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Häfte N:r 1

Arsberättelse öfver Kongl. Örlogsmannasällskapets verksamhet.
(Atgifven den 15 November lmH. )
Den berättelse om Kongl. Örlogsmannasällskapets verksamhet under det förflutna året, som det enligt Sällskapets
stadgar tillkommer sekreteraren att å högtidsdagen framlägga,
får jag jemte de sedvanliga uppgifterna å under samma tid
timade förlindringar m. m. härmed äran afgifva.
Rongl. Örlogsmannasällskapet har under arbetsåret samlats till åtta ordinarie sammanträden, hvarunder följande för edrag blifvit hållna:
af ordföranden, Vice-Amiralen Friherre F. \V. von Otter
berörandA frågan. :'H vilken nytta och betydelse hafva eskaderöfningarna för vårt lands marin?;'
af arbetande led amoten Kommendör F. \V. Lennman, om
åtgärder för mobi lisering af flottan i en del utländska mariner
samt förslag till åstadkommande af en skyndsam sådan af vår
.:flotta.
Års berättelser h afva afgifvi ts:
I minväsende af föredraganden Kapten O. L. Beckman.
I artilleri af föredraganden Kapten A. B. Juel.
I reglementen m. m. af föredraganden Kapten H. von
Ar bin.
I skeppsbyggeri och maskinväsenCle af föredragailelen Mar inclirektören H. H. Lilliehöök
Derjemte hafva sedvanliga minnesteckningar öfver Sällskapets afliclna medlemmar afgifvits af sekreteraren.
'l'idskr. i .'iJiir. !8'J:).
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Den i föregående årsberättelse omnämcla komite, hvilken
varit tillsatt för afgifvande af yttrande och förslag rörande
åstadkommande af en Sj ö krigshögskola, har under året afslu ·
tat sitt arbete och dermed till Sällskapet inkommit, och är
förs laget under slutbehandling af Kongl. Örlogsmannasällskapet. Derj emte har en ko mi te varit tillsatt för afgifvande af
förslag till prisfrågor.
Följ ande afhandlingar hafva till Sällskapet inlemnats:
af korresponderande ledamoten, Kapten H. Byström: ''Om
'ryfonerna i Kina si ön";
af Kommeudörh:apten O. Elliot: nRedogörelse för brefdufveväsendet i Danmark och Tyskland" m. m.
Sällskapets Beredningsutskott har afgifvit utlåtanden:
öfver Instruktion för Bibliotekarien;
ötver af särskilda komiterade atgifvet yttrande och förslag
1\irande åstadkommande af en Sjökrigshögskola;
öfver inkomna prisfrågor.
Sällskapets tidskrift har utgifvits efter samma plan som
under de föregående åren, och hafva utdrag af Kongl. bre±
och Generalorder fortfarande bifogats tidskriften. Till följd
at' den förutnn·ande Redaktören Karten P. Dahlgrens afflyttlling till Stockholm har arbetallde ledamoten Kapten W. Dyrssen från och med innevarande års böJjan öfvertagit redaktörsbefattningen af 'l'idskrift i Sj liväsendet.
De at Kongl. Örlogsmannasällskapet under den 4:e Oktober l 893 antagne nya stadgar hafva genom nådigt bref af den
l D November 18~13 erhållit l~ongl. Maj :ts nådiga stadfästelse,
h vilken Kong l. Örlogsmannasällskapets stadgar dittills saknat.
Enligt föreskrifterna i de nya stadgarna har den sedan
lång tid tillbaka i Sällskapet varande OrdningsmannabefattJJingen upphört, och deremot vice Ordförande tillkommit, h>arj emte en del iindringar i Sällskapets arbetssätt, placering vid
sammanträdena m. m. blifvit vidtagna.
. Dessutom hafva en del förutvarande arbetande ledamöter,
hvilka vid afskedstagandet enligt de äldre stadgarna öfv8l·gått

till korresponderandE\ ledamöter, på grund af de nya stadgarnas bestämmelser åter upptagits såsom arbetande ledamöter.
'l'ill Biblioteka1·ie i stället för arbetande ledamoten Kommendörkapten C. H j el m, som från orten afflyttat, har arbetande ledamoten Kommendörkapten C. O. Olsen blifvit utsedd.
Ny instruktion för Bibliotekarien har utfärdats.
Till Sällskapets Bibliotek har under året utom sedvanliga:.
tidskrifter bulletiner och årsberättelser m. m. följande gåfvor
'
blifvit öfverlemnade:
Från Kongl. Marinförvaltningen:
Planch XXIII öfver Flottans ArtillerimaterieL
Från Kongl. Sjökarteverket:
Kort öfver Stockholms skärgård och Finska viken.
F rå n Kong l. V etenskapsakademien:
Observations de magnetisme terrestre, par R. Thalen.
'l'raite analytique des or·bites absolues des huit planetes,
par H. Gylclen.
Bulletin mensuel XXV.
Porträtt af .J olm Ericsson.
Från 1\Ieteorologiska Observatorium i Upsala:
De l'emploie des photogrammetres pour mesurer la hauteur des nuages, par Th. Åkerblom.
Af Universitetet i Christiania:
Norges Vcextrige, Schiibeler Viriclarium. H 2-4.
Den Norske Nordhavsexpedition XXII, Zoologi
Af korresponderande ledamoten Fil. Dold. m. m. A.
Stuxberg:
l\Iinnen från Vegas färd och dess svenska föregångare, af
A. Stuxberg.
()fversättning af Hceckels Indiska dagar, af dito.
Af arbetande ledamoten, Kapten A. C bristenson:
Kopia af Karta öfver Kungsholms fästning från 1697.
Af arbetande ledamoten, Kommendörkapten C. Hjelm:
Diverse äldre böcker och kartor.
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Af I. Pollard och A. Dudebout:
Teorie de navire, af desamme.
Af Löjtnanten vid Kongl. Flottan O. Gylden:
'l'idvattenslära, af dito.
Af Maj oren Cl. Adelsköld :
John Ericsson, Biografiska teckningar, af Cl. Adelsköld;
och får Kongl. Örlogsmannasällskapet härmed framföra
sm tacksamhet för de emottagna gåfvoma.
Till det af Kongl. Örlogsmannasällskapet upprättad e "Besättningarnas Bibliotek1 har det vanliga å.rsanslaget utgått,
hva1j emte en del bidrag till detsamma trå n flottans fartyg
influtit.
Sällskapet har under året fått emottaga fyra svar å de af
detsamma utgifna prisfrågor N:o G, 8 och 9, oeh har på grund
af de inkomna svaren Sällskapets belöningsmedalj i s1lfver
blifvit tillerkänd författaren till det ena svaret å p~·isfrågan
K:o G, ;·Huru bör elden mot fartyg ledas från en sjöfästning,
och kan en systematisk inskjutning dervid användas? Angif
i så fall grunderna härför", hvilken befunnits vara Löjtnanten
vid Kongl. Flottan J. A. :F'. G rahm, samt belöning af "hedrande omnämnande·· tillerkänts författaren till svaret å pris_
frågan N:o 9, "H vilka förberedande åtgärder böra vidtagas, på
det att handelsflottans fartyg må kunna i krig användas till
förstärkar;.de af örlogsflottan r; 1 Ingeniörcn vid Kongl. 1\iariningeniörsstaten Ivar Alphons Engström.
Inom Sällskapet hafva under året följande förändriugar
egt rum, neml.:
Till ko 11111 a:
Hedersledamöter·"")............ ...... .. . .. .. . . .. .. . . .. . . .. .. 2
Arb etande leclamöt8l· ·:·,·:·:') .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . 2
Korresponderand e leclamötm··;:..:-:..:·:') ... .. ................_ 2
") Konteramimlen i den Kong\. Norsko .Jlarine H. R. Ravn.
Konteramiralen vi(\ Kong!. leJottan A. F. H. Klintberg.
'''~) Kaptenen virl Kong!. Flottan S. A. K. Natt och Dag.
Of\·ersten vie! Kong!. Carlskrona Artillerikår A. l<. CentervalL
*'''*) Docenten i 1\letoo rologi vid Universitetet i Upsala l<'il. Dokt. C. G. Finoman.
Kommendörkaptoinen i elen KongJ. i\forske lllarine P. Th. Sah-esen.
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Ö/oPrjlyttade:
:F' rån arbetande till hedersledamot . . . . . . . . . . . . . . . . . .
P rån l.;;:olTRsponderande till hedersledamot...... .. .

l

l

Jlhd döden af,i;änqne:
Hed ersledamot ... ...................................... .. .. l
Korresponderande ledamot ............. .. ............ ~ ._ 1

2

För närvarand e utgöres Kougl. Örlogsmannasällskapet af:
Förste l1erlers!edmnötl'r . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. .. . . .. .. . .. .. .. 2
lleder-"Lr.drnnöfel' ....................... . ... ... ............... 34
...J.rbetrmde ledumDfl'r .............. ... ...................... 64
Korr espoNderan de fedrrmiitl'r (cl eraf 5 utländske) ... 30
eller inalles ...................................... .......... 130 ledamöter

Aminnelsetal.
(Upplästa vie! Kongl. Örlog:omannasällskapets högtidsdag
d. li1 Nov. 1894 af Sekreteraren kom.-kapten C. Puke).
Den allhärjande l[emannen, hvars kallelse vi alla måste
fön eller sednare lyda, har ej heller uneler det arbets~n·, son1
förrunnit, skonat Kongl. Örlogsmannasällskapets krets, utan
från densamma bortryckt tvenne medlemmar, hvilkas lifsgeruing uvar i sin mån varit riktad åt clet må.l, Kongl. Ch·logsmannasällskapet satt såsom sitt.
De som sålunda slutat sin jordiska vandring äro:
Ilerler;;Ledamotell /. d. Krwfi'Ntlllirulen i elen Kongelige Norske Marine
Rasmus Andreas Knap.
K nrrespo11demude Ledamotr'il, /(lrJilelle1l i lwndeLsjlr,/tan, f. el .
(>f,7erlotsAn i Stockholms lotsfördelning
Gustaf Herman Emil Byström.

..
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Rasmus Andreas Knap.
Det första dödsbud, rörande en af dess medlemmar, som
under det flydda presidiiåret nådde Kongl. Örlogsmannasällskapet, tillkä11nagaf att sällskapets hedersledamot, kontreamiralen i kongl. norska marinen Rasmus Andreas Knap den l
sistlidne december aflidit i Christiania.
Född i Fred1-ikshald den 19 okt. 1818, der fadern, Rasmus Alexander Knap, gift med JYietta Sophie Sinding, var
köpman, härstammade Knap från en dansk slägt.
Amiral
Knaps farfars far, ±ödd år 1717 i Ebeltoft i Jyllancl, inflyttad e
nämligen 1770 till Fredrikshald, hvarest han anstiildes såsom
toldinspektor, hvilken befattning äfven innehades af bans son,
amiral Knaps farfader.
Efter att hafva genomgått kadettskolan i Fredriksvcern
från år 1833 till 1839 utnämndes sjökadettkorporal Knap den
9 januari nyssnämnde år till sekondlöjtnant i norska maxine11
samt börja de sin tj enstgöring såsom subalternofficer vid Arbeidskompaniet. På sommaren samma år medfölj de han efte1·
erhållen tj enstledighet ångfartyget "Constitntion" såsom styrman, under hvilken resa England besöktes, och återkom Knap
till fosterjorden samt inträdde igen i tjenstgöring år 1840, _då
han i mars blef ekipagemästare i Fredriksv::ern samt året derpå i Hm·ten. 1ti42 ui.gick Knap såsom skibsofficer med briggen "Lollan d" till JYiedelhafvet, h vilken expedition afslntad es
påföljande år.
Efter att uneler sommaren år 1843 varit chef på en kanonjoll i en bataljon af sådana utgick Knap på hösten såsom permitterad åter i egenskap af styrman med ett af statens ångfartyg.
1844 ekipagemästare i Hm·ten, kommenderades sekondtöj tn an t Knap såsom "näst kommenderad" år 184~) på skonerten
"Vale" till Nord- oc:h Östersjön.
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Hemkommen beorclrades Knap p:t hösten till tjenstgöring
vid drengeskolen s:ilsom inspektionsofficer.
.
För att vidare utbilda sig i sitt yrke sökte oc:h erhöll
Knap i mars år 1846 permission att ingå i kong!. storbrittanisk
örlogstj ens t samt tj enstgj ord e derunder om bord å segelfregatterna n;aaleigh", ''Carysford" och ängfregatten 11 Cormorant," alla
till hörande den sydamerikanska eskadern, samt deltog derunder i engelsmännens besättanda af Montevideo:
Efter återkomsten till Norge år 1848 beordrades sekondlöjtnant Knap i juli sam.ma år till Lanelskrona för att biträda vid hemtransporten af de norska trupper, som i förening med svenska sådana med anledning af de schlesvig-holsteinska krigsorolighetern::t varit sammandragna dels i Skåne ,
dels å Fyen.
Härefter följde expeditionerna med korvetterne "Ellida" 1849
och "Nid aros" 1862, hvilket sistnämnde år Knap befordrades
till premierlöj tnant.
1854 kommenderad :1 fregatten "Frej a", afreste Knap 1855
på hösten såsom permitterad till Lonelon för ntöfva tillsyn vid
byggandet af ängtartyg för norsim postverket samt återvänd e
till N orge påföljande året.
Efter att med korvetten "Örnen'' hafva deltagit i exp edition till Meclelhafvet från hösten 1857 till våren 1858 utnämndes premierlöjtnant Knap några dagar efter återkomsten till
fäderneslandet till kapteinlöjtnant samt förordnades samma år
till tankelmeister.
1860 11 nästkommenderad" på fregatteh "S:t Olaf" vid konung
Carl den XV:s kröning i Trondhiem och samma år utnämnd
till riddare af kongl. svärdsorden, blef kapteinlöjtnant Knap
1862 adjutant hos H. JYI. konung Carl XV.
Sedan Knap 1863 varit chef på skonmten "Alfen'' och innehaft en del befattningar i land, förordnades Knap år 1864
såsom flaggadjutant hos dåvarande vice amiralen H. K. H. hertigen af Östergötland, hvars befälstecken var hissadt å ångkor-
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vetten ;;Thor", i den eskader som med anledning af det dansktyska kriget det året var sammandragen.
1866 befordrad till kaptein, utgick kaptein Knap under
sommaren år 1867 såsom chef på monitoren "Skorpionen''.
Följ ande året tilldelad riddarevärdigheten af kongl. norska
S:t Olafs-orden samt chef för Artillerikompaniet under en kortare tid, hemförde ka}Jtein Knap såsom chef monitoren ''Mjolner" efter dess nybyggnad från Norrköping till Norge samt
blef slutligen samma år referent för marinärendena hos H. lVL
konung Carl XV i Stockholm , hvilken post synes hafva varit trappsteget till flaggmannavärdigheten, enär kaptein Knap
år 1869 elen 12 juni befordrades till kontreamiraL
Kort derefter öfvertog kontreamiral Knap chefskapet för
marinkommancloen eller samma post som nn varande kommenelerande admiral for elen kongelige norske marine, hvilket höga embete amiral Knap endast med kortare afbrott på
grund af andra kommenderingar beklädde till elen 3 december 1875, då han derifrån afgick, sedan han kort förut genom
kongl. resolution af elen 27 nov. sagde år bl ifvit förordnad
till indrolleringschef i Kristiania distrikt.
Ar 1870 förste adjutant hos H. M. konung Carl XV och
tilldelad kommendörstecknet af kongl. norska S:t Olafsorden,
hissade amiral Knap år 1873 sitt befälstecken såsom eskaderchef för de då utrustade norska örlogsfartygen samt utnämndes samrna år såväl till kommendör af Kongl. svärds-ordens
1:a klass som ock till riddare af preussiska Röda örns-ordens
l:a klass.
Under sin aktiva tjensteticl vid marinen var Knap medlem
af åtskilliga komiteer, som hade att afgifva yttranden rörande
marinens angelägenheter. 1861 var han sålunda medlem af en
kommission för pröfning af kanonbåtarue :·Hjukan" och '1Sarpen", 1863 f.ör afgi±vande af yttrande angående Fredriksvmrns
varf, 1867 rörande förvaringsplatser fö r marinens krigsförråd
1870 för ordnandet af tj ensteförhållandena vid marinens hufvudva,rf, samt slutligen =1873 för afgifvanc1e af förslag, huruvida

