vi lar för aU flottans olika detalj 
grenar blint ordnade och övade på ett sådant sätt, som över
ens~tämmer med de fordringar, vilka i krig och strid komma 
att ställ:i.s på dem - och ick e minst på vem ansvaret: vib1r 
för att de äro samövade på ett så dn n t sä tt, som kriget fordra r. 
Vad vi sjöofficerare m åste eftersträva är en ändring i vår or 
ganisation i den riktningen, att •varje myndighet eller bef'ii.l
ha:vare vet, att det just är honom det å ligger att till se, det 
en · viss gren av sjöförsvaret är ordnad · på effektiYaste siill. 
Utgallrande aY all byråkratisk s lentrian , klar ansvars förde l
ning oc h en organisation , som är så beskaffad, a lt den i första 
hand tillgodose r kravet på krigsdfektivitet, är Yad vi måsll' 
söka att ern å. Vid all organisation nv sjöförsvare t liksom Yid 
all av.vägning aY nnslagens fördelning mellan fartyg och lancl 
etablissement måste vi vida re ih ågkomma, att flottans existens
berättigande står och faller med tillvaron av kampdugliga far 
tygsförbancl . De myndighelei\ som naturniidv~ind1gt måstt> 
finn as i· land för divt>rse ändamål, sk ola stii.ndigt hava för ögo -
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nen , att de finnas till endast l'iir att i största möjliga man be. 
fordra effektiviteten av det flytande sjöförsYarct. Ut"'lll" . . n' ,.,s -
punken får aldrig vara , atl fartygen äro till för landm:mclig. 
heternas skull , ty de stridsdugl iga fartygen äro just ändamalet 
med del hela, utan vilka kampenheters förefintlighet alla mvn. 
digheter eller ämbetsverk i land sakna ntrje raison-d '0 Lr l· .· 

Men även på det sjiigående lörsnrct måste allt giiras, för 
att detsamma skall komma på höjelen av stridsdTekliYitel, 
Fiirfallaren av dessa radn är nog djärv att påstå, att i detta 
;1\·seende mycket brustit , till stor del visserligen på grund ay 

de förpliktelser , som Yårt neutralitetsförSYar uneler Sl'nare å r 
palagt oss. Härmed koml11}1 vi till den fråga , Yarom denn;1 

artikel ursprungligen Yarit a\·sedcl att handla - nämligen 0111 

den stora oförståelsen l'ör nödY~indigheten ;w stridsmiissiga Ö\'

ningar och taktisk skolning, som tyYärr synes genomsyra en 
s to r del a y sjöoffieerskå ren. 

En stor engelsk sjiihjä lte fållde en gång det yltrand l't, att 
sYenskarne icke äro några taktici. Författaren tror icke. att 
han hade tagit tillb;1ka detta yttrande, om han fått tillfiille att 
se vår flotta på niirmnre håll under senaste decennium. T. o. 
m. intresset för allt, Yad taktik heter, står inom Yår marin pa 
l'll särdeles låg ståndpunkt - enskilda individer naturligtvis 
undantagna. 

Handen på hjärtat! - H ur ofta hör man i gunrum eller 
mes sa r ett resonemang om taktik? Det ä r ett f n k tum, som 
ingen torde vilja förneka, att vi sjöofl'ieerare - al ltj ~imt med 
rese rvation för sällsynta undanlag - gärna diskutera materiel -, 
organisations- , disciplin- , befordrings- eller rent övningstekniska 
frågor, men taktik, d. v . s. det sätt, på vilket yj skola anYiinda 
n1ra f;:trtyg i striden och de olika Yapnens samverkan hiinid 
- s~illa n , ytterst sä llan. Ylåhända bottnar detta i svenskens 
kynne med "instinktiv motYiljn mot speku latiYt tänkande>> . 
Utan tvivel får det också sin näring i del faktum, ntl vår fl otta 
lik som t. ex. den holländska ; står på ett plan emellan stor 
marin och verklig småstatsflotta. Vår flotta iir så liten , aU 
Yi måste avsiiga oss en stormaktsmarins operalionsmöjligheter 
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. fl era a,·seenden , m en likYiil så stor och Yårt läge såda~1t, ;~Lt 
1

. ·cl' e kunna eJ· heller böm hegriinsa var flottas uppgtft ltl1 
VI l '- ' . '-
det 111ern blygsamma positionsförsYar, som t. ex. de danska 
och norska flottorna haYa sig förl'lagt. Denna var mellan-

t
ällni ng i maktavseende kommer oss emellertid att konstruera 

s . l ["' fart yg, som i storlek, offensiv kraft m. m. slå emellan c e oi· 
ren öppensjii- och ren skärgårdsstrid lämpade typerna .. Att 
ingå på frågan om våra fartygstyper är hiir icke platsen , 1eke 
heller anser sig författaren av dessa rader pa något sätt kom
petent att uttala någon deciderad åsikt i denna .~ynnerligen 
svåra sak. Framhållas måste likväl , att med anvandande aY 
de sålunda tillkommande fartygstyperna och med den svävan 
de uppfattning om vå r flottts sannolika uppgifter i krig, som 
fakti skt förefinnes hos sjöofficerare i allmänhet, har en sund 

taktik svårare att uppstå. 
På det förhållandet, att våra fartyg i allmänhet iiro sa 

kon struerade, a tt de försvåra dl ändamålsenligt taktiskt upp
trädande, får man emellertid icke bygga den slutsatsen, alt 
ett förnufti gt taktiskt uppträdande är omöjligt och sålund;t 
lönlöst att eftersträva. Det går ej att avsäga sig försöket att 
tillämpa taktiska principer endas t därför , att förhållandena 

äro ogynnsamma. 
Del i1 r sant, att vi böra eflers161va f a r tyg , som ii ro bättre 

beskaffade ii.n våra nuvarande fartyg , som äro byggda med en 
viss knraktiir, ej endast såsom ett resultat av kompromisser i 
alla avseenden, utan fastmera fartyg, som hava överlägsenhel 
i nägot visst avseende i förhållande till sina sannolika m.otslån 
dare. Med sådana fartyg är det möjligt att fastslå ett taktiskt 
uppträdande, som går ut p å alt utnyttja överlägsenheten i just 

detta avseende. 
Men även med de fartyg , som Yi haYa , m åste vi se till, 

att vi kunna få ut största möjliga striclseffekt. Det är hiiru1-
innan, som det brister. Likgiltigheten i dPtta avseende iir an

märknin gsvkircl. 
På tal om nödvändigheten av en uppryckning i detta nY 

seende skiga några: >> Det lönar sig inte . Våra fartyg äro i ckl~ 
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l ~impadc för stora öppna sjöslag, där egentlig sjötaktik kan 

tillämpas ». Liksom ej ett förnuftigt taktiskt uppträdande '"Or(• 

nödvändigt äwn vid begränsade uppgifter! Liksom man icke 

iiven vid lösandet av sådana måste eftersträva en ändamåls. 

enlig taktisk samwrkan mellan olika vapenslag! Liksom icke 

en strid i närheten av skärgårdarna lätt får karakUiren av en 

strid i öppen sjö! Stormaktsdrömamr kan man icke med ro" 
. b 

anklagas för, därför att man effektivt vill utnyttja , vad man 

har. 

Andra åter s~iga: »Taktik ~ir sunt förnuft , den som ickt• 

kan tillämpa vanligt bondförstånd, kan knappast genom (i,·_ 

ning hira sig det. Sådant behöver man icke diskutera och 

ödsla kol på>>. 

Alla skulle ju vara mycket glada, om sådana ledare sliin

digt funnes till hands, vilka vore i besittning av ett srl utpriig

lat bondförstånd, att de icke genom övning behövde skiirpa 

detsamma. Få äro väl emellertid naiva nog att tro, att de. 

som så säga, skulle vara de befälhavare, med vilka man nwd 

någon grad av tillförsikt skulle gå i strid. Hur många av dem, 

som hysa en dylik åsikt, hava ens den mest elementära kun-

skap om t. ex. undervattrnsbåtarnes lämpliga användning un

der olika omständigheter? Hur många av dem hava satl sig 

in i ens ett fåtal av de rätt invecklade problem, som upp

komma vid en ändamålsenlig taktisk samverkan mellan ol.ika 

rartygstyper och vapenslag, en samverkan, som bör vara sa 

ordnad, alt vapn en i fråga stödja varandra, utan att det ena 

Yapnets utnyttjande hindrar det andras? Hur många av dem 

hava klart för sig t. ex. den tid, som vissa evolutioners utfö

rande taga i anspråk, och den förändring i stridsavstånd och 

möjligheterna att efter evolutionens utförande utnyttja egna 

vapen , som blir en matematisk följd av evolutionen i fråga~ 

H ur my c k et veta de t. ex. om den lämpligaste formen för 

taktisk sanwcrkan mellan u-båtar och flygbåtar ? (Denna SL'

nare sak iir dock mera förklarlig, då vi ännu tills dato sakna 

dl flygvapen). 

Kort sagt, man skall vara bra lättrogen för att låta sig 

inbillas, alt dc som så säga , iiga någon verklig taktisk förmåg~1. 
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Nästan undantagslöst förekommer denna ståndpunkt också hos 

personer, som utan att vilja göra sig besväret alt siitta sig in 

i förhållandena, dock vilja omgiva sig med en viss nimbus 

nv »SBlartncsS >> . 
,, Låt vara >> , säga andra, >> att det vore högeligen önskvärt, 

att mera 'stridsövningar' eller 'taktiska övningar', förckomme, 

men med så få gångdagar, som fartygen i allmänhet få dispo

nera, är det riktigare att använda dessa till övningar fartygsvis 

än i förband. Man måste kunna det enkla, innan man kastar 

sig in över det mera invecklade >> . 