0ch i hvad m<ln ändringar i planen för försvaret af Dröbakssund vore behöflige.
Vid konung Carl XV:s jordfästning 1872 var amiral Knap
beordrad till Stockholm för att vid elensamma närvara.
En längre tid före sin timade död sj u kli g, fortsatte amiral
Knap dock med utöfningen af sitt e m bete såsom indrolleringschef mtill det sista, och var ännu n ågra få dagar dessförinnan verksam i detta sitt kall.
Till hedersledamot af Kongl. Örlogsmannasällskapet kallades kontreamiral Knap i januari 1875.
Amiral Knap var en god sjöman . Hans temperament var
mera lugnt och han var egentligen ej hvad man brukar kalla
en initiativets man, men han hacl8 en mycket starkt utpreg·
lad känsla för det rätta i li±vet samt gick sin väg i den riktning denna känsla förde honom.
Han atl.ed ogift.

Gustaf Herman Emil Byström.
Det fredliga yrke såsom kapten i handelsflottan, hvaråt
elen man. h vars minnesruna n u här skall tälj as, egna t större
delen af sitt lif, hindrade dock ei att han på nära h åll och i
sin mån verksamt, ehuru ej såsom direkt stridande, deltagit
äfven i krigets vä.rf på det element, der vi fostrats för att i
far ans stund och då fäderneslandets väl så krä.fver, kunna med
kraftigt motstånd möta den fiende, som öfver detsamma skulle
vilja tränga modern Svea in på lifvet.
Enligt egen uppgift på mödernet härstammande i sj uncle
led från Frankrikes konung L ud vig den XIV, föddes Byström
i Stockhohn elen 12 mars 1824.
Fadern var öfverstelöj tnant i artilleriet och en af hans
bröder Kongl. Örlogsmannasällskapets häns ofne ledamot Öfverstelöjtnanten vid Flottans Mekaniska kår J. Th. Byström.

-
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I sm födelsestad genomgick Byström Maria Trivialskola.
Ivied hågen tidigt riktad åt sj öli±vet synes han först hafva ämnat egna sitt lif åt Örlogsvapnets tjenst. 1839 finna vi honom
nämligen såsom extra kadett å kronagaleas en "Pojken", hvarefter han 1840 aflade artilleriunclerofficers- samt året derpå styrmansexamen, hvilka båda examina han sålunda redan Yicl Hi
års ålder fullgjort. Efter desammas genomgående tog han
emellertid anställning i handelsflottan, h varest han efter 5 års
tjenstgöring, 22 år gammal, erhöll eget befäl.
Han egnade sig nu med lif och lust åt sitt kall och förd e
i många år fartyg på verldshafVen, denmcler sam land e en rik
erfarenhet.
Vid det stora kriget, som på bO-talet rasade mellan Vestmakterna och Turkiet på ena sidan och Ryssland på den andra, behöfde och sökte de allierade flottorna män, kunnige om
Dch förtrogne med navigeringen i Östersjön', och erhöll Byström
af denna anledning i Februari 1854 anbud på anställning såsom "Sailing master" ombord å engelska flottans , af Si!: Char·
les N ap i er kommenderade fartyg, samtidigt med att liknand t1
anbud giordes honom från franska regeringen genom dess min1ster i Stockholm.
Det engelska anbudet antogs och i April 1854 afgick Byström med engelska ångfregatten ''Archer'' från Kodjupet.
Långfredagen sattes han ombord å amiralsskeppet ''Duke of
vVellington'', elen tiden en af verldens stoltaste tredäckare.
Från detta fartyg sändes Byström allt som oftast än på den
ena än på den andra korvetten eller fregatten för att loba
dem i Östersjön.
Ofta var han embarkerad på amiral Flumridges flaggskelJP
ångfregatten nrrhe L eopard", hvarunder många hand elsfartyg
j agades och uppbringades.
I elen härjningsexpedition längs fiuska kusten, som af
nämnde fartyg utfördes, deltog dock ej Byström, enär han i
stället beordrades ombord på ångkorvetten "Helda", chef Captain, sedermera Amiral Hall på en vigtigare exped ition, den
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nämligen att söka efter ryska kanonslupar i Ålands oeh Åbo
skärgårdar, i h vi l k et sökande "H ekla" biträdeles at en fransk
ångkorvett.
Härunder var Byström med om en sammandrabbning med
ryska landtrupper och skrifver clerom i sina efterlenmade papper som följ er:
'"l'icligt en morgon öfverraskacles vi under denna rekognoscering uti segelleelen mellan Hangö och Ekenäs af elden från
ett bakom ett tätt buskage doldt jägarecletaschement, en eld,
som sedan vidgades till proportionerna af en fullständig affär
hvilken med korta mellanrum , då ryssame drogo sig tillbaka ,'
upphemtancle clörla och sårade, räckte från kl. 7 på morgonen
till kl. 1/2 6 på eftermiddagen. D en franska ångfregatten ha el e
straxt förut på morgonen kommit på grund och gjorde oss
följaktligen ingen nytta.
''Ryssarne förde i elden, utom jägarne, längre fram på
dagen ett par bataljoner linieinfanteri och ett batteri fältpjeser.
Endast två af våra bombka.noner (Helda hade 4 sådana) kunde
serveras, men alltid med "shells", som gjorde stor förödelse
bland fienden. Denn es ledning var ej heller god, seelan elen
ryska styrkans ch ef, en öfverste som jag tyckte, stupat tillika
med sin häst, hvarp å han satt, vid vårt första skott.
"Ej vunno vi mycket på denna aftär. EMlast en gammal
vid Ekenäs liggande skonert blef vårt byte. Deremot förlorade
vi i dödskjutna 4 man. De sårades antal var 15, deribland
sekonden löjtnant Red coate, som förlorade sitt venstra öga genom en spetskula. Vår förlust skulle hafva blifvit betydligare,
om ej artilleriet i början riktat sina pj eser för högt.
nsenare på dagen gjorde de oss värre skada. En rundkula gick rätt igenom fartyget. J ag var dock nöj el att en
gång i mitt lif hafva fått bevista en affär, den Pnda, som egde
rum under hela året 1854, virl hvars slut elen stolta armadan
med oförrättadt ~irencle återvände till England, kort efter det
att jag lemns.t min befattning ombord å densamma."
Så långt kapten Byström.

-- J:?-
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~ör denna, den för:;ta och sista affär, hvari han under
sitt hf deltog, belönades ban mecl engelska Baltic-medaljen i
silfYer.

länsa på, och uppäntrad i vanten kommend erade Bystrf'>m derifrån lotsningen mellan bränningarne. Lyckan stod ock elen
d.i erfve bi och allt gick klart utan grundstötning till innanför.
skären, der lots mötte, som upplyste att en falsk båk i stället
för Gråharens blifvit upprest för att locka de allierade på
grund.
J-1ossningen af lasten försiggick nu med största skyndsamhet, men under ticlen råkade Byström ut för ett äfventyr, ~om
antingen kunnat skicka honom till Sibirien eller skaffat honom
ett rep om halsen.
Dels för att anskaffa ryska soldater till lastens lossande,
dels för att bese Ehrensvärds graf, gjorde han i sällskap med
sin lastemottagare, en framstående rysk köpman, ett besök på
Sveaborg, men blef dagen derpå uppkallad i polisrätten, der
han beskyldes för att hafva velat spionera på fästningen. Tack
vare sin lastemottagares hjelp kom han snart ifrån den saken,
men blef i stället anklagad för att hafva varit lots åt engelsmännen under sommaren, detta med stöd af ett dokum ent frå1i
en länsman i Lemland på Åland som för näwi sa svar arresterats af sir Charles N api er och förts ombord på "Duke- of \1- ellington", och hvilket dvkument utpekade Byström i mycket
bestämda ordalag. Genom ihärdigt nekande och uppgift att
många af samma namn som han funnos i Sverige och då dokumentet icke upptog något förnamn, lyckades Byström klara
sig for beskyllningen, ehuru han derunder med förskräckelse
påminde sig att han oförsigtigt nog i sin plånbok bar på sig
chefens på "Duke of vV ellington" för honom utfärdade ~j enstebetyg. Lyckligtvis kom ingen att tänka på att visitera hemom,
och så aflöpte faran med blotta förskräckelsen.
Hans fartyg återlastades med finska varor på Stockholm,
utsågades ur isen från Helsingfors den 28 December, och efter
en äfventyrlig färd öfver Östersjön återkom han lyckligt den
5 Januari till Sandhamn och efter issågning upp till Stockholm
den 21 Januari 1855.
I juni månad samma år utgick By,;tröm åter såsom befäl-

Efter hemkomsten köpte Kapten Byström tillsammans med
två, af sina bröder en gammal skonert. 'l'ill följd af olokaden
~f de. finska hamname var det bland annat totaJ brist på kol
Byström er bj öds nu en ganska förmc'Lnlig frakt,
1 Helsmgfors.
6 re! r per tunna stenkol, om han ville söka att öfverföra lasten
'
1,000 tunnor, till sagde stad.
Då han så nyss tjenat engelsmännen, var han litet tveksam, om han nu skulle till deras motståndare ryssarne föra en
s~clan last: som jn var krigskontrabancl, och clerjemte Yar årsttclen, halfva December, j nst ej uppmuntrande för f~irden. Kom
dertill att engelsmännen ännu . fortsatte sin blokad af Finska
viken, ehuru, som Byström visste, endast med en ångfreaatt
?
B
•
•
•
o
sa vore JU eJ utstgterna för företaget så lockande men det
cljerh·a och vågsamma i det hela tilltalade hon om o~h elen 16
December lemnade han, efter clet ~tt lasten i stl)rsta hast instnfvats, Sandhamn i Stockholms skärgård, pressade med alla
segel, döljande under natten alla ljus, för gynnande hård vind
mot Finska viken, i hvars öppning han elen 17 December på
morgonen befann sig, då utkiken i daggryningen varskodde en
seglare på styrbords bog, med sedermera tillägg af att det var
ett ångfartyg.

~led hvilh:a känslor en sådan underrättelse ::;kulle då mottagas, kan man lätt tänka sig. Byström äntrade upp i vanten
och fann till sin obeskrifiiga tillfredsställelse i stäl let för den
förmenta seglar en Dagerorts fyrbåk.
Länsande för en mycket hård kul st.yrcles nu kursen på
SYeaborg med finsk lotsgös på toppen. Efter passerandet af
Gråharens båk borde farvattnet hafva varit alld eles rent i:::. till
:Sveaborg, men till sin förskräckelse fann Byström att pejlingarne ej alls stämde, och i stället för rent farvatten bränningar oe;h brott öfver allt.
Intet annat fi:ms likväl nn att göra än att uneler half storm
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hafvare, denna gång å ett enelast 2 år gammalt skepp, "Maria
Augusta''· Med detta tartyg gjordes ett stort antal resor under
åren 1855 till 1859 på Brasilien, Ostindien och Australien med
dessemellan återvändande till Europa.
Under cleima tid företog Byström år 1859 med nämnda
skepp elen med mycket faror och äfventyr förenade seglingen
genom "Torres strait" och den s. k. ''Kings passage" från Sidney till Batavia tvärsigenom den farliga Arkipelag eller korall_
skärgård som sträcker sig utefter hela nordöstra och norra
Australien~ h vilken resa endast förut blifvit utförd af rn svensk,
en sjökapten från Götel:..org.
Genom denna resa, hvarunder By,tröm dels flera gånger
endast med yttersta möda kunde undvika grunclstötnino·
dels
bl
en gång anfölls af de vilda kannibalerna på denna kust, sparade Byström sig 21/2 månads längre stormdiger omväg genom
Bass strait och anlöpande t af J a va vester ifrån.
För att kunna klara de talrika korallrefven och farligheterna måste Byström tillbringa flera hela dagar på förbramsalningen, derifrån lotsande fartyget, utan att ens kunna
nedgå för sina måltider, hvilka måste upphissas till honom.
Efter 17 dagars segling lyckad es Byström utan någon skada
utkomma i Oceanen och derefter fortsätta sin färd.
I en till Kongl. Örlogsmannasällskapet insänd uppsats, åtföljd af lmrtor och seglingsbeskrifningar, och hvilken finnes
intagen i Tidskrift för Sjöväsendet för år 1861, har Byström
utförligt skildrat denna sin d j erfva och äfven tyrliga färd.
Uneler många andra seglingar hade Byström flera äfventyr, hvilka dock ej tiden medgifver att här omnämna, och var
han en gång efter afsegling från Rio de Janeiro så illa angripen af gula febern, att hans likkista redan var af fartygets
timmerman förfärdigad, då han, mot all förmodan, åter qvicknacle vid och tillfrisknade.
Efter att hafva återkommit till fosterjorden erhöll Byström
år 1864 anställning först såsom Kanslist i Norra lotsdistriktets
Chefsexpedition och senare på året såsom t. f. Lotsålderman

vid Stockholms lotsplats. Längre fram blef han efter aflagd
lotsexamen ordinarie Lotsålderman samt tjenstgjorde år 1877
en kortarfl tid såsom t. f. Lotsfördelningschef.Vid lotsverkets ombildning år 1881 blef Byström Öfverlots af l:a grad inom Stockholms lotsfördelning, i hvilken be-·
Jattning han fortsatte att verka till dess han år 189:2 öfverflyttades på indragningsstat
Jemte sin tjenst egnade sig Byström ganska mycket åt
litterära sysselsättningar och var deri ganska flitig.
Från trycket har han utgifvit tvänne afhandlingar, en
benämnd ''Sveriges lastageplatser'\ hvilken utgått i fyra upplagor, och en benämnd "Handbok för befälhafvare inom hanf1elsflottan11 , den senare delvis afseeld för undervisningen i rikets navigationsskolor. De1~j emte lenmade Byström gans k a
mycket bidrag till elen dagli ga pressen och var sedan 1860talet medarbetare i "Nya Dagligt Allehanda" äfvensom i "Stockho lms Dagblad".
I Stockholms navigationsskola bestred Byström en del af
unelervisningen och i Ångfartygsbefälhafvaresällskapet var han
en af nämnde sällskaps mflst nitiske främjare samt medlem af
styrels en derstädes, intill dess han för ett par år seelan undanbad sig detta förtroende. Han tog derunder initiativ till utr edning af mången för sjöfarten vigtig fråga och var Ångbåtsbefälhafvaresällskapet.s sj elfskri±ne parentator, och föredrog i
denna egenskap hva1j e högtidsdag varmt hållna dödsrunor öfver de uneler året bortgångna ledamöterna.
Till korresponderande ledamot af Kongl. Örlogsmannasällskapet invaldes Bysköm år 1871 och har äfven till vårt sällskap lemnat afhancllingar, af hvilka en här ofvan omnämnts
Annu så sent som sistlidne höst insände han till Kongl.
Örlogsmannasälls kapet en längre uppsats rörande Tyfonerna i
Kinasj ön, åtfölj d af ett särdeles vänligt bref, som uttalade hans
djupa intresse såväl för Kongl. Örlogsmannasällskapet som ock
för sjöväsendet i allmänhet.

-

lG --

Han var en hedersman med ett .Q·ladt en smula orio·inelt
o
'
b
'
lynne samt hade i det enskilda lifvet många vänner.
Liksom sina båda bröder synes han varit musikaliskt anlagd, ett arf af fadr en, och had e derigenom tillfälle att, som
af hans efterlenmade anteckningar framgår, på sina sj öres Jr
äfven utomlands göra sig omtyckt, hvilket stundom i svårare
omständighete r blef honom till ganska mycken nytt<t
Förutom den förutnämnde engelska medaljen prydeles hans
bröst af silivermedalj för b erömliga gerningar.
Den 17 Juli inn evarand e år aflecl Kapten Byström å Hasseludden på W ermdön.
Förenad år 1861 i äktenskap med sm etterlemnade maka.
född \Vestin, sörjes han närmast af henne, en fosterdotter
samt brodern Professor O . .Byshöm.

Huru bör elden mot fa1·tyg ledas från en sjöfästning och kan _en systematisk inskjutning dervid
användas?
Angif i så fall grunderna härfö1·.
(Prisfråga, uppstäld af K. Örlogsmannasä llskapet, som tillerkänt uppsatsens författare Löjtnanten vid K. Flottan
F. Grahm dess medalj i silfver.)
Under senare år har inom facklitterature n en ganska liflig uppmärks ~m1het eg nats åt sjöfästningar, och ett rätt stort
antal uppsatser, i allmänhet härrörand e från ntläudska källor.
hafva behandlat frågan om dessa fästningars a nfall och försvar. Ett utmärkande drag för alla dessa uppsatser har varit,
att de egentligen icke rört sig med våra, svenska, förhållanden, utan snarare behandlat hithörand e frågor så, som om de
rörde de stora sjöfästningar, hvilka förekomma inom stormakternas försvarssystem.
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Dessa uppsatsers författare hafva äfvenledes i allmänhet
varit landtmilitärer.
Att en sådan utgångspunkt för framställa.nde af sättet för
eldens ledning å, samt anfall och försvar af våm kustbefästningar icke är fullt riktig, synes mig bland annat framgå
deraf, att man vid studiet af ifrågavarande uppsatser aldrig
känner sig riktigt hemmastadd med desamma, utan snarare tår
den uppfattningen, att ma.n rörer sig så att säga med imfl.ginära qvantiteter, med förutsättninga r och konklusioner, hvilka
med våra små förhållanden ej ega m otsvarighet i verkligheten.
Vid besvarandet af denna fråga kommer jag derför att
uteslutande söka studera densamma, sådan den kan t e sig för
våra svenska sjöfästningar, och jag komm er att anse dessa senare rätt och slätt för spurr(iist11inyrr.r, med ändamål att förhindra en fiendtlig flotta att for cera inloppet till stad en eller
positionen. Är sålund& det mål våra sjöfästningar skola söka
uppnå vid krigiska förvecklingar med någon eller några af
\åra grannar, att förhindra en :fiendtlig flottas inträngande,
framgår deraf, att fästningarnes försvar måste studeras ur de
synp unkter, hvartill de moderna örlogsflottorna s egenskaper
och resurser gifva anledning. Gifvetvis får man dock icke
frånse den eventualiteten, att ett anfall från landsidan mot
dessa fästningar är tänkbrlrl, om ock icke synnerligen troligt.
För att få en rätt uppfattning om sättet för elrlrms led ni ng
å en sjöfästning synes det mig, som om man först borde klargöra för sig, hvilka fästningens försvarsmedel äro, elen inbördes vikten af dessa försvarsmedel, samt deras användande vid
anfall mot fästningen. Endast här·igenom är det nemligen möjligt att komma till klarhet om artillerieldens vikt, sättet för
dess ledande och dess samband med andra försvarsm edel.
Af våra sjöfästningars e_q11a försvarsmed el intager m·ti/Le1'if'l otvifvelaktigt det främsta rummet.
Bestyckni_n gen kan
lämpligen indelas i följande 3:e kategorier, nemligen:
l ) drm !JI'Ojva ue->l.!fi:knin_r;r11, afseeld att upptaga striden
främsta rumm et med de :fiencltliga pansarfartygen ;
'J'idsl.-r. i i'f)iit:. 1895.
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-- 182) de11 hit/n f,estyclminyen, bestående af snabbskjutande
kanoner, af större eller mindre kaliber, afseeld i första hand
att bekämpa fiendens opansrade fartyg, torpedbåtar och kontraminbåtar, samt att vid lämpliga tillfällen beskjuta fiendtliga
pausarfartygs opansrade delar; samt slutligen:
3) .r;rafjiaul:erin.r;siJeslyckniw;eJr, af relativt obetydligt värde,
och afsedel att förhindra stormning.
Förutom dessa materiella försvarsmedel, hvilka så att säga
direkt stå fästningen till buds, komma de ofantligt viktiga
''flytande försvarsmedlen 11 , eller den för positionen afseelda
r:slmdr·nt samt det ji1sfa mi11jrirswret.
Andamålet med så väl det ena som de andra af dessa försvarsmedel är naturligtvis att så mycket som möjligt skada
fienden och derigenom söka förmå honom att afstå från sitt
företag. Detta ändamål vinnes bäst, derigenom att man söker
förhind ra fienden att:
I ) rekognoscera fästningen och försvarsmedlen;
Il) företaga kontramineringsförsök;
III) demontera kanoner och rasera fästningsvallar samt
närma sig inom en mera effektiv portee;
IY) företaga landstigningar i fästningens närhet;
V ) bombardera de städer, etabliss ement eller andra elyrbara f\)remll, till hvilka fi:i;;;tningen skall spärra inloppet.
Dc.t kan i förstone synas, so m om bland de nyss n~Lmda
för;;·;arsm ecllen, eskadern och det fasta minförsvaret icke spelade någon roll, när det gäller att besvara frågan, om huru
elden bör ledas från en sjöfästninrs·. Men, såsom jag sedermera skall söka visa, måste eld ens ledning i många, ja kanske
de fl es ta fall stå i harmoni med de afsikter och företag , hvilka
kunna vara i begrepp att utföras af detta flytande försvar.
llled dessa fakta för ögonen, kännedomen om ändamålet
med fästningen, eld och de medel, hvilka stå densamma till
buds, tyckes det, som om man med ens skulle kunna rycka
kärnfrågan, eldledningen, in på lifvet · men detta är ingalunda
)
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fö rhållandet. För att ett svar å denna fråga skall ega något
praktiskt värde, måste det grundas icke blott på nu nämda
känn edom om målet och medlen, utan jemväl, såsom inledJJ ingsvis antyddes, gifvas ur de synpunkter, hvartill de moderna örlogsfartygens krigföringssätt och resurser gifva anledning. Lämpligaste sättet att göra denna studie är i förevarande fall , enligt mitt förmenande, att uppdraga en bi ld af
moderna örlogsflottors anfall mot spärrfåstningar.
Bi ld en ter sig på följande sätt:
Vid e)1 tidpunkt efter krigsförklaringen eller neutralitetsbrottet, som endast bn räknas i timmar, infinner sig den
fiencltliga flottan i fästningen närmast omgifvande farvatten.
DPn söker med alla till buds stående medel rekognoscera försvarsåtgärclerna. Den omspinner fästni1Jgen och närmaste trakten deromkring med ett verkligt nät af minbåtar, patrullbåtar
oeh ångs lupar, hvilka söka skaffa den noggrannaste möjliga
känneclom om befintliga förstärkningsåtgärder i form af minlinier, spärrningar, försänkningar m. m . .;:") Med en rastlös
energi oroas fästningen natt och dag af fienden; han uppträder alltid hastigt och oförmodadt, än här ~Ln der vid försvarslinien. l\Iindre lands tigningsföretag utföras tidt och ofta emot
enstaka, stranden närbelägna batterier. Btt ordnaclt bombarelement företages slutligen, en kontraminering försökes och
beroende på utgången af alla dessa företag göres till slut forceringen. Med ett ord, den fiendtliga flottans anfallssätt kännetecknas af det hemlighetsfulla, hastiga, djerfva och hänsynslösa i dess operationer, ja det ligger icke utom möjlighetens
gränser att ett eller annat fartyg: med risk att sprängas, får
bana v~lg genom minlinierna för de öfriga. (Amiral Faragut,
6 Aug. 1864.)
Först med denna bild för ögonen får man en Idar uppfattn incr
om det inbördes Yärdet af de försYarsmedel, hvilka
b
*) :Fur flertalet af vår<t sannolika fiender blifv;t dessa rckognos('cringar anta ..·li•"Cll blott ett medel att kontrollera dc uppgifter i forberörda hiinseencle,
b
b
If .
l11·ilb tic under fredens dagar på mångfaldiga sätt 1·ctat att förska a s1g
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stå sjöfästningen och högsta ledningen på krig:;skåcleplatsen