Denna åsikt är utan tvivel den farligaste eniir den ~ir i viss 

mån berättigad. Grunden till missförhållandet kan endast ·hä

vas genun en Yäsentlig utökning av konsumtionskvantiteten 

av bränsle, avseende att giva personaleR en absolut nödvändig 

förmåga att handhava sina fartyg och förband i taktisk· sam

verkan med övriga fartygsförband. Det går härvid icke beller 

att låta det hela av ekonomiska hänsyn begriinsas till uteslu

tande övningar med reducerade farter. Har befälspersonalen 

icke i fredstid fått övning uti att framföra fartygsenheterna 

även med den högsta evolutionsfart, som dock enligt all krigs

erfarenhet i strid blir nödvändig, så har den icke .fått den 

nina vid snabba lägesförändringar och den u ppfa ttningsför

måga om taktiskt tillvägagångssätt och manöver, som i verk

ligheten kräves , och vad mera är, eldar- och maskinpersonal 

har icke fått den oundgängliga utbildning, som möjliggör att 

i verkligheten uppnå denna högsta evolutionsfart Det i1r sant, 

att dessa övningar äro dyrbara , men dc ~iro tyviirr ofrånkom

liga, om det hela skall stå på en sådan nivå, att det kan göra 

skäl för dc utgifter, som sjöförsvaret kostar . 

Summa summarum: Bränslekostnaden har under senare 

år stigit oerhört. Dc övningar, som före krige t ansetts nöd

vändiga, kunna under inga omständigheter iuskriinkas - öv

ningar uneler gång med fartygsförband äro en flottas liv, för

utan vilka det helas krigseffektivitet nedsjunker till ett mini

mum. Därmed finnes ingen annan utväg än att från alla ma

rinens myndigheter kraftigt understrykes det absoluta beho-



- 596 -

vet av ett högst avsevärt höjt övningsans lag, som ar sa rund
ligt tilltaget, att det medgiver icke blott tillräckligt med övningar 
för att dc pnski lda fartyg ens utbildning ska ll bliva tillfn•ds . 
st~illande, utan även möjliggör talrika strids- och krigsö\ nin
gar, i vilka befälspersonalen liksom personalen i övrigt k<tn 
få den utbildning fi\r strid, varförutan det hela blir ett li \r,\'ar 
mera till skenet än till verkligheten. 

Del ovan sagda handlar de lvis mn önskemål för framtidt•n. 
vilkas förverkligande iir beroende en utvidgad ekonomisk ri\
rels t-f rilwt. Därmed är icke sagt, att med de förh å llamlt>n. 
va runder Yi f. n. dv~iljas, ej mera kan tagas ut av eld dispo 
nibla briinsleförråclel , än vad som göres. Tvärlom - ma n 
kan icke undgå att med kiinnedom om flottans övningar till 
sjöss uneler senaste arlionclc komma till den s lutsatsen, alt t' n 
stor del av sjöofficerskåren tyvärr lider av bristande fantasi, 
vilket yttrar sig i en allmän obenägenhet mot övningar, som 
försöka så långt sig göra låter efterbilda de förhållancl t-n, so m 
i en strid kunna väntas uppkomma. 

Det torde vara t>n för många känd sak, att i elen pub lik<~
tion, som angiver vissa direktiv för flottans taktiska skolning. 
förekommer något, som kallas stridsövningar, d. v. s . i al l
mänhet kortare övningar, diir fartyg eller fartygsförband skola 
få tillfiille att öva vissa detaljer av en strid mellan ett sti\tTL' 
antal fartygsförban d. Ett ändamålsenligt uppträda n de med et t 
stort antal fartyg fordrar enligt all erfarenhet, att samtliga del 
tagare fi\rut vela, huru de grundläggande faktorcrn:t hör:t till 

godoses. 
Vi hava klart för oss, att en skytt icke kan utbildas pa l'll 

.tillfredsställande siitt utan alt genomgå en vis 'i logisk följd HY 

utbildningsövningar, vi hava ett skolreglemcnte, som lwsliim
mer yarj~ detalj av den kunskap, som manskapcl bör hibring<t~ 
för att kunna sköta sina befattningar på fartygen, vi h:l\·a 

O .. verhuvud tao-et reaJemenlen för allt, vad som göras skall , men 
t> t> f .. 

få inse likväl , att det för att sköta ett större antal fartygs _o r-
band behöves en alldeles speciell grad av kunskap om oltk< ~ 
fartygstypers li1n<plignste siitl att uppträda och vana vid <ttl l 
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raktiken handhava dem - fiir atl icke tala om att det icke 
~1in s t hos underlydande befälhavare fordras vana vid santOpe
ra tioner mellan olika fartygstyper. stridsövningarnas iindamål 
är just - och häri är all erfarenhet från utländska mariner 
enstämmig - att utgöra en absolut nödvändig förberedande 
slwlning för samoperationer med större enheter. En fullt illu 
sori sk bild av en strid står ju icke att erhålla, men man får 
öva det, så gott man kan, och planlägges övningen så, att de 
under övningens lopp inträfl'ade haverierna på fartygen i stort 
sett hämtas just från fall , som veterligen inträffat under senare 
års kri g, så torde mnn komma sanno.Jikheten rätt nära. Att 
bedriva stridsövningar m ed den förutsättningen , att alla sbiclse 
~iro oskadade, motsvarar icke kraven på en stridsmilssig ut 
bildning; del är ofta just vid inträffade haverier på egen eller 
fi end ens styrka, som nu taktiska moment tillkomma i striden, 
vilka moments utnyttjande till egen fördel just är en av grund
principerna i ett ändamålsenligt taktiskt uppträdande, och vil 
ket utnylljande på rätt sätt fordrar stor taktisk vakenhet och 
vana. Utan övning äro chanserna, att en dylik vana skall före 
finnas hos bt-fälspersonalen, ytterst ringa , med övning växer 
det till visshet. 

Det måste i detta avseende komma in en annan anda 
blan d sjöoffieerarne. Vi måste visa större förståelse för kra
ven på stridsmässiga övningar och verkligen göra vårt yttersta 
för att draga ut hela nyttan av den kostnad, som övningarna 
uneler gång uppgå till. Det iir sant, att det på sina håll arbetas 
i denna anda, men dessa undanlag få icke vara undantag, ulan 
de måste vara regel. 

Hur många gånger har del icke hänt, att fart ygsförband 
förfl yttal sig från ett skiirgårclsområrle till ett annal utan all 
and ra övningar bedrivits iin elen rena gången med ekonomisk 
far t och med. besättningen sysselsalt med »diverse övningar oeh 
arbeten " . Hur ofta har det icke hänt, att sjöstyrkor anlänt 
till nya skärgårdsområden, utan att strids- eller krigsövningar 
vari t ordnade, där den i ifrågavarande område förlagda styr
kan skulle fått ett ypperligt tillfälle att öva sig i att fylla sin 

Tidskl-ift i Sjöväsendet. 4! 
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uppgift. Hur ofta har icke hela nyttan av »gången » varit öv

ning uteslutande för officern på bryggan, rorgängaren och den 

del av maskin- och eldrumspersonalen, vilken för tillfället haft 

Yakt, men icke någon övning för fartyget i dess helhet, än 

mindre för fartygsförbandet såsom en taktisk enhet. 

Tillfällena till taktisk skolning för befälspersonalen maste 

till det yttersta utnyttjas, och för bibringande av en sådan 

skolning för olika fartygsförband finnes blott ett lämpligt för 

farande; eld ~i r , alt med stöd av de för olika krigsfall ular

belade operationsplanerna, klargöra, vilka olika slag a\' ope

rationer, som i krig sannolikt komma att föreläggas skilda 

fartygsförband till lösning, och på grundvalen härav bPga gna 

alla tii!Hillen att öva förbnndct i fråga under förhållanden , som 

mest likna dem, vilka vid krig kunna tänkas uppkomma. 

.-\Ila övningar under gång i förband böra så vitt möj ligt 

så planläggas, att de giva bästa erfarenhet om det lämpligastP 

sättet för förbandets uppträdande uneler vissa taktiska fiirh;\1-

landen, d. v. s. övningar under gång i förband böra i slörsta 

utsträckning göras med en taktisk föruts~tttning. För aU emel

lertid förbandscheferna skola kunna lägga sina övningar på 

ändamålsen ligastc siitt, är del nödvii ndigt, att de äga k ii n ne

dom om, huru avsikten är alt i krig använda dem. Enligt dc 

direktiv , de därvid erhålla , blir det sedan deras sak att avgöra , 

huru utbildningen härför bäst skall bedrivas. 