till buds; att sjöfästningen med sina egna materiella och personliga resurser i längel en ensam skulle kunna skydela mot ett
dylikt striclssätt, är h elt enJ:elt otänkbart. Enelast det "flytande
försvaret'' kan lyfta en flik af den slöja at hemligh etsfullhet,
med hvilken nutida örlogsflottor veta att omgifva sig. Erfarenheten från såväl krigsföretag som freclsöfningar tala hän·idlag ett tydligt språk.·:·: )
:Men det som fästningen kan ock bör uträtta det är, att,
underrättad i främsta rummet af "det flytande för:;varet" om
tilltänkta fiendtliga företa g, medelst en kraftig och välrik t ad
eld afvisa desamma, företag, hvilka om de upptäcktes , förs t
då de stodo i begrepp att utföras, icke med en aldrig så öfverlägsen eldledning stode att förhindra.
"All eldledning skall, så vidt möjligt är, vara enhetlig", så
lyder en gammal, taktisk regel. Den gäller utan tvifvel äfven
beträffande våra sjöfästningar. Men hvar och en, som erkänner riktigheten af det ofvan sagda angående flottornas taktik
och krigföringssätt, gent emot sjöbefästningar samt angående
den inbördes vikten af försvarsmedl en , skall finna, att en sjöfästnings eldledning endast ytterst undantagsvis kan blif,·a.enh etlig i de11 mening, att högste befälhafvaren å sjöfästningen,
*) Uneler do krigs0fningar, hvilke~ företogas med f'artyg tillh(iranclo 1800
års s venska eskad er i trakten af Hernösand och å Angermanrlfven . orhöl rliefen JUr <len forsva rande afdelningen tillåtelse att anviin(la det i H ernii oa nd fiir·
lagda batteriet af d. ,.. Kungl. s ,·ea. Art.-Rrg:tc. Af do;s per sonal och efter
amråtl med chefen för den fOrsvaruncle afdelningen uppfordes !J:e markerad e
batterier, lwilka lll·art och ett bestyckades med tvenne fllltkan0ner Andamålet
med dessa batteTi er 1aJ· att förhindra kontramin ering af i niiTh cten n n·andc minlinieT, likal edes markerad e, samt at t oroa fiend ens r ckognosceringsförsi'> k. Oaktadt så väl den anfalland e, so m <len forsvarand e, afd elningens fartyg under
c:a 14 dagars tid legat i H ornösand Lbatteriets förtiggning sort l och oaktadt
sl;ilnadon mellan de anfnllnndes och de försvarandes rekogn oöccrings- och patrullbåtar var högst väsentlig l skilnaden mellan l och 2 Jd. minbåbr-1 an sån·
sig ieko de markorade batteri ernas personal vara i stånd att >skilj a viin frJ~
fiende». P:\ grund hiiraf m:'isto umler offic erskorporaler af Kongl. Flottan tillde la s batterierna, n~ e d in stwkti on :ttt tjenstgöra såsom •r~dgifnur» betriiff'nn.to
<'ld rns ledning, signal cringrn m. 111.
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Denne mans uppgifter äro nemligen så många och så stora, h vad beträffar
S<1mbanclet med det flytandA försvaret, underrättelseviisendet
och rapportföringen m. m. dylikt, aU redan detta lägger ett
ab,;olut hinder i vägen för kommendantens person liga eldledning. H ärtill kommAr und errättelse- och kommunikationsvä;;enclets inom fästning en osäkerhet uneler strid , lini Arnas stora
lilngd och utsträckning m. :A. sk:il, alla talande för att, så viclt
möj ligt, dt'cndmlisem eldens ledning.
Kommendantens uppgift beträffande sjöfästningens artillerield är icke dess minch·e ofantligt stor och viktig. Honom
tillkommer det att, så snart plunfagc/11 strider ega rum, eller
ett rt! l ndi n t bo Ii/ !xml~<IJU IIf företages, el ler, öfver hufvud taget,
så snart fästningen, unel er 1/.ormola lrir/,ållwulen, med samlad
kraft går att afslå ett fiencltligt anfall, icke blott gitva order
om tid för eldens början utan iifven om eldens föi:delning."'')
:\I en, såsom j ag ofvan påpekat, gifver fi end en icke ofta
ti llfäll e till en dylik led ning. Hans hastiga och oförmodade
uppträdande, hans oväntade manövrer, oväntade i a~l synnerhet för den personal, som aldrig genom vistelse ombord å örlogsfartyg kommit i tillfälle att blicka in i flottornas säregna
stridssätt, utan i stället söka förlikna detta med det vid armeerna gängse, allt el etta i förening, säger j ag, gör, att dAn decent ralis erade eldledningen så gnclt som uteslutande kommer
ti ll användande. D enna decentraliserade eldledning ter sig på
fö lj ande sätt:
Beroende på sj öfästningens fortifikatoriska skaply nne indelas artilleribestyckningen i linier eller batterier om 2 a 4
l'ieser hvarcl era. Hvar och en af dessa linier har alla de organ , h vilka äro nödväneliga för en sj elfständig eldled nipg; sålunda ii,1·o el e förs edela med af~tåndsmätare, fullständiga skjuttabellPr, signalmateriel m. m. De stå äfven i telefonförbinrl. v. s. kommendant en, skull e leda elden.

*) l\Icd eldens fårdelning i tlcnna bemärkelse menar j<1g , att hl'arj e linie
:l fi istn ingcn fitr sig- tilldelad ett Yisst m:ll i den fiemltliga f1 otta n , var e sig en
di1·isinn eller ett enkelt fartyg .
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<Clelse med samtliga andra linier och kommendanten samt ge_nom denne med högste befålhat'varen öfver det "flytande för:svaret'\ såvidt denne ligger till ankars. Två eller flere linier,
så belägna, att deras eld lämpligen kan förenas emot ett och
samma mål, kunna sammanföras till en division under befäl af
en regementsofficer. Såsom befälhatvare för hvmje linie fnn.gerar en kapten , hva1jemte subalternofficerare i lämpligt antal
tilldelas linierna.
I fredstid äro genom kommendantens försorg noggranna
bestämmelser utfärdade för respektive liniebefälhafvares myn·dighet. Sålunda åligger dessa:
att föra en ytterst noggrann utkik och medelst telefon
-eller signaler medd ela kommendanten allt af vikt, som tilldrager s1g:
att så ±ort ett fiendtligt fartyg, stort eller litet, kommer
inom lämpligt håll (för cl.=n grofva bestyckningen 3,500 m.
:±ör elen lätta 2,500 m. ) öppna eld mot detsamma med lämp1iga pj eser;
att, om ej andra order särskildt gifvas, leda liniernas eld,
1wartill hö re r:
I att kommendera eldgifningssätt ;
JI att gifva order om afstånd och projektilslag samt sidasättning;
III att förd ela elden;
IV att reglera eldhastigb eten (förnämligast vid snabbskjutande artilleriet);
att fortast möjligt, sedan eld öppnats, unelerrätta kommenclanten om det fiendtliga målets beskaffenhet, sannolika afsikter m. m.;
att gifva order om eld ens upphörande.
Samtliga dessa åligganden öfvas i fredstid omsorgsfullt ;
ej blott då särskilda krigsöfningar väntas eller utföras, utan
da_ql(qen, -x-) helt eller till någon del, t;.fter omständigheterna.
vid

*) SY:lrigheter att åstadkomm~ silllan daglig ufning höra icke f()refinnas
af Y;'lra Rjöfiistningar, !U, isynncrhrt sommartid , en r:itt liflig sji-,fart

n~gon
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Tv det är af ett ofantligt stort värde att allt h vad till befäls-

fö~·hållandena, eldgifningssätten, proj ektilslag, afståndsmätande

och korrektioner m. m. dylikt hörer, vid tillämpningen går fullkoml igt ma;;kinmässigt.
Beträffande eld_qi(nin.rJssätten torde vara lämpligt att här
säga några ord. Hvar och en, som varit satt i tillfälle att
leda, eller åse ledande af skjutöfningar mot flytande mål, skall,
om han är fördomsfri , hafva kommit till den slutsatsen att i
re_qeln endast 2 elclgifningssätt böra förekomma: "eld o!Jeroendr-"
och ''eld Jn'i lcommandu", dt>t förra, när afstånclet är något så
när konstant och det senare, när afstånclet så varierar, att svårighet möter för liniebefäl hafvaren att und er "eld oberoende"
verkställa lämpliga ändringar i uppsättning. "Elrl 1!111111/lAJ"ci;s"
kan ju äfven förekomma, i fall rökAn sådant fordrar, lwariemte för det snabbskjutande artilleriet tillkommer "1/(/.~fiy eld".
Att, när det gäller beskjutancle af fllrtyg (rörliga mål), vilja
lägga eldens ledning så i hand på liniebefälhafvaren, att denne,
eller någon annan än riktaren, kommende ;·ar affyrningen, är
absolut oriktigt. Erfarenheten från fästning.sartilleriets skj utöfningar torde nog, när de rörliga målen blifva me:- "naturtrogna", än nu är fallet, komma att gifva ett godt vittnesbörd
i förberörda hänseende.
Sedan jag sålunda sökt uppdraga konturern a af eldens
ledning mot fartyg å våra sjöfästningar, ocb innan jag öf\rergår till prisfrågans senare deJ, anser jag mig böra än en gång
betona den stora vikten af samband mellan å eua sidan betälhafvaren för de flytande stridskrafterna och fästningskommendanten samt å andra sidan mellan denne senare och liniebefälhafvarne. Endast härigenom kan ett godt kunskaparesystem komma till stånd, och blott dymedelst kunna för eldgifningen alla tänkbara fördelar dragas af sålunda erhållna
uppgifter.
dorstides eger nun odt si'tlttnda god tillgå ng på flytande. rörliga fOrem'\1 lcirefi nnrs
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Kalt Pli systcmoli:sk iuskiut11in.r; dervid antrlnrlas'1' så lyder
senare delen af Kongl. Örlogsmannasällskapets prisfråga.
Hva1je sjöofficer, som icke tagit närmare känned om om
fältartilleriets strids~ätt, står säkerligen nnrlrande och spörjande inför denna fråga; undrande hvad som i denna bemärkelse förmenas med inskjutning och spö1jande, om någon verkligen med fog kan ifrågasätta dess användande t>id dd mot
jin·tyy. För att nu icke blifva missförstådd med afseende å
h vad j ag här nedan kon1mer att yttra i förberörda hänsee nde,
skall jag anföra elen definition af ordet inskjutning, som legat
till grund ±ör mina studier.
Denna (se ~orclisk Familjebok) lyder:
-- - -- - --- -- -- - - ~ -; b. ahllindsinskjulninq.
;·Då vid eldgifning med tunga vapen al'titluld till målet Pj ät·
''f;ekcuil/':·) kan detsamma inskjutas, och grundar sig dylik innskjutning på iakttagelse af kulans sprängpunkts (krevadens)
''läge i förhållande till målet.n
At ofvan anförda definition torde böra särskildt framhållas, att grund en, förutsättningen, för all inskjutning var obekautsknp mNl aj~t1indd. Häraf följer åter att af'ltåndsmätningsinstrumentens fullkomnande bör minska vikten af inskjutning,
ja att ett fullgoclt sådant instrument gör operationen i fråga
alldeles onödig samt i många fall skadlig.
Till stöd härför kan jag anföra, hvad en framstående
laudtmilitär författare, C. O. Nordensvan, yttrar i ämnet. Han
säger- -:;--x')
"•På skjutplatsen försiggår inskjutningen utan synnerliga
"svårigheter, och i de :flesta fall torde afståndet vara funnet,
''i n n an batteriets första lag gått till ända. Äfven der kan det
.. dock inträffa, att ogynsamt väder eller svårigheten att iakt::taga mål et kräfver ett nytt lag, innan den rätta uppsättnin''gen ~lr funn en, ja det kan till och med inträffa, att ett l;atteri
"Icke alls lyckas inskjuta siy. *-;:--;:-)
Om sålunda svårighet att
*) Kurs. af förf.
_, :_:) •·yapcnsla,~:;"c ns stri!lssiitt'', f to'"khnlm 1801.
· -. --) 1\.nrs. af furf.
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''verkställa inskj utniug yppar sig redan i ti·edsticl, då batteri''chcfen står på batteriets ena :flygel, med kikaren oa:flåtligt
"riktad mot målet med batteriadjutanten bredvid sig, som an''tecknar iakttagelsen af hvarj e nedslag, och ob2kymrad om
"batteriet, hvilket, väl utbildaclt, maskinmessigt utför alla derfönättningai·, som fordras för skjutningens obehindrade fort"gång, hnru mycket sannolikare är det icke då , att inskjutnin"gen skall försvåras, ja alldeles omöjliggöras i verkligt krig?
''Prins Hohenloh e gifver i sina mästerliga bref :flere exempel
btirpå." Författaren framhåller härefter en hel del olägenheter, hvilka särskildt för fältartilleriet medfölja inskjutningen
och öf\·ergår sedermera till en redogörels e för de i hans mening väsentligen bättre resultat, som skulle ernås, om afstånclsmätningsinstrument användes före eldens början och fortsätter
derefter: "man har mot användande af instrument gjort den
7
invändningen , att det icke är det verkliga afståndet man sö"ker, utan det för de rådande klimatiska förhållandena m. m.
"för tillfället passande, men detta skiljer sig allt för litet från
''det verkliga, för att skitnaden skulle kunna vara af stor be"tydelse. - - - - - - - - - - ·- - - - - -- .. - .... - Det förefaller såsom om a±ståndsmätning vore elen
"naturliga slutledning, mot hvilken den moderna artilleritekni':ken pekar."
H vilken sanning ligger icke i dessa ord! Är eld vapnet af
god konstruktion, skjuttabellen riktig, och afståndsmätaren justerad, då skall man väl, efter all sannolikhet att döma, med
motsvarande uppsättning och med en god riktning i öfrigt
kunna uttaga så stor effekt ur vapnet som det är möjligt.
_1\fen, in vänder man, skj uttab ellen är riktig, endast om precis
samma yttre omständigheter förefinnas, som dagen för dess
inskj utande; .;.) afståndsmätaren blir aldrig absolut felfri; och
riktningen är icke alltid den bästa. Det är sant. Men icke
kan \äl någon tro, att dessa småfel skulle kunna kompenseras
') 'lh/;c/lin skjntning-.

-

genom "inskjutning71 under stridens hetta.
,omöjlighet.

Det är en prakti,;k

Det ofvan anförda gälde i allmänhet sti/lustun1de mål. I
huru mycket
högre grad måste icke då inskjutnino·en
varda
.
b
h
·en c 1mär, när det gäUer riJrlt/la . mr/l l Den användes dock,
säger man. Ja författaren af denna uppsats har vflrit i till~
fälle att på nära håll åse inskjutning mot rörligt mål; men cle
målen rörde sig med 1/2 •a l lmorJs fart (en
för svao·
bris seo·'
b
b
;} ande flotte , Vaxholm 1883) och resnitåtet hade blif\7it bä t tre
·dere't "eld oberoende 71 användts i stället för nkrok j"!, "fyr".'
Under sådana förhållanden är inskjutning möj/1/J. om ock 011 Dd(q; men försök inskjutning mot ett mål, som än ökar distans
med en fart af 20 knop, än med l O och än åter minskar elistans . med samma fart, eller med andra ord använd inskjutning mot torpedbåtar, torpedbåtsjagare, kryssare, pansarfartyg
.a± äldre eller nyare konstruktion, då de företaga manövrer
_inom skotthåll för sjöfästningen och resultatet skall visa, att
elylik iuskjut11inq iir e11 d~t'nuir. Endast de grnnder för elclo-ifning, hvilka ofvan antydts, och hvilka tillä~npas inom Km~gl.
Flottan, äro hät vidlflg användbara. Inskjutning mot fiendtliga, en sjöfästning anfallande fartyg skulle till sist komma
den, som har eldens ledning sig uppdragen, att drunkna i det
ha± af beräkningar och teorier som då blehe af nöden.
Mitt svar å denna senare del af Kungl. Örlogsmannasällskapets prisfråga är sålunda tydligt och klart: inskjufr,iny i den
bemä rke!~e detta or r/ va nt,:r;en eye r, k·olt icke till ii m pas me(l mlyo11
.föl'(/e/, uiir det yii!Ler eld mot fin·tyq (rån en sjiifästuin.r;.
De ypperliga afståndsmätningsinstrnment, som elen nntiJa
vetenskapen ställer till vårt förfogande, gifva afstånden på 1 :J
.a 2 °/o när lika med cle rätta. Förfarandet bör derför helt
·enkelt blifva detta: gif kanonkommendören det afstånd som
'
mätaren utvisar: använd ofvan antydda elclgifningssätt; och
Jåt kanonkommendören sjelf affyra skottet. Resultatet skall
·då, derest utbildningen är god, varda glänsande.
Med det o±van sagda beträffande inskjutningen, må dock
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icke tagfis för gifvet, att i ag fördömer ulla sl•:jut rr'g1a. Den
ram inom h vilken mitt svar, till följ d af frågans formulering,
må8te hållas, tillåter mig icke att närmare ingå på detta ämne.
Men så mycket må dock sägas, att en sjöfästnings eld i hög
grad frä.Jnjus gen,om skjutregler, innehållande ollmii1111o direktiv
för skjutningens gång och tillgodogörande af derunder gjorda
akttflgelser.

Anförande
af föredraganden i Sj ökrigskonst och Sj ökrigshistoria,
Kapten H. \Vrangel.
Uppläst inför Kg!. Örlogsmannasällskapet den 15 N OY. 1:-~14 .
Det snart tilländalupna året har varit för sjökrigskonsten
mera betydelsefullt än något annat ända sedan 1860-talet.
Man har till och med velat framhålla striden vid Yalu-:fio dens,
mynning såsom den vigtigaste sedan slaget vid Trafalgar; 'men
ännu torde under det pågå..end e kriget mellmi J apan och Kina
icke några händelser till sj ös hafva timat, huru ytterst beaktansvärda de än äro, som i betydelse öfvergå det Nord-Amerikansk(inbördeskrigets ell er Österrikames mot Italienarne år
1866.
Hvacl som i maritimt hänseende framför allt synes förläna elen nuvarand e tvekampen i f;err an östern sitt intresse
för vesterlandets folk, är elen här framträdande öfverensstämmelsen mellan verkligheten och sjökrigskonstens teoretiska
grundsatser, dessa grundsatser, som väl varit kända af enstaka
befälhafvare, men sällan af de politiska personerna, redan under drottning Elisabeths tid, som särskildt hos oss voro klart
insedela och af de ledande männen ej blott inom flottan utan
jemväl inom det högre armebefälet vid elen tid i början af
17CO-talet, då SYeriges besittningar på andra sidan Östersjön

- :zsblifvit inkräktade oeh rikets gränser faktiskt blifvit nästan de
;;amma som efter 1809 års fred, - dessa grundsatser, som den
store Nelson vetat att så mästerligt ti ll ämpa och lwars anda
ban si\ fullkomligt ingj uti t hos sina underlydande, men h vilka
icke förr än under de båda senaste årtiondena så småningom
genom vetenskapliga arbeten, förnäm li gast Oolombs och Mahans, blifvit tillgängliga för alla. De ·verk, som före denna
tid afhandlat sjökriget, hafvtl egPntligen varit krönikor, i
hvilka krigsföretagen till sjös omtalats mBräncleb utan redogörelse för deras inre sammanhang eller för deras inflytande
på verldshistorien. J u st i fråga om sådana vetenskapliga afhandlingar har sj ö krigskonsten stått långt tillbaka för landtkrigs konsten, hvilken under mer än ett århundrade varit föremål för genomgående studier af en mängd framstående fältherrar och författare, att endast nämna Lloyd, Napoleon, J olllini, Olausewitz, Leer mecl flera, hvarjemte landkrigens betydelse i allmänhet varit lätt att inse för hvmje historiker; och
detta förhållande har säkerligen icke varit den minsta orsaken
till sjövapnets tillbakasättande i sådana länder, hvilkas befolk~ling, i salmad af stora sjöbragders sent förbleknande glans.
och i saknad af sådana vare sig populära eller strängt vetenskapliga framställningar som nyss blifvit berörda, under en
långvarig fred förgätit elen genomgripande betyd els e sjövapnet
utöfvat på fosterlandets öden, äfven clå det endast verkat i
tysthet eller till och med förefallit elen ytliga betraktaren alldel es overksamt.
Om å ena sidan nutidens mångfaleliga och hvaranclra
snabbt efterföljande uppfinningar, hvilka näppeligen inom något annat område medfört så stora förändringar som inom elen
ännu allt för litet pröfvacle sjökrigsmaterielen, gifvetvis måste
lemna oss i ovisshet om många viktiga taktiska fråg0r, så har
å andra sidan ångans införande gjort sjökrigets strategiska
företag vida lättare att beräkna, på samma gång som slumpens inverkan i hög grad minskats. Den likartad e rörligheten
hos alla stridsfartyg ej mindre än det likartade element, på
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hvilket de uppträda öfverallt, och i all synnerhet då dt>t gäller i nautiskt hänseende iritt farvatten, gör också öfverensstämmelsen mellan t eori och verklighet inom sjökriget större
och mera påtaglig än inom landkriget
Det har med allt fog blifvit framhållet --- icke minst af
den berömde :M:ahan - att den viktigaste faktorn i all konst,
således . också inom krigskonsten, eller det moraliska, det }Jersonli.c;a elemPntet, på senare tider blifvit allt för mycket förbisedel inom sjökrigskonsten. Utan tvifvel visste engelsmännen,
sä l'skilclt uneler sin långvariga kamp mot Frankrike och större
eller mindre delar af det öfriga Europa ända från 1793 till
1815, till fullo uppskatta värdet af detta element, framför allt
hos sina stora befälhafvare, hos Rowe, J ervis, Nelson med
flere, och jemväl hos sina fartygsbflsät~ningar i allmänhet, ja,
hos hela nationen; men säkert är, att betydelsfln af denna faktor efter den tidfln inom alla mariner bli.fvit på ett oförsvarligt sätt ringaktad. Så mycket mera tillfredsställande är det,
att denna personliga taktar i och gm1om det pågående kriget
mellan Kina och J apan återvunnit sin berättigade rang bland
j ökrigskonstens element. På tal härom, må det tillåtas mig
att påpeka, hurusom sjökrigets moraliska element, hvilket i
motsats till de fleste materi ella icke kan köpas för penningar,
om än dess förkofran hos vapnets personal kan underlättas
genom medel till erforderlig ö±ning, visserligen är i första hand
beroende af den anda och uppfattning, som genomsyrar ett
helt ±olk att det vidare till en stor del är medföclt hos indi' att det når en önsklig utbildning och fullkomning
vielen men
endas; genom en från början rätt ledd uppfostran och särskilclt
hos de ledande genom ett uppmärksamt och omfattande studium af SJ ökrigshistorien, framför allt af dess mönsterbild er.
Och alldenstund detta moralisk a element i alla tider haft en
djupt ingripande betyd else på utgången af hvmje sjökrig, likasom det för visso i all framtid skall komma att få, så torde
icke kunna bestridas att all sj ökrigshistoria, rätt studerad, är
af utomordentlig vigt för utbildningen af flottans befäl.
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Efter dessa inledami e ord, ber j ag att få öfvergå till en
kort skildring af det pågående
Sjökri~et

mt>llan ,Japan och J{iua.

De undentittelser, som hittills inkommit från krigsskådeplatsen hafva visserligen ofta varit sväfvande stridiD'a J. a s tun,
b'
'
rlom uppdiktade och alldeles falska; och man måste fördenskull med stor färsigtighet upptaga och behandla dem. Dock
gi f ves det en tillräcklig mängd samstämmiga redogörelser för
de krigförandes operationer för att man skall kunna bilda sig
en något så när rigtig föreställning om dem Svårigheten att
skilja agnarna från hvetet är härvidlag likvisst ingalunda obetyd lig, och föredraganden vågar icke göra anspråk på att alltid hafva lyckats härutinnan. Det har emellertid varit hans
omsorgsfulla sträfvan att vinna klarhet i så många hänseenden
som möjligt och der han icke trott sig hafva vunnit sådan 7
har frågan antingen blifvit lenmad åsido eller framställningen
gj ord med vederbörlig reservation.
I alla afseenelen oförberedt på kriget, har Ki11rt hela hden
intagit en defensiv roi. :'On ne peris que par la defensiven är
en regel, som här erhållit en glänsande tillämpning.
:.Thledan Kina, föi· att skydela Korea, efter ett dumdristigt
och misslyckadt försök att till oeh med nästan utan konvoj
öfverskeppa trupper, endast sminingm'n öfver landgränsen ditsände relativt fåtaliga truppstyrkor, synes det hatva förfogat
öfver sin flotta på ett sätt, so lit st rider emol all sjökn:qslronst.
Ehuru det himmelska riket var i besittninO'
a± en flotta , som
b
åtminstone kunde anses i emngod med, om icke öfverlägsen
J apans, och denna flotta, enligt den med förhållandena förtrogne Citptain Lang;; utsago , egde en mycket god bemanning,
har den likväl icke utgjort något all varsamt hind er för Japanernas inkräktning af Korea. H vad Kina saknat och ännu
saknar är nämligen dt tgli!1a let{ure. De bästa trupper i verlden
äro obrukbara utan chef. Visserligen säges flottans högste
befälhafvare vara en både kunnig och modig man; men vare
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sig att hans handlingar blifvit förlamade genom flottans delning i at hvarandra oberoende provinseskadrar, hvilka skulfe
hafva till uppgift att skydd a mindre områden af kusten , eller
att hans handlingsfrihet på annat sätt blifvi t inskränkt eller
hans sjötågsplan bestämd af den kinesiska regeringen - en
sak är säker: de kinesiska befälhafvarne hafva från fiendtligheternas bö1j an visat sig vara oförmögna att n ppfatta och utföra goda strategiska planer. Och som ett strategiskt misstag
alltid är mera olyeksbringande än ett taktiskt, har den naturliga föliden för kineserna icke kunnat undgås. I stället för
att koucent,·ero hela sin flotta under omedelbar ledning af en
enda man, som skulle haft till sin första uppgift att tillintetgöra el ler instänga fiendens flotta; delade kineserna sitt si övapen, såsom nyss nämndes, i flera es kadrar, hvilka statione~ades.
p:1 olika ställen invid moderlandets kuster. Genom att krossa
eller åtminstone verksamt bevaka fiendens flott.a skulle Kina
hafva vunnit allt: icke blott det bästa skydd för egen sjögräns.
hade härigenom åstadkommits, utan det hade j e m väl blifvit
omö jligt tör Jap an att öfverföra trupper till Korea. Deriemte·
hade det, i händelse af fullständig framgång gent emot fiendens flotta, varit möjligt för Kina att ostraffadt brandskatta
J apans sjöstäder, tillintetgöra deras sj öhand eL j a, att öfverföra
kriget till fiendens område, sedan Kina förrlyttut sina gränser
intill fiendens strand, sålnn da omgifvancle hela hans rike med:
den bästa tänkbara, mest omfattande, säkrast skyddande ope,.,,fiousbiiS: ett fullständigt beherrskaclt haf.
Kinas flotta, som deremot länge låg splittrad och alld eles
overksam, långt ifrån fiendens operationslinier, utgjorde i sielfva
Yerlwt icke något s0m helst hinder för japanernas framträngande. Den blista krlgsmatniel är c{irdelös, 0111 den icl:e unm'indes ot'il. Det vill synas, som om dessa allt annat fördunldande·
fö rh ållanden haft sin rot uti den i Kina gängse uppfattningen,
att flottan blott vore ett bihang till armen ell er en underafdelning af hären i stället för ett sjelfständigt vapeu af ännu.
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·större betydelse än brodervapnet, så snart det gäller försYar
.emot invasion öfver hafvet.
Fcr Kina !tar detta ursp1·unoli_qa misstoy varit i höps:o ymd
olycksln·inya n de. De. vigtigaste omständigheter, som deJ j em te
bidragit till krigets för kineserna vidriga förlopp, härröra dels
från deras grofva okunnighet om fienden, om hans karaktär
såväl som om hans stridskrafter, dels af den fullständiga frånvaro af initiativ, som kännetecknat kinesernas strategiska operationer ej mindre än deras taktiska manövrer.
Betrakta vi J,,JWilB tillvägagående, framstår detta såsom
alldeles motsatt Kinas. Det j emförelsevis obetydliga örik et
synes seelan lång tid tillbaka, man påsti'tr hela 25 år, ltah·a
förberedt sig på elen stundande kampen. Det började sina
krigsrörelser, innan något krig var törklaradt, och det gick
aUtjemt anfallsvis tillväga. Initiativet, som är vägen till framgång, har J apan redan från första stund ryckt ti ll sig, och
japanerna hafva vetat behålla det hela tiden, utan att en enda
gång låta fienden öfvertaga detsamma. Väl ligger det redan
uti de stridande makternas nationalkaraktärer en väsentlig orsak till deras skiljaktiga krigföringssätt - kine~en knappast
-ens lok alpatriotisk, - om än arbetsam och försakande, -- trög,
bakslug och · föraktande allt utländsk - japanen fosterländsk ,
-lifiig, modig, beslutsam, uppoffrande, mottaglig för civilisation
-och tillegnande sig vesterlandets kultur och krigskonst, samt,
måhända framför allt, utomordentligt vilj estark, fullföljande
sina en gång fattade beslut in i döden med den mest envisa
ihärdighet, vare sig det gäller godt eller onclt; - men hva d
som dessutom är förLjent af synnerlig uppmärksamhet, är cle
japanska befälhafvarnes klokhet och skicklighE-t. Under det
.att vidare kineserna ±örlita sig på sitt oerhörda antal och på
sina bakom förskansningar uppstäida trupper, grunda j apanema
sin framgång på sin goda organisation i allmänhet och särskild t
på sitt sjövapen.
Redan innan kriget bö1j ad e, visste japanerna att medelst
list förskaffa sig en afgjord och synnerligen betyc! Psefull förd el.