Ytterligare ett sätt att utnyttja a ll a chanser till taklisl' 

skolning, vore en generell order om, att när tvenne fart ygs

förband av en eller annan anledning sammanträffa på fiir 

operationer lämplig plats, bör den ~lldre befälhavaren genast 

meddela den andre en enkel förutsättning, varefter b åda hc 

fälhavarne böra anfalla varandra eller manövrera på ett sådant 

sätt, som var och en skulle hava gjort, därest del varit en fi ende 

han mött. Vad spelar det för roll, om det nu händelsevis 

råkar inträffa utom »exercistid ». Folk fogar sig gärna i litet 

obehag, om de märka, att det finnes livaktighet i det h ela, och 

om de skönja meningen med den gångna tidens ideligen u pp

repade övningar av icke alltför omväxlande karaktär. Ett så-
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dant förfarande som det ovannämnda skull e föda taktisk va

kenhet hos befälet och ickp liimna obeaktade tillnillen lill öv

ning för såväl befiil som underlydande just på etl siilt, som i 

krig knn be6ikn:1s inlriifl"n - mer p) Jer mindre oförmodat sam

mantriiffandt' mt>d fiendt•n. Då vissa speeiP ila övningar iiro 

på förhand plnncrade, kan man tänka sig, att del vore o.Jiimp

ligt att avbryta desamma; detta torde dock icke bliva flertalet 

fall , och givetvis kan befälhavaren i fråga då under6itla sin mot

ståndare härom, då övningen måhända kan förskjutas till en 

något Himpligare tidpunkt på dagen. Efter iivningens slut hör 

\·.arje strid~nde befälhavare till sin närmast överordnade rap

portera stndens förlopp och vidtngna dispositioner, sa att den 

högre befälhavaren får tillfälle att bedöma, huruvida den un

derlydandes åtgärder varit riktiga eller ej. På så s ii ll in kt

tagas dc alltid ömtåliga befälsförhållandcna, och iilh·iigagångs

sättet skulle säkerligen giva miijlighet till mycket och nyttigt 

tankeutbyte mcllnn dem, som i krig komma att kämpa vid 

varandras sida. Därigenom vore det et t förträfl'Jigt medel att 

få fram en enhetlig taktisk åskådning hos dem, s~m närmast 

äro i behov av en sådan. 

... . Det är visserligen sant, att å ruslade sjiistyrkor enwllanåt 

fo~·ekommit str ids- eller s . k. taktiska övningar, vilka utan 

tvivel beteckna etl steg i rätt riktning. Huru mycket mera 

utbyte skulle de dock ej giva för samtliga, om de förlades på 

ett sådant sätt, atl efter övningens s lu t muntlia kritik kunde 

f?rekomma, varvid slyrkebeHilhavarnc själva : -edogjorcle f'ör 

s ma. disp_ositioncr och skälen härtill, vilket i sin tur gå ve :m

~?IU:lg .. hl! vederbörande högre befälhavares personliga kritik. 

a sa satt skulle underlydande befälhavare bliva i tillfiille att 

lära sig känna sin chefs ås i k ter och huru han önskar, aLt de 

under olika förhållanden skola handla. 

Ty detta är nödvändigt att dr känna med hiinsvn till de i 

krig ofta inträffande fall , då direkt ledninct från .den hö"re 
hf"l t> t> 

.. e a havaren av en eller annan anledning omöjliggöres. Det 

ar ett tänkvärt faktum, att i såväl lO-augusti- som Tsushima

slagen elen ena styrkans lwfälhavare måste överJ::imna befälet, 
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samt att Beatly i 24 januarislaget Hl15 måstr giira detsamm:1. 

medan han skiftade flaggskepp. L stora Nordsjöslaget :H lll:l.i 

1.916 sänkles eller skadades svårt icke mimtre än fyra i tiikn 

av sina eskadrar gående flaggskepp. n~imligcn fnvineible , .Marl 

horough , Defence och Li_itzow . 

Hur går drt då, om närmaslt• man hiirjar operna pa Pit 

s~itt, som flottan icke är van vid ell<'r inlärd Nej, en rnlwllig 

taktisk uppfattning måste vara grundlngd bland flottnns f:1r

tygsbeUil , och en sådan kan endast uppstå på grundvalen a 1· 

gemensamt arbete mot just målet all skapa en sådan. 

Vi lära i taktiska uppsatser och böcker och se i sjökrig 

åter och åter besannas, att förutan tillvaron av på förh and 

aY underlydande befälhavan· k~inda och genomdiskull'r:l dt· 

stridsplaner, bliva de underlydandes åtgärder elt trevande i 

blindo, på vilket vid ledarens frånfälle nederlaget fö ljer i spa

ren. Detta ~ir en l ~irdom all taga fasta på, och vi måste i 

praktiken göra allt för att tillgodogöra oss sjökrigshistori t·n' 

lärdomar, så att vi icke upprepa de fri , som vi med god Yil.j:l 

hade kunnat undvika. Fartygsförband äro dock icke uteslu 

tande organisalorisl<a enheter, de äro framför allt Laktisk :1 sa

dana. 

Man måste niim ligen lwsinna , all iindamålet med t'lt fm

tygsförband icke är, att del sk;1ll vara en läroinstitution , dii r 

>> kursernas >> oklanderliga bedrivande är A och pappersviisen

dels fungerande är O . Nej, ett fartygsförband är framför allt 

en stridsen het, som bör k u n n a uppträda i ända målsen l ig:1sll' 

taktiska samverkan med andra förband , d . v. s. :i.ndra strids 

enheter. Drt år samverkan mellan olika vapenslag, som åstad

kommer, att en arme vinner framgång, och del är grnom sam

verkan mt'llnn olika fartygstyper och högre enhrter av dess<l. 

som en flotta knn på den avgörande punktrn erhålla den till

fälliga iiverlägsenhel över fienden , som kan skänkn seger. 

Skillnaden iir endast den, aU en arme räknar med vec]wr 

och månader, en flotta , insatt i striden, med ett fåtal timma r. 

Tsushimaslaget avgjordes på mindre iin en timme, slaget i 

Koreasundet pågick i allt ungefär lika lång tid, Nordsjösb1gd 
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:24 janwni 1915 fortgick i ungefiir tva och Fnlklandsslagel i 

c:a tre timmar. 

Ar det då icke liint, att vi allvarligare än tillförene öva oss, 

hu ru vi skola upptriida under ckssn få timm:1r, fiir vilka vi 

utbi lda oss under Yrirt långa liv pa sjön 

Vår flotta likn:1r e11 trupp , som siillan hinner liingn· iin 

till enskild utbildning - och varfiir'' .Jo, dels chirför, det är 

vi sst ~ch sant, att vi hava för kort värnpliktstid , så att vi ej 

medhmna ntt avsluta den enskilda utbildningen, f'örriin värn 

plik tsk~.ntingenten skall hem och en ny årsklass skall börja 

med »torberedande Ö\·ningar» . \'i sjöoiTicerare veta mn iin 

,·ä l, att det egentligen är under en ganska beg6\nsad tidrymd på 

{lret, då >> organisationen >> medgiver verkligt eskaderliv. Vår 

>> Organisation >>, fotad på skolsystemet, f'yJier fiirresten större 

delen av året med skolor för ,~tam och värnpliktiga, och rnr

tygsbefälets hj~irnor Lagas helt i anspråk för att ordna så, att 

man medhinner alla dc övningnr, som mångfalden av instruk

tion sböcker föreskriver. Och vad blir sedan över j tid och 

energi till alt tänk:1 på de saker, som dock i första hand av

gi;ra fartygets oeh flottans rätt att finnas till , n~imligen deras 

c.genskap av icke skollokaler ulan av krigsmaskiner , där varje 

ilten kugg måste pnssa i de :Indra, för alt hl'1:1 maskinen skall 

gå v~il. 

Att utbilda vårl m:tnskap omsorgsfullt, iir nödviindigL och 

b~·a, men all hiirigenom icke hinder få liiggas i vägen fiir iiv

J~ mgar, vilka i högre grad än ~kolkurserna ~iro iignadt' ntl be

t.o ~·d ra avsikten med det hela , det beaktas ej alltid . Att ickr 

Inm sl befälet har n ågot att Wra sig för att med sjökrigsmaterie

lens snabbt fortskridande utveckling och »inveckling >> h å lla sig 

på en .sådan nivå, alt de motsvara krigets krav , det ingår ej 

hell rr 1 alias uppfaltninn· t>· 

Utbildning(•n av manskapet finnes hestiimd i reo-lementen 

beträtl'~mde befälets utbildning finnes diiremol en~a~t påpe~ 
~~at i en .eller annan bok , att >> sådann >> eller »sådana » övningar 

d ro nyttiga och biir;1 förekomm:1. l sagda f n !l Y ii 1 j n mån cra 

av ]'('fl pliktkiinsla den viigen , att de i r:irstn lwnd .giirn, v:d 

·l 
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som finnes besUiml, och del , som icke finnes fiireskriYet , >> l1h·d 

hinn<'s ej ». 

l <Indra marinL'r ordnas ofta, fiirulom strategiska, jiimviil 

s. k. >> t:lldiska sjiik1igsspl'l ». Del iir ojävigt sant, att man i 

mycket stora och mycket framstaende -mariner fiister utm iirkt 

vikt vid dessa spel, som hos oss aY en del gott folk ansL's 

mindre värdefull a och »missvisande », vi lken ås ikt trolin'h-·1, 
t') .-, 

tillkommit för att döl'1a bristande intresse. Såväl strale<>isl ··1 • ;:-,.\.t 

som t<~kl i ska sjökrigsspel äro symwrligen nyttiga, dels sasom 

givande direkta lärdomar, dels såsom för deltagame givandL' 

uppslag till diskussioner iiver taktiska spörsmål, som uldriy 

sku ll e hava kanunit under diskussion, om icke sjökrigssJiclen 

yivit an/ ed ni ng diirtilf. De befordra, rätt ledda, uppkomsll'n 

av en enhetlig taktisk uppfattning om våra o lika fartygstyper~ 

lämpliga användning under olika förhå llanden och bereda ge

nom dellagames ökade tankeexPrcis i taktiska ting' förub iil1-

ningar för tillkomslen av ändamålsen liga stridsplaner. [ntres

set viixer, om meningen med .cl("l hela skön jes. 