Koreas arme, på papperet 120,000 man, synes i verkligheten
icke hafva uppgått till en tionded el häraf, och denna del mycket illa utrustad. Ett systematiskt förfall kännetecknar fÖr
öfrigt Koreas alla offentliga institutioner. Landet egcle icke en
tillstymmelse till flotta, men stod uneler E'inas. ö±verhöghet.
Derför gälcle det för J apan att till en början omintetgöra Kinas inflytande i hufvudstad en Soul. Till den ändan begaf sig
en vacker dag j apanske en voyen Otori till S6ul med en lifvakt af matroser från ett af .Mikadons i Chemulopo stationerade örlogsfartyg. Åtskilliga kinesiska fartyg lågo äfven der,
och i Soul fans en kinesisk ambassadör, hvilken naturligtvis
skt1lle hafva gjort invändningar mot en japansk truppstyrkas
närvaro i hufvudstaden, om han nämligen egt den aflägsnaste
aning om hvad som var i görningen. Matroserna sändes tillbaka till Ch emu] p o, och Y n an, den kinesiske am bassaclören,
gi ck att äta middag hos sin kära kollega. Uneler tiden hade
j apanska transportfartyg ankrat i en lämplig vik nära Chemulpo, der landsatt omkring J ,000 man , samt afgått utan att
h afva blifvit iakttagna af de kinesiska fartygen. Plötsligen
upptäckte Y n an till sin bestörtning att dessa l ,000 j apauer befi nna sig i Son!, elit de marscherat under nattens lopp. D et
Yar nu för sent att inkalla hjelp från de kinesiska fartygeu ,
ty dessa hade gått till sjös, och inom kort vor o j apanerne herrar i S6ul samt hade, hvacl som var äiJdå vigtigare, förskaffat
sig en förträfflig operationsbas i den Koreanska hamnen Chemulpo, belägen blott 25 engelska mil från S6ul, och åtskild
frå n den höga ön Yong-Yong af ett smalt och lätt försvaraclt
sun d. Hit sändes snart förstärkningar, och när japanerna efter krigsförklaringen fortsatt e sina transporter, var det så goclt
som till egen hamn deras trupper fördes.
Här är just rätta platsen att b etona den väs entliga sbln ad, som förefinnes mellan trupptransportm· till egen och vällskaplig hamn och sådana, som ske i och för invasion af ett
främmand e land , hvilket eger någon afsevärd arme. D e förra
kunn>t alld eles såsom japanernas till Korea, l ) småningom och
J'idsl.·r. i Sji!r. !S !).j,
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efter hand företagas med några få, snab~gående <'tngfartyg,
hvilka::; upptäckande till sjös måste vara oändligt mycket vanskligare än en stor transportflotta s; derj ernte är det 2) mycket
hittare att h emlighålla smärre transporter än större, för hvilka
en mängel fartyg med stort besvär måste samlas och inredas·
Yiclare kan 3) truppernas utskeppning ej mindre än deras in-'
;:; J,~ eppning försiggå i en hamn, som är skyddad såväl från
land- som sjösidan; dessutom erfordras 4) icke med nödvändighet för trupp ernas underhåll ostörda förbindelser ötver hafYet: och slutligen är ö) l'isken ä±ven i händelse af upptäckt
Letyd ligt mindre än om en stor transportflotta sk ull e anfallas.
Derför kon det vara förenligt med klokhetens bud att företag::t sådana transporter till och med i närheten af en h andlingsfri fiendtlig flotta -- ;·a fl ee t in being''. Japanerna, h vilka i
allmänh et synas l1afva varit lil; a väl underrättade om motståndarens op erationer, ja planer, som de visste att hemlighålJa sina egna, hafva också, tack vare sin ursprungliga fördel
så väl som den fiencltliga flottans overksamhet vid Kinas kust
Yågat utsträcka sina sjötran sporter ända till Cliemulpo eller en
Yäg om 4 till 500 nautisk a mil. Orsaken härtill eller att japanerne ick e va lt en hamn vid Koreasundet helt nära och
mi el t emot insl, eppningsortern a Shimonasaki och r agasaki, ligg er i öppen dag. D eras operationslit tie på Korea hade i så
tall blihit 30 ti ll 40 svenska mil längre. Och sjötransporter
(jfyer ett fritt haf äro alltid mycket beqvämare, Lilligare och
snabbare än landsvägstrans porter och marscher.
·
H elt annorl unda ställer sig frågan , då det gäller invasirm
af tieuddand.
Eger detta till sitt försvar en här -- vore det blott ett
pnr armekårer - måste ju den anfalland e, ±ör att hafva utsigt
att lyckas, på en gång öfvedöra så myd;: et trupper som möjligt, hv:Jket furutsätter stora och 1ångYariga rustningar, samt.
medför långsammar e segling, lä ttare upptäckt och större risk
i händel se af anfall , allt und er det man saknar ej blott tryggad ut ~ k e ppsningsort, utan hvarje ann an operationsbas för elen
)

öfvers keppade styrkan än den som finnes å hafvet eller på
an dra sidan hafvet; hvadan man också är i behof af säkra
förbind elser med hemlandet. För att utföra en så kallad
/or meiL tron sport erfordras ett i militäriskt hänseend e fritt haf.
Annars blir risken allt för stor och den befälhafvare, som trots
en flank erand e fien-dtlig flotta söker öfverföra en stor transport till fiend eland, h an handlar såsom Lullier säger, "dans
rair, sans bas e, a l'aventure". Också är det säkert, att intet
som i1elst försök att öfverföra trupper till det egentliga Kina
blifvit ift·ågasatt af japanerna fi)r e Yaluslaget. De rykten om
la ndstigningar på halfön Schon gtung, so m tid efter annan
fra mkomm it, hiifva tydligen endast varit diktade, antagligen
af japanerna sjelfva för att missleda motståndaren.
Efter en beshifning af affären med Kowshing hvilken
be:S krifning do ck öfvcrh oppas emedan den återfinnes å annat
::;tälle i tidskriften fortsätter föredraganden angående r äddningen af Kowshings besättning:
' 1 Vi
simmade alla / skrifver sek onden å Kowshing Hr
'l'amplin, 'li riktning mot ön genom svärmar af död a och döen de kineser. Kulor hörjade slå n ed i vattnet omkring oss
och clå jag vän de mig om för att se, hvarifrån de kommot
märkte jag, att kine:3erna, samlade på den del af Kowshing
so m ännu var öfver vattnet. sk ö to ]_Jå oss. J ag simmade då
riLtt emot ~aniwa. Nära en timme hade jag varit i vattnett
då jag upptogs af en bland Nani>vas båtar. Så snart jag kommit upp i båten, sade j ag officeren i h vilken riktning kaptenen had e simmat, och han förklarade, att han redan sändt en
annan båt för att berga honom. Vid denna tid voro endast
masterna af Kowshing synliga. Vattnet var dock uppfyld t af
kineser, och två lifbåtar syntes, öfverfylcla med kinesiska soldater. Den japansk e officeren underrättade mig, att han blifvit medelst signal från Naniwa beorclrard att sänka dessa båtar. Jag gjorde invändningar: men han svarade: "Jag har
befallning att skjuta p å båtarne.,. Han affyrade två salfvor
frå n slupen, vände derefter och ångade mot N auiwa. Intet
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försök gjordes att rädda kineserna. Sedan jag Yarit ombord
:å N aniwa omkring 15 minuter förd es kaptenen dit med en a f
hennes båtar. Han var mycket utmat.tad och måg te bäras om
bord. Han och skepparen, en inföding från Manila, som också bergats, behandlad es af de japanske läkarne. Naniwa ångade omkring till klockan å eftermiddagen, m en tog icke upp
andra än europeer. Vid middagstiden följ ande dag för enad e
sig Naniwa med resten af japanska flottan. Vi fördes om bord
å avisafartyget Yayeyama, kapten Shibya.ma, der vi funno b esättningen från en uppbringad kinesisk kanonL åt 'l'saokiang·
så väl som en dansk anstäld vid kinesiska ±älttelegrafen. Yi
anlände till Saseho (nära Nagasaki) den 28 Juli klo ekan 8,au
förmiddagen och förd es direkt till ett japanskt sjukhus. De
räddad e engelsmännen fingo sedermera gå om bord å engelska avisafartyget Alm·ity."
"Hurudant omdömet rörand e japanernas ti llvägagående
härvidlag än må blifva" skrifver den med förhållandena noga
bekante Mr Morris, "synas kineserna i alla h änd elser hafya
fattat en helsosam misstro till detta transportsätt och föredragit
att m arschera rund Li au-tang och Korea-vik arna framför att
våga sina dyrbara lif och egodelar till sjös, så länge der as fienders snabba och djerfva kryssare uppehålla sig i Gula lutfvet."
Så länge kineserna efter el en olyckliga Kmvshingsafbren
inskränka sig ti ll den besvärliga l and~vägen för sina truppers
framryckande, se vi emellertid japanska flottallS samlade hufvudstyrka på sin vakt i närheten af Ch emnlpo , färd ig att afs lå hvmje anfall, men också utsträckande si n bevakning åt minstone mo t gränsen af Kina, samt u tsänd ande kryssare till
P ort Arthur och \Vei-hai-'lvei, oroande fi enden genom skenbara angrepp. Den kinesiska flottan var och förblef emell ertid
overksam, allt uneler el et J apan ökade sin a stridskrafter på
Korea, intog hufvucl staden Soul och framn ckte mot flenclen,;
befästade läger vid Ping-Yang. (Pjöng-Yang).
Men deu 12 September förmäler ett telegram från 8hanghai, att flere af Foorhow-eskadern:, fartyg ankommit till Pmt
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Arthur, att el en förenad e kinesiska flottan stod i b egr epp att
gå till sjös clerifrån, samt att 10,000 man und er general \Vei
skulle förstärka de kinesiska trupperna i Korea. Enligt hvacl
man kort derefter erfor, är det tydligt, att den' kinesiska flathm, i sWll et för att möta den japanska ell er söka inn esh1ta
henne i Chemulpos hamn e1ler i floden Tatong, och sålund a.
\'ända sig mot sitt rätta operationsföremål, användes för att
];:on voj erna trupper tvärs öfver Koreaviken ti ll Yalu-floden. Att
det var förd elaktigt för kineserna lika väl som för deras motståndar e att b etj ena sig af sjötransporter till närheten af krigsskådeplatsen i land , emedan vägen härigenom betydligt förkortades, är utom all fr åga ; och i första ögonkastet skulle ma11
måhända vara fres tad att påstå, det risken för de förra icke
Yar större än för de senare; men händelserna skulle snart vi,.;a att så ingalunda var förhållandet. Japanerna hade vetat r
att deras sjökommunikationer icke voro hotad e; kineserna åter
sy nas hafva handlat på måfå. "Innan denna transport försöktes'\ h et er det med rätta i en engelsk facktidskrift, ''måste vanligt sundt förnuft - 'the m erest common sense' - hafva visat nödvändigheten af att fö1st tillförsäkra sig tryggad öfv erhrt. Det fans icke mer än ett sätt att göra detta, nämligen
ge nom att tillintetgöra eller förlama de japanska kryssarna."
Någonting sådant synes man emellertid icke hafva tänkt
,.;ig, ty utan att taga tillräcklig varning af den beryktade Kowshing-aftären beslöto kin eserna i början af S ept ember månad r
clå behofvet af ökade stridskrafter på Korea allt m era gjorde
sig gäll ande, att till tidens vinnande våga en s jötransport.
Nederlaget vid Ping-Yang den 14 Septemb er påskyndad e utan
t·vif vel transportens afsäudande, ty redan samma dag afgick
frå n nämnda hamn en styrka, som tord e ha±va utgjort närmare 10,000 man å G ell er 7 stora transportångare, konvojerade
af 12 stridsfartyg och åtskilliga torpedabåtar under befäl af
maj or von Hannek en och några andra europeer i kinesiska
amiralitetets ~j e nst. Transporten var cle3tineracl t ill \Vi-Ju vid
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större, men ännu VI:>a s1g de orsaker, hvilka vi vid föregående
öfversigt angifvit såsom verksamma för nedbringandet at regeringens äskanelen und er 5:te hnfvudtiteln, vara så kraftiga, att
slutsumman af sjöförsvarsbudgeten , hand eln oberäknad, understiger motsvarande summa beviljad under clet minnesvärda
året 1892 med vid pass 140,000 h.
För att använda ett mathernatiskt uttryckssätt passerade
anslagskurvan virl l 8Dö års riksdag genom en minimipnnkt,
men hade ännu 1894 ej uppnått sin förra höj el
De redan uneler föregående riksdag framstäida organisat ionsförslag berörande Karlskrona artillerikår och sjömanskåren, framlades åter för riksdagen och blefvo af elensamma
i hnfvuclsak god kända. Härigenom har ri1an blifvit tilltörsäh·rad del~ en artillerikår, som m ed värnpligtige och f. d. stam·
anstälde utgör en tillräcklig och utbildad besättning id::e blott
för sjöbefästningarna vid Karlskrona utan äfven för hela den
fastaorten K arlskrona, dels en sjömanskår, hvars sammansättning är afseeld att meclgifva Bottans värnpligtige en tillr~icklig
öfning, med iakttagande af att sjömanskårens utbildning ej försummas, och som minskar faran af att i behofvets stund sakna
behöfligt stammanskap .
H vad materielen beträffar anförde chefen för sjöförsvarsdepartementet i statsrådsprotokolle t att han visserligen fortfarande ansåge ett tillr~lckligt fast anslag på ordinarie stat, vara
det bästa och säkraste medlet för anskaffande af ±artygsmateriel, men föreslog dock Kongl. Maj :t -- då för närvarande föga
utsigt förefans till ett sådant anslags beviljande - att af riksdagen äska ett belopp på extra stat för 6 år, af 12,4~10 ,000 kr.
till anskaffande a± fartygsmateriel, i öfverensstämmelse med
ett uppgifvet program, samt deraf för år 1895 2,500,000.
Denna framställning vann lika litet riksdagens bifall som
föregående års begäran om ett fast nybyggnadsanslag. I enlighet med stats utskottets enhälliga utlåtande, hvari utskottet
dock icke ingår i pröfning af clet framlagda programmet för
nyanskaffning, beviljade riksdagen för år 1895 till fartygsma-

Yalufl:odens my~ming, dit den också anlände i säkerhet den
lö på aftonen utan att ens hlifvit upptäckt af japanerna.
Enär afståndet mellan Port Arthur och \Vi-J u endast är
Dmkring 180', vill det . synas som om flottan varit nödsakad
framgå med betydligt reducerad fart.
Att det djerfva företaget så till vida lyckades måste tillskrifvas j apanska ±lottans verksamhet på annat håll. Enligt
sen~re unelerrättelser lära nämligen japanerna samtidigt hafva
vant sysselsatta med en större trupptransport, hvilken likaledes
de~ 17 _S eptember skall hafva ankommit till Ohemulpo (om krmg 2b0' S. O från Yaluflodens mynning), der större delen
af japanska flottan befann sig seelan några dagar tillbaka. Så
snart japanska flottan sett ,_ina transportfartyg i säkerhet i
?hemulpos hamn och så snart amiral Ito fått underrättelse 0111
Japanska armens seger vid Pin g-Y an g, men utan att likväl ännu
hafva fått und errättels e om fiendens expedition, afgick han
utan ett ögonblicks dröjsmål nordvestvart.
(För.edraganden afslutar sitt föredrag med beskrifning af
slaget VId Yalu, men då detta redan är bes krifvet i Tidskrif~
ten h:w~ clenna del blifvit utesluten.)