Sjök rigsspel böra så! und a va ra obligatoriska å rustade 1':1 r

tygsförband, där i fr~imsta rummel just resp. befälhavare sjiih·:1 

och deras ersäth1re sko la deltaga O('h leda sina egna fiirhand . 

så all iivningen blir en direkt förberede lse för striden. 

Varje spel hör, st•dan det avslutats och kritiserats , efll'r

föJjas :1v taktiska övningar e ll er krigsövningar med styrkefiir· 

hållanden, som niirmast miijligt likna de v id spelet anviind :1. 

så att dess lärdomar kunna omsättas och prövas i praktiken. 

varefter övningens utförande återigen bör b liva föremål för 

lwdömande och kritik. Fimws del verk ligen någon, som lw· 

tvivlar, att härigenom skulle bliva följden en direk t ökning 

av den · skicklighet, nwd vilken resp. befälhavare komma :1tt 

a1wiinda sina styrkor i strid? Finnes det någon, som betvivlnr 

nödvändigheten m· att ·l"ll fartygs- eller förbandschef vet, enligt 

vilken allmän plan en strid kommer att utkämpas? Finnl'S 

'det någo n, som icke erkiinne r, att samverkan mellan olika 

förband n\r skilda fartygstyper är synnerligen viktig och m åste 

inlär:fs såsom allting annat? 
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Varom icke, finnes det endast en konsekvens: 

För vår flotta, som såväl i antalet fartyg av olika typer, 

som dessas beskaffenhet ligger avsevärt under många av våra 

sannolikaste motståndare, är överlägsenhet i llinytt.iandet av 

våra fartygsförband på ändamålsenligaste sätt en nödvändighet. 

för att det skall bliva möjligt, att på den avgörande punkten i 

en strid e rhålla den överlägsenhet, utan vilken seger icke är 

möjlig. Någon sådan förmåga kunn a vi f. n. knappast tilltro 

oss. Vad som därför fordras, är ett på alla hålla ökat intresse 

för taktiska spörsmål, resulterande i taktiska diskussioner, tak

tiska sjökrigsspel och stridsövningar även med verklighets

trogna fartförhållanden samt krigsövningar i större utsträck· 

Ring än förut. 
Dessa övningars lärdomar skola tillgodogöras genom per

sonlig samverkan m ellan högre och lägre befälhavare, så att 

en enhetlig taktisk uppfattning kan uppstå angående våra far

tygs rätta am·ändande i strid, vilken åskådning sedermera bör 

bliva grundvalen för stridsplaner, som i mesta möjliga grad 

kompensera vår svaghet i fartygsmaterieL 

Med taktiskt väl skolade fartygsförband skola vi med större 

trygghet kunna möta framtiden. 

Då, men först då, hava vi gjort, vad vi kunna, för att 

skapa en krigsduglig örlogsflotta. 
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Svenska marinens signalbref från 1700-talet 
och 1808-1809 års krig. 

A1· löjtnant<'n virl Kungl. Ku startillrrid Allan Cums. 

Under 1600-talet gavs form åt de första trevande försii! ;e 11 

alt astadkomma ett ordnat sigm1lväsen, detta belingnl av de 
stegrade fordringar, som nu måste ställas på flottförbancl<' ns 
rörlighet och säkra ledning såväl under fart som vid strid . 

Redan tidigare hade v}il en del tecken erhållit internatio
nell användning, såsom flagg i schau - på milten samman
snörd - , vilken innebar behov av hjälp, dödsflagg, par!anwn
tär och fredsflagg med flern. Och även för taktiskt iindamai 
omtalas flaggsignaler uti några äldre tjänstgöringsreglcmenLell. 
som berörde sjötak tiken, däribland Philip af C l eYes: >> tirit•fe 
instruction de toutes manieres de guerroyer», tryckt 1558, och 
Antoine de Constans': >> Faits dc la marine et navicraicres >> en 

b - b ' 

handskrift från samma tid. Visserligen finner man }iven hos 
oss - i Erik XIV :s och Gustaf II Adolfs flottor - spår til l 
system i signalgivningen, men först omkring sekelski fl et 1700 
kan man tala om förekomsten av syslem i ecrentlirr 111enin o· 

b n V' 
och från denna tid datera sig också de äldsta svenska signal 
breven.*) 

Vår första kända signalbok skulle nämligen såvitt bekant 
vara >> Seine Breff och Ordres, För Kong!. Maj :tz Orlogz Flotta. 

·•') Beträffande signalväsendets historia i allmänhet m. m. hän
visas till förf: s arbete : »Den optiska krigstelegratien •. Militärlitteratur
föreningens förlag, Stockholm 1912). 
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l·t hoos Nielas Wanki,]'fL Kon!!l. Boktryckiare '> , Yilken å 'fryc" · < v . .. • 

al·l· iv reaistrer-1ts för år 1713, men sannolikt ar nagra f] ottans '- o c • . • . . • , • 

" Idr·e RecrJementet - m to ho med stora '1gnettet - om-år a · o ... 
fnttar 24 sidor. Det meddelas forst en 

,, Förteckning Uthi huru många Dehlar desse Scine BretT 

och Ordres fördehlte äro , Ncmbl.: 

Första Dehlen innehållande dhe Seglntions och nnclra 
c· ·11 es som om. Dagen medan klart \Väder är , giöres, tillijka ,, eL , 

, el hw·1d Ordres då observerus böre . 111e c 

Andra Dehlen innehållande clhe Seglations och andra 
Seiner, som om Dagen uti Töcknet och mistigt \Väder giiires, 
·empte hwad Ordres då observeras höre . 
.l d TrecliP Dehlen innehållande clhe seglations och an ra 
Seiner, som om Natten giordc hlifwa, sampt h\Yad Ordres då 

observeras böre . 
Fierde Dehlen innchållandl:' l3atta lie lnslmctionen och 

Orderen, sampt de Seiner, som uti Siöslaget och antågandel 
emot Fienden giorde blifwa, och dHerlefwas bör<>, hwilka äro 
fölfattade uti 20 P uneter. >> 

Typografiskt sett erbjuder signalbrefvet en egendomlighet, 
som det delar med samtliga föreskrifter av denna art från 1700-
talets förra del , nämligen atl stora luckor lämnats i texten för 
ifyllande på högste befälhavarens order - tomma i det för 
förf. tillgängliga exemplaret - , varvid luckorna motsvnra upp~ 
uifter rörande sianalernas utseende. Så säges bland annat J 
t> t> r 
fj ärde delens art. 20: >> Der Herr Ammirol Generalen skulle mn~ 
nödigt, att draga sigh medh Flottan aff ifrån Ficnden, wrl 
han Disfinelement och åter lijtet där-
etfler hwnrpå de andre Ammimlenw skole 
swara medh och giöra samma Sein, söknn-
des seelan alt draga sig afT meclh deres Esquadroner» etc. En
dast på ett ställe i signalbrevet - första del.~J:s art. 2. - ges 
hänvisnina rörande signals utseende: >> Vide br]togade Stgn. A >> · 
Denna är 

0

emellertid ej bifogad, åtminstone icke i något av för

fattaren anträffat exemplar. 



Sign aler efter 1.,..13 års Signalbre:t: 

:Förtoppen stortoppen Krysstoppen 1\Jesans sprij Gompassen 1\:Iesa.nsvttntet ] 

Flagga 

~l ~ l ~ l sigll. bet.Ydelse ~l ~ l sign. betyc~clse ~l ' +' l 
sign. betydelse signalens betydelse sign. betyd e l se ~ sign. bet,l'dclse 

00 

H vit 

l 

l lAt återvända mecl~-~At Flåttan skall kom- ~ l l Ueneral Pajaringl 

l l l l l 
jagande ock kom- ma u tur .Lii i Bataille 
m>t til Flåttan linea 

Gnl med I l lAt något Skicp~-~De friim ste el. achter-~-~Anieregarde at! l 
l l l l 

blått kors sk all på Brand- ste Sbieppen at hålla slittia mera se-
wacht. af eller wänrla till at gel til l 

1

_ (!draga sig ifrån! cloubl era fiemlens l l l 
l l l l l 

. Fienden l Avant- eller Arriere-
garde och ställa det 
emellan tvenne e ldar 

Bl ä l l JAt de friimste och1-1At Brassa av igen l JAt de acluerste~-~Kiir Flo.ttan wiin- 1 l l l IAtnågotski e pp 
lowerste Skieppen sedan n1an legat med och lofwerste der twttrt på stal- särskilt skal 

l 
l skole först wiLnclal l· Märssegel på sti\ng l Shippen skola/ t let och skal segla! 

l l 1 

kappa eller 
först wi.tncla . b ij de wind _slippa o. jaga 

till Lowart 

Rö il 

l 

l lEngagera sig med~-~At helit FI;Utan skall (1) Isticka bij öfver~- ~S e in tilKrigslHLtts l l !Excecntions 

l 
l lAt jaga Lliw<u-t 

Pienden viinda på ~t~Lllet Rt.rrbonl med hålln,nde förrättand e uth. 
l Bagbordshalsar 

t il l 

Gul l - !Avantgarde at l l i l l l l l /At anckra l l sättia segel til 

Hvit oc~ ~ 
• n • l"" ' . - .. 

l 
röcl, lig-
gande fär-

p el 

\ 

lllgöe: 
l l 1-1 

vim-1 (l ) \Alle Espingar at\ 
komma om bord 

\ 

(henutn11ade <H·h1 
l)ev i-i.pnade) \ 

l (l ) l 

l 

sar til l l l l l l 

l -~En Öfwer-Offi cem- 1 -jAt hiimtrL l l 
re ifrån An1irn- "\Yatn 

l l lens af Avautgar-~ ;· J 
d P SJ1i e pJJ at kom-

_.! ua ~ll lbord 1 __ J 

l 
B lå vimpel( ( 1) (Alle Chalouper l 1·· l 

s k ol e k omma om-

· l l ~~hel b~~~~;~~d~cle l l l 
GnlYimpell l l l l l 

~~~\t vim- ~ l l l l l 
Röd gi;s l : ---~ -~ l ! 

fuit m-.;d 1 -~ -----~1~:<\.t hela Flåttan s kall~-~ 
två l iggn.n- v;.r äncla nthi h warsn.n-
Lle hl:\ band nRrs Kiölwntten 

-(i rön med

1

_

1

Avantgar<ie ntt~.-~At vänd a för (le wind~ --~ A,., 
rött ln.yss nlinska segel med hela FlättRn och rn 

form emBataille linert 
nppå. anllra Bogen~~-'---'--

i e 
n s 

Hvit. med - At Flåttan skal hålla l 
riHt kry:-;s n..f Ruinskots uth i el en 

ordre son1 rm1gernd ii r 

Hvit .med l -~ Avantgarde at 1·- HelrL FL'tttrtn at slnta~ - ~ Ar 
två hggan- ~ sluta hitttre bättre s l 
de r öda l At r etahlera och riitta 
bnnd l l Bataille linien niir l l 

_ _ ·winden s ig förändra._t 

ri e 
l !f 

--· \En Öfwer-Ölficera-~ _ \At föra de \ 
re ihån Amiralens s;~.nka l. l and .. 

l 
af Arriergarcle \ eller_ på siuk-~ 
Shiepp at komma shieppet . 
01nborcl \ 

l
. -~ AJ~~e S l'~~epj:~';;~~;; l l l l l 

om hord 

Il l ~- ~A~d~~r~\~~r:lf l 
något Fartvg 

l l l l I
l ~ ~~i~nö~t~r-~~·;;~: 

.1na om hord 

-----;-1 l l l l l 

~,~r~~egel at! l l l l l 
1 'Alle Fla.ggn1iLn a,t 1 'Fregator oel1 

k01nm::t omhord Avis-.Jac·htcr 
skola ko rnm::t 

l 
nnder General 
A rnm i ral.e ns 

lii -+---+---
·~~~~~~e .-;--l - ~ - l ; l l 

l l l l __ l _ _.___! --

Anm. HiLr hu Pj npptagit.s vissa. signaler, vari ingi\ SYAll ."k fln_r~~ o(·lt \·impPl 1'1l1•r· \·i lk:l g-iilln. ;.,; fl.!!li' n s siittandt· o. 1l. · t{, • . ..; . ..;:t l1ft ej l;:n nn:l..t 
ill t\' ill g'fl.S j f']) ii \'P J' ,;..;i ]d.]i g t:tbJ:''t 
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Dc ingåe nde taktiska fiireskriftcrna iiro s:t·J·dnll'S )) 1-. 
. . . " ~ . c•s amt 

och ovJI!korl!gt uliormade, detta särskilt giillande eld l\' D. 
.. • · ar 

s'ages _exem~elvis ~- :nt. ?: >~ Om Fienden står til at Fiichta p:'\. 

< n D.tg, sk, t! a Il !J d war ITem s te ES(jundron s<·)· k 1' ·1 l;-1·c· 1 
... · ' nct•ns 
l raJ.nste Esquadron, och sedan w år andre och trecliP 1,·1·, 1 

. . , l Il ( l'll s 
:tn~lre och lr~·d1e Esquadron alt effter ordning. >> Alltsomoft:ts t 

moter man t11l och med en striing påminnelse om , att under

l:ltenlwt att efterkomma föreskrifterna >> Slraffes effte r Siii- Ar 

tJclanw >>, tydliga traditioner från den tid det hette: »J) et riit ter 

och pnchcr Ed er efter! » 

. S~irskiH karaktäristisk till stil och imwhåll är en fii rut 

sk Jckad anmaning, som förekommer i delta och närm·1st ,0 

... • . < , • pa-
1 ol_Jancle r eglementen: >> A Ilelenstund T-I ans Konn-J '-1 ,{-11· ·t z , 

h · H ( · _. ild -

digsle \Villie och Befallning är, att Herr Ammiral (; ~n cro / cn 

med Kong!. Maj:tz och Rijksens Orlogz Flotta widh första fo

gande Wind , i JEsu Nampn , ska ll gå till Siös. Hvarföre m as le 

Si-~'l-Ofl'icero~·ne straxt finna sig til lsUidz, h\\'ar på sitt Skiepp, 

stallandes s1g uthi berörde Förrättn in g och Ordres. som !l e tT 

. -\mmira~ Gener;den dem gifwandcs '"nrder, til Rätt~lsc , j<'mpte 

hwacl ul1 foregaende Seiner och fnstruction författad! fin1w s" . 

>> Seine-Breff och Ordres för elen Götheborgska Escadrcn », 

tryckt omfattande 12 foliosidor och utgivl't :1v Axl'l JA'" <'n

~~.::lllpt "_?atum Fregatten Halmstadh den .\nno 71 >> . (ej 

Ifyllt), ar uppsUillt i huvudsaklig övcrensst~immelse med del 

f'öre?åen~e, men är mer kortfattat, klarare och redigare. De 

~_Ynliga s1gna lerna beleelsagades med kanonskott exempelvi s en

l~gt denna punkt: >> Om på någon oförmode lig Händelse hela 

Escadren skulle Cappu deras Tou, wil Jag skiuta Twå SL\ tt , 

cc b låta flya E en Da n sk Flagga af CamJHllls-FJaggstn k en ,, . 

Ovannämnda flaggtecken äro dansk flagga och gös, Hol

lanels flagga samt holländska amirals- och schoutbynachts

flaggorna, röda flaggor och vimplar, vit flagga , >> giöra en 

Schow med Compans Flaggan >> , >> hissa sin Campans Flagga så 

många gånger, som han ser Talet af (de fientliga) Skid~pen >' 
s_:~mt en del övriga tecken med seglen och den svenslut flagg::n1. 

S1gnall•rna h<'svarades genom dl'ras uppn·pning. 
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Nallsignalerna, bestående av · lanternor riggen och k<t -

non skott, ingå ej i elen tryckta texten med undantag för !w 

befälstecken. Betriiffancle dessa säges, »Om Nattetijd at s;i. 

m ycket bättre kunna åtskilja Skieppen , och på det Skieppen 

sig så mycket makligare kan hålla tillsammans, wil .Tag fiira 

tree Lanterner på Campan och en i stora Mi-irssen ; schoutbi.i

nachten Lvi-inne Lonlernor på Campan, och dlw öfrige Capilei

ner af Fregatterna, med clhe iifrige Brigantinerna och Fahrtyg 

En Lanterna på Campnn >> . 

Generalamiralen Hans Wachtmeisler lät 1713 i Jönköping 

trycka >> Seine Bref och Ordres För Hans Kong!. Maij:tz al' 

Swerige Orlogs Flotta >> , vilket utmi-irkte- sig för bra myckrt 

större planmässighet och fullständighel - omfattar -!4 sidor 

in folio - ~in något av de föregående. Varje sida är uppdelad 

i tre kolumner. Därav anger den vänstra med rubrikstilisering 

signalern:ts huvudinnebörcl , den mellersta innehåller en del 

ofta vidlyftiga taktiska föreskrifter, medan den tredje upptages 

av beskri vning över dc olika signalernas utseende. De vikt i

gaste signalerna enligt brevet meddelas i tabellform å följanclt• 

sida. 

Det i flottans arkiv påträfTade exemplaret ay sistniimncla 

reglemente synes ha tillhört amira l Claes Sparre ombord n 

överamiralsskeppet Göta Lejon - Sparre emottog 1715 högsta 

befä let ÖYer ör logsflottan - , oe.h texten ~ir fullständigad enligt 

hans dispositioner. Sam man hMtacle m ed detta exemp lar ä ro 

också dels en handskriven och kolorerad tabell över samtlig:t 

signalerna , dels en Karlskrona redd den 22 september 171:'> 

dagtecknad och av Claes Sparre signerad tablå över >> Particulicr 

Seiner för Herrar Flaggmännen >> oeh >> particulier Se iner>> (= 

clistinktionssignaler) för de under hans befäl stående fartygen . 

De senare signalern:1 voro följande : 

Bl:\ Röda H vita. 

Prins Carl Frecler ich l Enigh eten l Prins Carl 

Stockholm Brehmen ,~·e nclon 

~ esBnutn land l Carlserona l S n1:\la.nd 
l Rtga Frcdrica Amalia Sk:he 

Wimpla r 

l 
På stors tång en. 
På. förstttngen. 

l 
På krysstången. 
Pit s torn1itrss rån o c k e n 

s ty rb ord 

l orn l 



l Venlen 

Phoenix 

l Göija 

l Solen 

Blå 
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H öda 

l Lifflaml 

l Öblancl .. 

l Dan,ka Ohrn 

Hvtta \Vimplar 

Pomrricrn På storn1itrss rånocken orn 
bagbord 

Estland På förJnärss rånocken om 
styrbord 

TyskaPhoenix På fönnärss rånocken om 
bagbord 

Ankaret Kryssegl. rånåcken om :-;t.:rr-
bord · 

Nattsignalerna bestodo i utplacerandet av »fyrar» till olika 
antal och platser i riggen samt skjutandel av ett till tolv skott. 

Signalbrevet trycktes i ny upplaga 1716, och från denn ~1 
upplaga benuade exemplar synas antyda, att de av SpatTP för 
flottan givna signaltecknen länge kvarstått, då beskriYningen 
därå till punkt och pricka äro kopierade därifrån, fortfaran ek 
i form av handskrivet komplement till den tryckta texten. 

Såväl de redan nämnda signalföreskrifterna som , Seine 
Bref och Ordres För Hans Kong!. Maij :tz wijd Stockholm " ·a
rande Skieps- och Galeje Esquadre, uneler förestående krigs 
Expedition» - tryckt i Stockholm 1717, signerad av E. P. 
Taube den 7 maj 1719 - visa tydligt hän mot engelsk före
bild. Man behöver blott kasta ewblick uti en i flottans arki1· 