Flottan under sistförflutna året.
I.
Femte hufvudtiteln vid 1894 års riksdag.
F<Jr rlem, som anse stärkandet af vårt sjöförsvar som en
±ör fosterlandet högeligen vigtig angelägenhet, erbj nder 18~)-J:
års riksmöte ej någon egentlig källa till gltic~e.
Väl må det medgifvas, att dess resnitater ,J;emförda m ed
föregående riksdags , hvacl sjöförsvaret b eträffar, ~lro något
fl
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ieriel blott 1,500,000 kr., motiveramle detta med hänvisning
till andra anslagsbehof och mindre gynsamma ekonomiska förhållanden.
Genom formuleringen af riksdagens beslut i denna fråga,
vanm; emellertid, att regeringen lenmaeles fria händer att använda så väl rletta anshtg, som det af föregån ede års riksdag
till en pansarbåt af Sveatypen beYiljacle anslag, för att anviinda till sådan fartygsmateriel, den kunde finna lämplig, !warigenom sådana förb~ittriugar kunde vidtagas vid byggandet af
vår 4: e pansarbåt, som af sjökrigsmaterielkom ittm blifvit föreslagna.
Sedan vi antecknat att i allmänhet en mot sjöförsvaret
viiivillig ton var rådande i kamrarne under diskussionen om
ö:te hufvucltiteln och att i andra kammaren en sträfvan gjorde
sig gällande, att f~t flottans betydelse och r6le vid försvaret af
vå rt land land för sig klargjorda, öfvergå \·i till en öfversigt
af de beviljade anslagen.
Ordinarie anslag.

1:o) l\Ied hufvudsakligt bifall till Kong l. l\laj :ts gjorda fi·amställning att fästningsarti llerikåren för s jöbefästningama vid
Carlskrona, tillökad med fästningsartilleriko mpanierna vid Sjömanskåren, skul le organiseras under benämning Cariskrona artillerik år, minskade Riksdagen reservationsanslage t till fästnings artillerikåren för sjöbefästningarne Kr. 189,GUO: -med .......................... ................... , _10,_2__05:
till. ......................... ..................... ,, 170 495: -att utgå som reservationsanslag till ( ~ ariskrona artillerikår,
anslag ökades med de å fästningsartilleriko mpanierna
ll~Pt
h vi
belöpande delarue af följande anslag, som med motsvarande
belopp skulle minskas, nemligen:
aflöning åt Hottans kårer
och stater .......................... . Kr. G0,7Dfl: -beklädnad åt sjömans och
skeppsgossekårerna ............... , _19,420: --_

=

'l'ransport Kr.

80,2 19: --
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Transport Kr. 80,219: - 179,Ml5: -natnrauuclerhåll ............... , 32,579:rese- och traktamentsersättning ...... ............ ...... .. -... , 1,502: - 114,300:
Kr. 293,795:-2S3,795 ::2:o) 1\led bifall till Kongl. l\Iaj:ts
framställning minskades anslaget till
flottans kårer och stater, stort ... ...... .. . , 1,726,054: med härofvan angifvet belopp ...... , _ 60,799: - _
till. .......................... ............ Kr. l ,GG5,255: -och höi des med det för år 1895
till törändrad organisation af sjömansG(j~,797: kåren erforderliga belopp ...... · · · · · ·- · · ,
till . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,732,052: hvilket utgör en ökning i anslaget af 5,993 kr.
3:o) jfed bifall till Kongl. l\faj :ts
förslag minskade Rikselagen anslaget
till beklädnad åt siömans- och skepps•
o
"' ' 500·· ...... · K r.- 9S7
..........................
gossekarerna
med ofvan angifvet belopp......... ,_~420: till i jemn"clt tal .......................... ............. 268,100:
4:o) Med bifall till Kongl l\Iaj:ts
förslag minskade Rikselagen auslaget
till naturaunderhållet ..................... Kr. 452,450: '12,579: med ofvan angi±vet belopp . . . . . . .,
till i jemnadt tal ...................... ... .............. 419,870:
5:o) Med bifall till Kongl. Maj :ts
förs lag höj de Riksdagen, för anställning
af daglönare vd varfven, anslaget till
flottans nybyggnad och underhåll med Kr. 20,000: till .................. .. ......................... ............ 1,280,000:
G:o) Med hifall till Kongl. Maj:ts
förslag beslöt Riksdagen att anslaget
t ill Durchmarschkostnf tder, 6,000 kr.
skulle ur riksstaten utgå.
'l'ransport
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'fransport Kr. 3,993,817: 7:o) Med bifall till Kongl. Ivlaj :t s
förslag beslöt Rikselagen att rese- och
traktamentspenningar, nu ........... . ...... Kr. 25.000:
skulle minskas med ofvan angifvet belopp , 1:602:
till i jemnaclt tal.. . ....... .......................... Kr. 23 ,500·.
8:o)
~1ed bifall till Kongl. Ma1:ts förslacr
.
b
J emkades anslaget till expenser, ved m. n1. . ........ Kr. 46,929:
Beträffande öfriga, här ofvan ej omnämnda
ordinarie anslag hade Kongl. Iviaj:t ej föreslagit
någon förändring, hvarför Rikselagen upptagit
J.essa till oförändrade belopp, hvilka i riksstaten
för år 1895 uppfördes med:
J?epart~mentet och öfver,;tyrelsen ........... . ... .. .... , 82,400: Alde~shll~gg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
32,000:
Penswnenng af reservbefäl .......... . ················ ''
G,400:
Båtsmansinclelningen, friheter och ersättnino·ar
29,000:
.
f ör vakanta rusthållsnummer
b
))
E rsa••tt· nmg
......... '' 114,000:
Lindring i rustnings- och roteringsbesvären ..... .
33,300:
Flottans öfningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ··············· · ······ ,," 670,000:
Sjöbeväringens vapenöfningar samt beklädnad ...
256,600:
" 39,820:
U n cl ervisningsverken .............. .
Sjökarteverket
.............. . ...... "
60,000:
••
•
o
••••
Ersattnmg at officerare och ingeniörer under anställning eller kommendering utrikes ........ .
12,000:
sjukvård ..................... ... . .. ... ...... .. ............. :: 39,000:
Diverse behof .......... .. . .... . . . .. . . . . . . .. . . . ... ...... . '
19,175:
Extra utgifter ········· ············ ··········· ··· ····
12,500:
Summa Kr. 6,470,341:
~
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llandeln.
Lots- och fyrinrättningen medlifrädclningsanstalterna ...................... Kr J .400
409·. '
Undervisningsanstalter för sjöfarten ... ,
86,150: ~autisk-meteorologiska byrån ......... ,
9,000:Alelerstillägg ..................... ............ ,
13,000: -- 1,b08,65 9:)

Summa ordinarie anslag Kr. 6,978,900:-

Extra anslag
l:o) Till genomförande af senast beslutade
]önereglering för flottan beviljade Riksdagen ... Kr.
40,COO:att redovisas gemensamt n1ed anslaget till
Flottans Kårer och Stater;
2:o) Kong1. Maj:ts förslag att Rikselagen
på extra stat, utöfver rle af sistlidne års
Riksdag till en pansarbåt beviljade, men ännu
icke anvisade, 1,8G8,000 kr, målte bevi~ja
10,62-?,000 kr., att jernte förstberörda belopp utgå under åren 1895-99 med en femtedel årligen, för att j emte till ofvannämncla pansarbåt år 1894 anvisade anslag af 1,000,000 kr.
användas till nyanskaffning af ±artygsmateriel,
i öfverensstämmelse med i Kongl. Maj :ts proposition intaget program: samt att för detta
ändamål för år 1895 anvisa 2,600,000 kr.,
bifölls af Riksdagen på det sätt, att för an.skaffning af ny fartygsmateriel på extra stat
för år 1896 anvisades.:....................... ........ , 1,500,000: -3:o) Till artillerimateriel för fartygen harle
Kongl. Maj:t begärt kr. 162,900,
Rikselagen beviljade ........................ ...... , 100,000: -4:o) I enlighet med Kongl. Maj :ts förslag
beviljad e Riksdagen till artillerimateriel för
12,600:
sj öfästningarne vid Carlskrona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
10,000:
samt till skjutförsök .............................. ,
5:o) Till minväsendet hade Kongl. Maj:t
föreslagit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n 76,000:
hvilket af riksdagen bifölls.
6:o) Till löneförhöjning åt lärarue vid
Kongl. Sjökrigsskolan beviljades i enlighet med
Kongl. Maj:ts förslag .......................... . ...... ,
1,8GO:
Summa extra anslag Kr. 1,739,360:

---l-ic-

-

Sammanlagda anslagen för år 1896 uneler femte hufvudtiteln uppgår all tså till .......... .. .................. Kr. 8,718,260: -

4:'i -

kommendörer ........................................... ........ 3
kommendörkaptener af l: a gmden ..................... (i
af 2:a graden .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1
,
kaptener . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

18

kon yl flottans n:serv "vilf..:orlig t tjenstsky ldige" officerare
voro den 30 September 1894.
amiraler .... ........... ................... ....................... 3
kommendörer ...... .............. .. ........................... .. 3
kommendörkaptener l: a graden ..... .... ..... ... ....... 10
2:a graden ........................... 4
,
kaptener ............................................. : ..... .... .. 14
96
underlöjtnanter ................................................ Gl
I

J emföraucle tabell öfver anslagen unel er 6:e hufvndtiteln
för följ ande år:
Onlinarie an
Extra onli·
slag 11 tom
n:trit) anslag
till handel.

18(J:l, Kr.
18fl-±, ,
1993.

Summ:t fiir
Sjöforsva re .

Anslag· till
hand eln.

-J ]

,98n, t w· - 7,317.641:- 1.'308.:!.!9 :Y~9Ji97: 48Jt ·:.'9.:t~'l : :)2 G,Rlfi,04l:- l ,öOS,:J:J!l: l ,d9 ..'300: - 7,209,701:- l,ii08 ,f>:)fl: .),4103-ll: -

:s,3:ss,:Yll,

Summa an- ·
slag tör 5:e
;1.ufvn1ltitcln.

8,0:J6 .200:S,:i:27,ö00:--8,718260: --

II.
Flottans militära personal.

OHicerare.
OHicerarnes antal vid [{ongt. flottan har nncler året l Okt.
1803-30 Sept. 1894 blifvit ökad t med
från kongl. sjökrigsskolan utgångne nnderlöj tnanter .. . 12
och minshult med :
genom afskecl................................................... 4
5
dödsfall .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . . l
,
samt ntgjorcl e den 30 September 1S94 officerare vid Kong-l.
flottan ................................. ................. ......... , ...... . ..... 172
Konql. flottalls perutmtr~ 11ta och Kon_rJl. Mu j: t s flotta s nya reservstat!' r hafva unel er året l Oktober 1893- 30 September 1893
min~;/arts med
genom afsked........ . .. ................. .. . .. ..... .. ........... 3
,, dödsfall. ................................ .. ............... ~
o
och utgjorde antalet officerare vid de båda nämnda staterna
den 30 September 1894

Vid !.:on g l. Ca rlskrona a rlil/erikd r utgjord e antalet offie;erare
den 30 September 1894
öfverste .... ............ ............. ........................... . l
kaptener ....................................................... .. 3
löjtnanter . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 3
8
underlöjtnanter ............................................ ~ ... l

Följande ur>furrlriugar inom officerskåren hafva under samma tid egt rum, nemligen:
rid J(utl_(jl. fluttou.
2
till kommendörer........... .. . . .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. . .
2
, kommendörkaptener af l:a graden .. . .. .. . .. .. .. ..
af 2:a graden .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 2
,
,
, ];aptener ..................... ....................................... 4
, löjtnanter ........................................................ S

Undsrofficerare.
Underofficerarnes vid ko11yl. flottan ~ntal har und er året
l Oktober 1893-30 September 1894 ökats;~mecl till underoff-i2.)
cerare af 2:a graden befordrade. . . . . . . . . . . . . . . . .
samt mi.nskats med
genom afskecl . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 14
18
dödsfall . . . . . . . . . . . . .......... .. ... .. 4

"

--n --

.J(j --

-

iiied undantag af de å K. il1:ts flottas nyi:l" reservstat samt
till månadslönarestat öfverflyttacle upp tog underofficerspersonalen den 30 September l 894 följ ande antal und erofficerare
på Carlskrona st<:ttion:
tlaggunderofficerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :20
und erofficerare af 2:a graden ...... _. . ... ._I~- 168
på. Stockholms station:
flaggund er officerare . .. . - . . . . . . . . . . . . . . . . 16
und erofficerare af :2:a graden_ . . . . .. _. . . . 72

88

256·

'l'ill flaggunderofficerare hafva uneler året befordrats 17
underofficerare af 2:a graden, deraf 2 öfver stat.
'l' ill mrlnadslöuarestot öfverflyttacl e vo ro den 30 Sept 1894.
Flaggunderofficerare . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ ...... G
17
unelerofficerare af 2:a graden ................. 11
- - - -Septem30
elen
bestod
f( onyl. _j'vJoj:ts ) lott us 11 !Jrt 1'ese,·osf,tt
ber 1894 af underofficerare..... . .. .• . . .......... 7
K oHql Crrrlslcrona artillerikår om fattade den 30 Septemb er
1894 följ ande antal underoffi cerare:
sergeanter ...... .
. . . . . . . O>
••••

o

•

•

••

••

•••

o

••••••••

Gemensl;:apeu.
Mrrt m~l.-om p o nirmzn b estod o elen 30 Septembtw 1894 af
underofficerskorpraler . . . . . . . . ................ 140
l:a klassens sjömi:Ln ...... , .... . . . . _......... 301
2:a klassens sj ö män . . . . . . . . . . . . .. .. ..... ... . G5.->
..... ... . . . . ... .. ... . ..... 806
,
,
3:e
Rymde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 2027