befintlig ÖH'rsättning »Seine Brcf och Ordres för Hans Kongl. 
:Maij :tls Af Engeland Örlogs Flotta >> - ett i arkivet för ar 
1719 registrerat manuskript - för att finna, att motsvarand e 
svenska föreskrifter nära nog äro att betrakta såsom kopio r 
;1v detta den förn~1msta SJ.Ömaktens ansedda realemente . ~ . 

Då i det föregående nämnts om befälstecken under natten, 
torde det ej vara ur vägen att med några ord beröra dc dag
signaler - flaggor och vimplar -, varmed fartygen prydeles 
för att utmärka chefens befälsställning. Medan utomlands re
dan från 1500-talets slut vissa flaggor tilldelats chefer för olika 
eskadrar med bestämd avsikt att tjiina som igenkänningstecken 
- sådana omnämnas för första gången i Lord Howald's af 
Effingham och Essex instruktioner från 1596, vilka gällde ex
peditionen till Cadiz -, äro liknande ej bekanta inom v<lr 
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f(otta förrån en god tid senare. När de ~1ldsta signalerna av 
denna art tillkomma, kan ej bestämt uppgivas, men torde dc 
av Karl XII fastställda befälstecknen vara de första , som ge
nom kunglig sanktion givits allmännare bruk. Dessa tillkom
mo genom en särskild skrivelse - kontrasignerad av Sam. 
.-\kerhjelm -, som återfinnes i flottans arkiv, men tyvärr är 
defekt, varigenom tiden för dess tillkomst ej kunnat med nog
grannhet bestämmas. Aktstycket upplager dels i färger tecl<
ningar över de olika flaggorna, dels utförliga föreskrifter i 18 
punkter för deras förande vid skilda tillfällen. TC'cknens ut
seende återgives här å sid. 612.*) 

De under 1740-talets sjökrig brukade taktik- och signal
föreskrifterna bygga direkt på de äldre utan någon synbar 
utveckling. Så sammanfaller det i Karlskrona 17-H tryckta 
,, Seine Bref och Ordres för Hans Kungl. Maij:tz af Swerige 
Örlogs Flotta » - kompletterat i texten och unelertecknat av 
Raijalin den 2 maj 1741 - nära fullständigt med 1713 års. 
För gulereskadern utskrev Falkengren en del särbestämmelser, 
daterade , Galleren G re f Sparre til ankars wid yttre Gamleskär 
el. 30 Maj 1741», och utfärdade därpå den 17 mars 1743 en 
signalbok för denna del av flottan, ej erbjudande några ny
heter a v intresse. 

Några årtionden sena r<:' sammansatte elen svenskfödde 
amiralen och sjöhjälten Kempenfelt för engelska flottan ett 
signalsystem efter nya grunder. I-lans signalkodex upptog i 
marginal en en rad olilw flaggor, var och en representerande 
av bestämd depesch och överst på varje sida var avtecknat 
ännu en flagga, motsvarande sidonumret. Vilken signal som 
helst av dc i boken upptagna kunde härigenom givas m.ed 
enbart två flaggor, men blev antalet signaler ganska begränsat. 

Det tmder 1700-talcts sista decennier brukade svenska 
signalsystemet visar en dragning åt Kempenfelts, vilket, om 
också ej direkt mönstret för det svenska, sannolikl givit im
pulsen för dess tillkomst. 

*) En flaggtavla från 1736, angivande noggranna mått m. m. 
å dessa befälstecken enligt »Ekipagemästaren Rajalins 'I'acklage Book» 
ingår i flottans arkiv. 
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.%~J~ h\ s C. rn u c:t "l~ t t t z.. 

St,"\n~cnt~n. St<tn~art~n... 

Karl XII:s flaggor och befälstecken. 

Blå, Guhla och Brokota Commendeur Standerten, Ameralitetz \Vimplar 
och Flöglar liknade motsvarande flaggor. 

Färger: blått och gult. 

n a 
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Huru stor vikt man verkligen fäste vid signaleringen den
tid visar hertig Karls order före slaget Yid Bogland 1788, 

.där han i orderns första punkt anbefaller »att all möjlig skynel-
samhet blifwer anwiind wid Signalers exeqYerande >> >) 

Svenska flottornas signalbreY under Gustaf Ill:s krig Yoro: 
,, Sjö-Tactique jemte Dag-Signaler för en Orlogs-Flotbl>> (Stock
holm 1787 , fol.) , >> Signal Bref fiir 1\ongl. Armeens Flåtta under 
Expedition Ar 1788 >> (A bo, fol.). >> Seine Bref och Ordres fö r 
J(ungl. Majest. Örlogz Flotta >> (Lund 1788, fol.) och »Signal 
Bref för Kong!. Armeens Flotta Ar 1790>> (S tockholm 1790, 
foL ). Dessa likna alla i huvudsak 1796 års >> Signal-Rref för 
J{ongl. Armeens Flotta >> (Stoekholm 1796, kvart. ), det sista 
kan till och med räknas som en tidigare upplaga diirav , var
fö·r innehållet uti detta något bestämdare utformade signal
reglemente skall något utförliga re behandlas . 

,, Några Allmänna Sattsen> inleda signal brevet, angivande 
huvudprinciperna av skärgårdstaktiken. Såsom ganska be
teckn ande för tidens skärgårdskrigskonst, iiro de av ej ringa 
intresse och återgives därför in extenso . 

>> Skärgårdskriget består förnämligast uti Posters tngande, 
deras angripande eller försvarande. 

En Post är god som försvara.r egen Armees flanquc, bibe
håller communication med egen Armee och egen Örlogs-flottn, 
:som är svår att tom·nera, och hvarifrån mnn städse kan oroa 
och skada Fienden , utan at behöfva våga en hufvudaction , förr, 
än man i anseende til öfverlägsenhet, eller andra omständig
heter, kan göra sig förvissad om. segern. 

Är egen Örlogs-Flotta i Sjön och försvarar Skärgårds
Flottans fianque, kan den trygt taga sin Post så långt framföre 
egen Armee den behagar, hvarigenom fiendtliga Armeens ope
rationer hindras och göras fruktlöse. 

*) >Sedermera under stridens fortgång aftog vinden allt mer och 
mer och det blev slutligen stilje, hvarunder krutröken hindrade att se 
såväl linjen som signaler, så att order därefter måste givas från det 
ena skeppet till det andra eller medelst slupar.•. (P. O. Bäckström: 
»Svenska flottans historia»). 

Tidskrift i Sjöväswdet. 42 
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F~ottan s flyglar appuyeras mot Holmar eller Skär, å Jn-ilka· 

Battener kunna anläggas som flanquerar Linien och Mven 

kunna beskjuta de fält hvarifrån tournering kunde fruktas 

som derigenom blifver svår och farlig. ' 

I den Post man tagit sit beslut at afvakta Fienden, bör 

genast alla försiktighets-mått vidtagas, Sund och tilgån gar för

sänkas, Batterier å alla tjenlige ställen anläggas, så vål uti 

fronten som å rygg och flyglar m. m . 

Skal en Post attaqueras bör man noga känna den , fiir at 

lwm~a angri~a des svagaste ställe ; man bör skynda, för at ej 

ge Fienden bd sätta sig i fullkomligaste försvar-stånd; man bör 

på en gång angripa på alla sidor; och man bör tournera med 

de mäst rörlige och lättaste Fartyg. 

Genom ständiga Detachementer af smärre och lätta Far

tyg, genom utkik från Holmar och höga Berg, så väl som ge

nom alla andra upplänkeliga medel och utvägar, bör man 

skaffa underrättelser om alla Fiendens företag för at i tid 

kunna förekomma och till intet göra dem. 

Genom väl valde Förposter bör man hindra Fienden al 

recognoscera och underrätta sig om Flottans ställning och 
styrka m. m . 

Då twänne Fartyg mötas , skola bägge vika till högt>r. 

I-I var och en bör vika för den som under rangerandet skal in 

laga en förligare eller ytterligare post. 

Ouphörlig upmärksamhet, noga rättning och jemn s lut· 

n in g är grunden til all tactik». 

Själfva signalsystemet påminn er i så hög grad om ett 

gammalgrekiskt sådan , vilket Polybios omnämner i sin histo

ria. Man kan knappast vä rja sig för tanken , att detta utgjort 

förebilden till det svenska. 

Signalerna bildades genom olika kombinationer av 1± tal 

benämnda huvudtecken, varav 11 ordnades i en horisontell och 

en vertikal rad å en s . k. signalplåt på sätt som visas å sid. 615 . 

Plåtens rutor betecknades med tal från l till 100. Av signa 

lerna voro tolv enkla , övriga gåvos med tvenne flaggor. 1 

senare fallet uppsöktes det mot båda svarande talet i tabeller-
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Signalplä.t 

enligt 179? års signalbref för armens flotta. 

(Flaggornas färger: blått, rödt, hvitt). 
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na , och signa lens betydelse erhölls seela n ur k oclf:'x:. Da s tan 
dertarna XII, XIII eller XI V å tföljde en signa l aclclcraclps re 
speldi w 100, 200 och 300 till det signa lerade talet. Härigenom 
gavs möjlighet till 400 kombinationer m en berrannar sin s1·.,. ' b b b ' ~-

nalboken enelast av 313. ,\ven förekommo fyra hj iilp lecken. 
niimligen en , standert til Pnrol och Lösen )), en , Ntuner-St;111 _ 

derb, en >> Partikulier Signnl-Vimpci>> och en >> Taetiqul' Sign:li 
Vimpei>>. Då >> partikuliera >> v impeln visades samtidigt med l'll 

s igna l, avsåg denna senare enelast den brigad, b:>.Laljon etc .. 
som samtidigt närmare angavs genom siffersignaL Genom att
låta ta kliln·i mpeln å tfö lja en signa l skedde hänvisn in g till >> Sjii 
Tactik För Arnu~en s-Fl o lta >>, där dess betydelse då uppsöktt·~ . 
Sva rss ignal var signalen l: >> Den gjorde Signalen ii r sedd Ol'IJ 

fattad >> . 

Ett sista kapite l i signalboken nämner någo t om ett !W lt 

s ignaler ingssys tem, som i viss mån påminner om Encas Tak 
tikerns urgamla metod. Signalcrna utgjordes av två omgång;,,· 
kanonskott, å tskilda genom ett uppehå ll eller av en uppsiind 
raket oc h tyddes med hjälp av en >> s ignalplåb. 

Den »Sjö-Tactik >>, som ovan omniimnes är ett syskonre" ll· -, "' 
mente till signalbrevet och daterar sig frå n elen 15 maj 179;) , 
Del inn ehålle r mycket förtjänstfullt framställda och av tal rika 
figurer i koppartryck illustrerade föreskrifter rörande arm ens 
i'loltas sammans~ittning, allmänna regler och evolutioner. S:l
som ett kuriosum kan anföras el en grundsatsen, som uttnla~ 
i inlednin gen, >> al hvarjc minskning, som, utan at ås idosälla 
del alcleles nödvändiga, kan göras i krigsöfningarn e, är Pil 

tilökning i statens verrkeliga försvar >>. 

Beträffande användningen av signaler säges i ifrågnv:l 
rancle arbete som följ er : 

, signa lers bruk är antaget uppå Flottor såsom det tjen 
ligaste m edel til gemenskap Fartygen imellan. Ibland förm an 
nerna däraf är förnämli gas t den at såmedels en befallning hlif
ver niistan på en gång, ock inom få ögonblick, m eddelad öfvcr 
en hel Flotta. ,, 
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,, 'fil a lla Order som ulga fran Chefen för Flottan. kan 
Signalbref nyttjas, sasom til :\l lmtinna signaler, 1-Inmn-, .\nk
rings- oc k Fiirtöjnings-signalcr, Kall else-, Frågnings- ock Till 
kännagifnings-signaler, Lyftnings-, Detacherings- ock Attaquc
signaler m. m., äfven Manocuvrc- ock Evolutions-s ignale r ti l 
Bataillons-Chcferna, som dem repetera när dc befinna sig a 
dertil lempeliga Fartyg, ock som med muntlige Commando-ord 
vcrl,slälla dem lwar inom sin Balai llon. Dock vare Bata illons
Chefcn abctagit al til Evolutioner ock annat n yttja Signa ler 
inom sin Bataillon under Segling; iifvcn uneler Rodel ock emot 
Fienden, mcnn det senare bör nyttjas ganska sparsam t ock 
endast i trängande omshindighcler , såsom i rätt hardt väder. 
ock då , vid ett skyndande tilf~ill e, Bataillons-Chefen kunde be
finn a sig uppå betydeligt afs lå nd ifran det ställe )1\'ar Rörelsen 
skulle börja . Til den Ändan är nödigt, at Fartygs-Chcfenw 
i Canonslups-Bataillonernc icke fiirlora deras Chef ur sikt, ock 
böra vara underrättade, hvar ha n sig befinner, Holmarna , pa 
Chefs-Fartyget eller i Rodel-slup. >> 

Utseendet å de flaggor , vimplar och standertar, som in 
gingo i signalsystemet synes eskadercheferna efter behag ha 
kunnat bestämma intill dess - genom en order av elen 10 
juni 1796 - storamiralsämbclct i sin om tid faslslii llde vissa 
modell er å dessa signalmcclc l. 

Ett särskilt slag av signalföreskrifter voro dc >> Convoy 
Signalbrch, som kommo till användning vid 1700-talets sista 
krig m ed uppgift , som framgår av deras benämning. Dessa 
sammanföllo till principen med örlogsflottans egna signalbreL 
men flaggtabellens rutor upplogo direkt signa lernas betydelse. 
Ett elylikt signalbrev, viikel var av konfidentiell natur, med
dclas i avbildning å sid. 618. 

Adertonhundratalets första å rtionde blev för del svcnsk:1 
marina signalväsendet en nyskapelsens period. Förtjänsten av 
den n yttiga utveckling det då nådde är framför allt att till 
skriva amiralen Gustaf af 1\lint , m est känd såsom miistare till 

>> Sveriges Sjöatlas >> och i övr igt >> en ädel man i delta ords skö
na ste , vidslri.icktaste bemiirkclsc >>. 
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Redan 1802 låter Klint i praktiken omsätta sina ideer på 
{)mrådet genom det tillägg till 1796 års signalbrev han medde
Jade i en skrivelse, daterad Karlberg den 16 februari detta år. 
Armens flotta i Pommern fick inom kort tillfälle att erfarfl 
.ändamålsenligheten av de så gjorda ändringarna. I och med 
den berörda skrivelsen fastställdes också nytt utseende på flag 
.gor och standertar, men de viktigaste nyh eterna sammanhäng
de med en vidsträckt användning av nya hjii.lptecken . Klint 
skriver: , Medelst dessa Teckn Signaleras: 

----------- ------
3:o) En standert hissad öfwer eller Under en ensam flagg 

utwisar March c- och Bataille-Ordningar enligt Ta bel N :o ~. 
4:o) En Standert, satt emillan 2:ne flaggor utmärker Se

condair Signal, hwars betydelse igenfinnes uti endera af Tabell 
N :o 3, altefter hufwud Signalens hänwisning (dessa tahelkr 
gälla segel, distanser och kurser, slag och antal av krigsfartyg, 
antal handelsfartyg samt eskorter och vattendjup). 

5:o) En wimpel hissad under en ensam flagg utmii.rkcr 
wäderstreck en ligt Tabellen N:o 4. 
- ----- ---- -----

7 :o) En flagg satt emillan 2 :n e wimplar, hän w isar till Ta 
bellen för Paroll och lösen. >> 

De i 1808- 1809 års krig brukade signalföreskrifterna för 
Örlogsflottan, >> Dag-, Mist- och Natl-Signaler till Sjös och i 
Hamn för Kong!. Maj:ts Örlogs-Flotta », vilket år 1807 utkon' 
av trycket, var utarbetat i enlighet med Klints förslag. Detta 
för sin tid synnerligen viii uppställda signalbrev utgör en ytter
ligare utveckling efter dc av Klint tidigare utpekade linjerna 
och är det första svenska, som låter modernare principer 
skymta fram. Här uppträda också för första gången uti någon 
författning av ifrågavarande slag begreppen huvud- och hjälp -
tecken med bestämd åtskillnad. 

Modellerna till de flaggor, standertar och vimplar, som 
kommo till användning, hade, ävenså på förslag av Klint, bli 
vit för båda flottorna fastställda 1805. signalerna samman
sattes enligt en >> nummertabelb , uti vilken man igenkänner 
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elen äldre >> signalpfaten » . Over tusentalet signa ler k u n de .,.·1\ •
1 

l . d ~ '~ 
Pn ~gt ~nna kod_ex , varav nyheter \·oro bland annal tids- och 

natw~~~IItetsuppg1tter samt nära trehundra geografiska signaler. 
I; orekommande mistsignaler verkställdes medelst kanon 

sk_oll, avskjutna i grupprr om högst fem skott, varigenom ;\o 

olika meddehmden kunde givas. Endast för >> Consern•-Sigm1. 

len begagnades skeppsklocka, trumma eller gevärssalvor. olik~\ 
under segling för styrbords och babords halsar och förd nind. 

Nattsignalerna - till :mtalet nära 100 - <ravos o·c· 11 l 
t') · ~ >Bl 

kanonskott, raketer och >> fyraP> samtidigt. Såsom >> urskil '-
. .. l f' .l nlllgsmar ~en ör natten >> förde chefsfartyget tre "el dan aktn-

ut och en på krysstangsalningcn eller i stormärsen - >> m~ir~

blysa >> -, andra eskaderns chefsfartyg endast tre eldar aktPrut 
samt tredje eskaderns därtill en om styrhord och en om babord. 
r\lla iivriga f a r tyg förde en eld akterut. Då märsblysan a chefs
skeppet släcktes, skulle varje fartyg släcka en eld, och fiirdt• 
a lltst'l. efter en sådan atgärd endast dc tre skadercheferna nagra 
ljus. Till igenkänningstecken under drabbning upphängde~ :1 
alla fartyg fem eldar under mesanspriet eller gaffeln. Vid sär
skilda tillfällen, sasom vid v~indning , biläggning, man iiver 
bord, då något skepp >> fangade uggla >>, eller drev för s itt an 
karp fördes fyrar enligt andra bestämmelser. 

>> Signalplåt-principen >> erhöll 180g en svår stöt genom ami
ralen C. F. Aschlings delta år från trycket utgivna >> Proj ect till 
Krigs-Riirclse och Signaler för Armecns-Fiotta>>. Han ordnade 
alla meddelanden uti sin kodex i g kapitel och avsåg för vmjt' 
kapitel 48 signalmeclclelanden. Genom att medelst en- och· 
lvafärgade flaggor beteckna dels kapitclnumret, dels sjiilv~l 

meddelandets nummer inom kapitlrt skedde hiinvisning till 
signa !brevet. Metoden röner tydlig släktskap med Kempen felts 
system. 

An längre gick den J;:ommission - överstelöjtnant Coyet 
samt majorerna Olander, Silfwerarm, Roswall och \Virsen -. 
som enligt kungligt förordnande erhållit uppdrag att granska 
Aschlings förslag, i det den efter engelskt mönster framhöll 
som den riktigaste >> den en kl a Telegrafiska principen >> - i n-
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fii rd i England 17g2, Pophams Signalbok - Inecl cx_em~ch·is 
ti o trefärgade flaggor , vilka medgavo stort antal kombmatwner 
utan att dock någon signal behövde omfatta fler än tre flaggor. 

1 
huvudsak upptogs kommissionens förtjänstfulla förslag se 

dermera i Yårt första med kunglig stadfästelse - den 20 juni 
t821 - förseelda >> Telegraf-Signalcr för Flottorna >> att >> begng 
nas å alla Flottorna tillhöriga Fartyg, samt Rikets Sjö-Fiist 
ningar». Detta signalbrev kom så att utgöra elen fasta grund. 
på vi lken signalväsendet inom vår marin byggt vidare. 

Vad är anledningen till det stora antalet avskedstagande 
och avskedssökande officerare och vilka åtgärder böra 

vidtagas för att söka nedbringa detta antal? 
Uneler senaste år har :111lalet officerare, som före upp 

nådd pensionsålder begiirt avsked eller längre tids tjii.nsllcdig
het från nktiv tjänst vid flottan , varit mycket stort, vilket fram 

går av här nedan anförda si!Tror: 
N o v. 1 g 17 begärde <! ofl'icernre avsked eller längre lids tjänst!. 

Dec. 7 
Jan . 1g18 11 

Febr. 5 

Mars :3 

April 5 

Maj )) 2 

J u Ii )) l 

l .Aug. l> 

Sept. :3 
Dec. 1g17 överflyttades 4 officerare till rcset·vstal. 

Summa 46 ofl'icerarc. 
Sålcdes har under dc senaste 11 mån(l([erna icke mindre iin 

42 officerare, motsvarande 12 ,,1 7r av hela officersnumerären siikt 
sig bort från aktiv tjänst , varav flertalet i en ålder av omkring 
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30 levnadsår. Medräknas de, som sökt till reservstat, iikas 

procentsiffran till nära 14. 

Vad är anledningen härtill ? Innebär icke detta elen mest 

allvarliga fara för hela vårt sjöförsvar och därmed för landl'ts 
framtid ? 

Ett sådant stort antal avskedssökande måste bero ay siir

skilcla omständigheter, särskilt som det av tabellen ovan fram 

går, att största antalet avskedssökande har ägt rum vid tidl·n 

för K ung l. propositionens framläggande innevarande år. 

Siutligen, vilka åtgärder kunna och böra vidtagas fiir alt 

Jörekomma här ovannämnda avskedstagande? 

Denna fråga är en livsfråa för vapnet. 

A. Ö-g. 

Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga 
tidskrifter år 1918. 

Artilleri och handvapen. l 
German artillery progress ............ ............ N. M. R., sid. 390. 

strategi och taktik. 

Paris naval notes ............................. . 

The offensive spirit ................................ . 

Gerrnanys black arm ............................ .. 

Decisive \veight of sea power ................ .. 

Paris n a vy no tes .................................. .. 

The mediterranean situation .................... . 

N u m b ers in warfare ................................ . 

Sjeforsvarets opgaver og deres lesning .... .. 

Torpedovaabnets effektivitet mot krigs-

skiber ....................... .... ....................... . 

Verdenskrigen og Sveriges sj0försvar .... .. 

Pan-Scandinavism .............. . .................... . 

Meddelelser fra Verdenskrigen. Strategiske 

og taktiske Strejfiys .......... .... ............... . 

The war's benefits .................................. .. 

Letters on naval strategy ....................... . 

Bolstaring up the pir a tes ...................... .. 

The allies in Russia ......................... ..... .. . 

N. M. R., sid. 357. 

N. M. R., sid. 373. 

N. M. R., sid. 375. 

N. M. R., sid. 389. 

N. M. R., sid. 405. 

N. M. R., sid. 423. 

N. M. R., sid. 425. 

N. T. f. S., sid. 143. 

N. T. f. S. sid. 163. 

N. T. f. S., sid. 168. 
S. G., sid. 876. 

D. T. f. S., sid. 389. 

P. U. S. N. I., aid . 1447. 

l 
P. U. S. N. I ., sid. 1465. 

N. M. R., sid. 453. 

N. M. R., sid. 469. 
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pan-Scandinavis~ ................. · ..... · ........... . 

·German alte:nat1~es ........... · .................... . 

1 diverswns m " ·arfare .................... · :Nava . . 
La flotte bntanmque .................. .. ........ .. 

·The german naval command .................... . 

sjökrigshistoria m. m. 

The n a vy and filibustering in the fifties .. . 

En märklig skeppstransport .................... . 

Organisation och budget. 

Vernepligtige sjeoffiserer ...... ................ .. 

Fartygsbeskrivningar, sk~ppsbygger och 
fartygsmaskmer. 

Stals turbo-mekaniska fartygsmaskineri 

'The warship of the f u ture ...................... .. 

Bohusländska fiskefartyg ...................... .. 

Grunder för bestämmandet av fartygs håll-

fasth et .................... . .......................... . 

Långskeppshållfasthet hos malmlastade far-

tyg ..................................................... . 

. Shipbuilding in S'Yeden ........ ......... ........ .. 

Navigation. 

·Om storsirkelseilas og benyttelse av stor-

sirkelkort i meridianprojeksjon .............. . 

'The typ e • V, azimuth circle ................ .. 

Undervattensbåtar, torpeder och minor m. m. 

Floating the storage battery on the line ... 

Luftseg Ii ng . 

The royal naval air service .................... · 

Kustbefästningar. 

Kustfästningarnas organisation .............. · 

Sjöfart. 

'The c all for Ships .................................. .. 

Merchant tonnage and the submarine .... .. 

War services of the mercantile marine .... .. 

Den norska handelsflaates krigsforlis 

1 mars-l juli 1918 ........................... .. 

America and the Nor"·egian shipping 

interests ..... ... ............... · .. · .. · ... .. · ........ . 

S. G., sid. 909. 

N . .M. R., sid. 485. 

K M. R., sid. 487. 

N. M. R., sid. 505. 

N. M. R., sid. 519. 

P . U. S. N. I., sid. 1527. 

N. T., sid. 404. 

N . T . f. S., sid. 157. 

T. M., sid. 150. 

N. M. R., sid. 471. 

T. T., sid. 39. 

T. T., sid 42. 

T. T., sid. 52. 

S. G., sid. 8l:!l . 

N. T. f. S., sid. 185. 

P . U . s. N. I., sid. 151!!. 

P. U. S. N. I., sid. 1495. 

N. E., sid. 27 . 

K. V. A. T., sid. 299. 

N. E., sid. 24. 
N. E ., sid. 32. 
N. E., sid. 36. 

N. T. f. S., sid. 195. 

S. G., sid. 861. 
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Sjöolyckor. 
The wreck of the U. S. S. l\Iemphis ........ . 
J''ooling the U-boats ................................ . 

Oiverse. 

P. 'G. S. N. I. , sill. 1±5~ 1 
N. ::II. R., sid. 437. 

Idrmt og flaaden ............ ........... . ....... .. .. . D. T. f. S, sill . 1:2c< 
:\. 'r., SiLl. 382. Göteborgs navigationsskola ................... .. 

Kungjorda patentansökningar. 
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Schweiz. 
Skottavla. C. i\L A. Quack, Amsterdam, Holl and. 
Patronutdragare för skjutgevär. B. Bengtsson, · 

Göteborg. 
Vätskebroms för kanoner med rekylerade eldrör. 

Skodawerke Aktiengesellschaft in Pilsen, P ilsen. 
Böhmen, Österrike. [: 

Elektrisk siren. Allmänna Svenska Elektriska,· 
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