.K/dare- oc/1 Hrrndtcel·kskompanienw utgjordes af
Eldarea (deliti11yen:

und erofficerskorpraler . . . . . . . . . . . . . . . .... _... _36
1:a klassens sjömän ........ . . . . . . . .......... _ 77
..... . - ......... -- ..... 77
,
,
2:a
........... .. . . . . ... .. 138
,
,,
3:e
5 333
Rymde- ..... . .... . . -

f l a nr/l verlw IWI / del 11 in ye11 :
underoffi cerskorpraler:
timmermän ..... .. ... ..... .. .. .. ......... ...... .................. R
segelsömmare .... .... . .. ... .... .... ..-...................... .... . 2
vapensmede1· ..................................... ............. 7 17

1:a klass sj ömän:
timmermän .... _.. ... .. . ...... -...... ....... .... ............... 12
segelsömmare ...... .. ... ....... -................................ 3
vapensmeder .. .. ... ..... .... .......... .... ....... ............. . 14
minhandtverkare ........ _.. ........ .......... . .............. 3 32
2:a klass sj ömän:
timmermän ......... _... ................ ... ......... . ...... .. .... 2
vapens med er ........................... -.... ........ ........... 7

9

3:e sj ömansklassen:
timmermän .. . ............. ... ... -... . -.... -.. ..... .. . ..... .. .... 3
Yapensmeder ........ ...... .. ..... .. . ..... .. ..... ....... , . .. ·:_·. _4:__ 7 65
Min.örkompanier 11rr utgj ordes af
unelerofficers korpraler. .... . ................................ . 20
l :a kl sj ömän ............................ .. .................. 48
.. .. .. .............. .......... .................. 38
,
2:a ,
.... .. .... ... .. ... . ............. ............. ... 111
,
3:e ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 223 .
.
.
.
.
.
.
.
.
Rymde
B ätsnw11 sko mpu11ierna bestoclo af
l: a kl. sj ömän .............. ....... .. .. .... . -.. -............ .. 164
, ... ... .... ... .... . ....... ... .. ...... ··-......... 630
,
v:e
, ... ... ... .... .. . .. .. .. .. ..... ... ....... ... .. ... .921
"
rekryter ....... ... ................ ... ... . .. ...... .. ·.··· ········· 5
varfsklass .............. . ... ...... ..... .. ............ ... . . ...... 294
rymde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . 4 20i8
Skepps_lfOSsr·kll reus styrk a var elen 30 September 1894
på l:a kompaniet antal gossar ........ .... .......... .... .200
, ........ .... .... ........... 197 397
,
,
, 2:a

U n der året hafva afgått genom
karlskrifning ... .. .... .......... .. ...... .................. .. . ... 63

-

:af::;ked på målsmans begä1an .. . ... , , . . . . . . .. . . 32
för sjukdom . .... . ................. ... . 3
,
, dåligt uppförande ...... . ........... . 20
,
, dödsfall ................. ......... . 2 120
,
Af de karlskrifna hafva anstälts
på kompanierna vid Carlskrona station ........ . 42
(i3
........ . 21
, Stockholms ,
,
,
Vid ko11_ql. C:arlskrona ortillerikclr:
l. e konstaplar ..... . ......... ......... ........ . 10
2:e
18
· · · 54
.
l kl. artillerister
artillerister ..... : : : . :: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : . : : : : 161
sjukvårdare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . G
hornblåsare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
rymde . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 249
deraf tj enstskyldige i likhet med sj (im anskårens
vär±vade stan1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
4
volontärer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ö frige ... ................. ......... . ... .
"
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Från kriget mellan China och Japan.
(Efter 11tlimdska facktidskrifter oel; andra kiillur.)

ll.nf.:.;1~ 8 :~J!p· f 'l'ill följ d af det förtryck, som sedan lång tid tillbaka utö vats i Korea af regeringens funktionärer, har detta lancl nnc~er ~enare tiden befunnit sig i så godt som ständigt upprorstJllstand. Koreanska regeringen hade dock varit i stånd att
med egna_ hjelpmerlel kutva resningarne till dess npprorSfanan
senast höJ des; denna gång i provinsen Ch ull a. Insurgeutarna
ly~ka_d es sl~ de emot dem sända regeringstrupperna och bemag~Igade s1g provinsens hufvuclstad Chön-jn. I sin nöd Y än.
de s1g nu koreanska regeringen till China och anhöll om dess

4()-

J1jelp. Denna begäran beviljades, och den 4:e sistlidne Juni
afsäncles en chinesisk truppafdelning ti ll Korea, sedan chinesiska regeringen på grund af ett fördrag af 1885 l1ärom underrättat d P n j apanska; detta gj orcles dock först dag0n innan
trupperna afsäncles. Trots elen sent meddelade unelerrättelsen
voro dock japanerna - hvilka för öfrigt rAclan haft en del
tvistigheter med Koreanska regeringen med anledning af ett
af denna dekreteradt utförelsetörbud; ·- de första på den blifvande krigsskåd eplatsen.
När de från China afsända trupperna elen l O:e Juni anlände till Asa n, had e nemligen redan dagen förut trenne j apanska örlogsfartyg ankommit till Chemulpo, .h ufvudstaden Söuls
hamnstad, och derstädes lanelsatt en mindre styrka, hYilken
påföli ande dag besatte j apanska legationens hus i Söul.
Uneler de påföljande veckorna förstärkte såväl Japan som
China sina stridskrafter i Korea, spänningen växte, och - så
bröt kriget ut, hvarvicl, såsom o±tast händ er, :fiendtligheternas
bö1j an föregin go sj elfva krigsförklaringen.
Den 25:e Juli lossades det första kanon skottet uti detta krig. Fimdtt1:!Jhcterno~ bärjan.
Denna dag anföll nemligen en japansk sjöstyrka såväl några
chinesiska örlogsmän, som sänkte elen af chinsen1a till trupptransport förhyra engelska ångaren 1\owshiJiy.
D en 29:e i samma månad togo japan erna Asa n med stor- ll.rig;;förkla
inkallades de J. arJanska armt~ - och nn.!Jclzs
man de hand; samma dag
l)i(wnde.af~
marin-reserverna, h varpå J apan den l: e A ugns t{'') utfärdade
sin krigsförklaring mot China.
l\Ted anledning af japanernas ofvan nlmmda angrepp på D et i11rc tilluti
. lm re ge- ·'lfllldet
') J
.. l ogs1I.'ar t y g eten
. l~a or
c/n'nesiska
_o e J u l'1 t'1l'1satte ch'1nes1s
-ch.m es ts
111
arinen.
ringen en komission i \V ei-hai-wei för att unel ersöka förlop1wt
af denna tilldragelse och cleröfver afgifva rapport. Denna
kommission bestod u teslutande af europeer. En af dess med ·
lemmar har uti en insändare till det engelska verldsbladet
Times gifvit en sorglig bild utaf det inre t illståndet i den chinesiska marinen. Insändaren yttrar: 71 Dåligt styrd och uselt
*) Enl igt nndra Hn<lerriit scl;;e r tlcn :.!/:c J11li.

'J'idsl.'l'. i Sjiir. / 8.'!:),

-

:)0-

ledd har dock denna marin gjort en del framsteg und er senare tid. De yngre sjöoHicerarne visa i allmänhet mycket intr·esse för tj ensten och söka vid h vaJj e tillfälle förskaffa sig
mera s jövana och erfar enh et, hvi lket förhållande belt visst
kommer att bära goda lrnkter i en framtid."
Dereftet· beskrifves tillståndet i förvaltningen och med
redo \ isningen inom fl ottan. Någon egentlig marinad ministration finnes ej, hvaraf följden är, att fartygen a ldrig äro fullt
rustade De för aflöning, proviant, utredning m. m. behöfliga
penningemeclle n lenmas i en rund snmma i ~tt för allt, och
större deleu deraf stannar i vede rbörand e fartygschef::; ficka.
Tinder sådana förhållanden är det ej att undra på, att en chines isk fartygschef hellre förbliiver liggand e till ankars än går
ti ll sjös. )\.fven med ammuni tionen bedrifves nnclerslef. När ett
fartyg skall mottaga sitt förråd deraf, erhåller det blott en del,
nwn full utredning upptagrs i räkenskaperna såsom utlemnacl,
och staten får betala clerefter.
D essa och andr& elylika förhållanden äro k~lnda at hvar
man. De högre mandarinerna söka att rikta sig på statens bek<J>;tnacl och deras unelerlydande följa sina förmäns exempel.
Såsom ett exempel p å huru härvid kan tillgå berättar ins än daren
följande: '\Under nära ett helt års tid lågo tvenne präktiga kryssare, byggda hos Armstrong, förtöJda i Shanghai med endast
ett par man ombord. Blott nncler de sista clagarne af hYarj e
månad samlades officerarn e och en del af besättningarne , hvar på fartygschefern a ntbekommo medel till atlöning m. m . såsom
för fulltaliga besättningar. At öt lliug fans således ej :ött spår ,
och nnd erhå ll et var ett minimum.:'
Insändaren omtalar vidare~ hurusom en enrope länge
lyckats bibehålla en mycket inbringande plats - vanligtvis
en l::ö-:rst säll::;ynt företeelse - genom att utan vidare granskning
o
.
unelerteckna de uppgifter om åtgången matenel m. m., som
från ett af örlogsvadven framlades för honom till attestering.
l\lan kan i detta fall t ryggt antaga, att de. antecknade utgif-

,.
L

-ii! -

t erna öfverstego de verkliga med .JO ~t ö0° o. :'Också sju,nga alla chinesiska fnnktionärer denne hen es lof'\ tillägger insändaren.
.f emför man det skildrade till ståndet inom den chinesiska Jap ansl.-ct
·
L"·· ·l '11
•
1
·
l
k an man eJ. verliigsenltet
flottans ö{mannen mecl 10r
1a an oJ ena m0m
f en J apans ~a,
för undra sig öfver de motgåno·ar de förra lid i t und er kriget. öfeer den dti.
.
.
"'
.
..
..
,
. ne8tslca lmfHacle elen chmes1ska flottan vant battre
forLeredd pa kng, v11dorsa!.·en
och hade chineser na förstått att använd a elen })å ett rätt sätt, till Japfanernas J"a?!t,;t't hadejapanerna säkerligen ej fått elen framgång de nu haft. Detgångar II.J·iiLr nemli gen tack vare sin flotta somjapanern a .förmått tillrycka
get.
sig och nära nog (J(,estridt uf r:/ii,u-sr•n,o behålla herraväldet
öf\'e r hafvet, och derigenom varit i stånd att ej blott föra en stark
arme ti ll Korea, utan och att uppträda i fiendens rygg och flanker
mr el tJ·npper, h vilka ej behöft göra några tröttande marscher
fi) r att k omma till platsen för operationerna. Det är slutligen
tack vare :flottan, som japanerna varit i stånd att utföra den
framgångsrika operalionen mot Port Arthur, h vars eröfring helt
vis~t kommer att följas af nya framgångar ±ö r de japanska
Yapnen.
Uti den engeLs ka mili tärtidskriften U11iled Se1·oice Gozette It'II!Jd:;kt nt.
wtLi.,.;e.~ rörande denna affJ.r följande beaktansvärda ord: "Det talwule
gående jctr
m :is te ännu en gång påpekas. att betydelsen af h erraväld et rxmsl:at flott-.
·
·
1·o e u z
ijfver hafvet åter har erhåll it en ny bekräftels e. Sedan herra- 1an~>
de{{a !,Tig.
väldet Mvergått ti ll japanerna var eröfringen af Port Arthur
endast en tidsfråga, ehurn väl dessa, genom det sätt h varpå
clelta krigsföretag utförd es, dessutom äro värda allt beröm.
Hade japanarna icke haft obestriclt herravälde ö±ver hafvet,
hade operationerna mot P ort Arthur aldrig kunnat företagas·
Endast genom utgången af sjöslaget vid Yalu blefvo dessa
möj liga att utföra. Sedan China mi;:;slyckats i att bestrida sin
motståndare herraväldet öfver hafvet, var detta helt och hållet i jap anernas våld. Alla de r esurser hvaröfver China förfogar, hela elen öfverlägsenhet i storlek detta rike eger , kan det
nnmera icke draga någon nytta af."

-

Fransl·t ut
talande 0111
samma sal.·

.)'2 --

Den framstående franska sjömilitära författaren M. E. \Veyl
., l
,.D
. · f . d
,
en ro e
yttrar uti ], e l"uclti på tal om clet.ta kng ö1Jan e:
(den japanska) marinen har spelat i denna minnes v är da kampanj är, ända hittills (Dec. 04), OYeclersägligen i.ifverliigsen
landtarmeens.' '
Vi öfvergå nn till sjelfva krigshändelser na.
Den första af dessa var enligt hvad förut blifvit antydt
det angrepp en uti Prins J erome-golfen stationerad j apans k
afdelning företog mot några af de chinesiska örlogsfaryg, hvilka
konvojeradt transportångar e till Asan. De iapanska fartygen
utgjordes af pansrade kustförsvarsfa rtyget Matsa-~himo, 4300
tons samt pansardäckskr yssarne l'oshiuo, 4160 tons, och l\'r111iw
3G50 tons, alla tre nya, mycket snabbgående fartyg. Chinesiska afdelningen bestod af pansrade kryssaren 1's1:- l'um , 2400
tons och opansrade avison Kua·Jr,rt- /(i om 1030 tons. 'l'l!i- l ·,,e11
har ett vridbart tom med tvenne 21 cm kanoner förut och
akterut en 15 em kanon: dessa tre kanoner voro afseelda att
skjuta öfver bank, men i och för öfverfarten från byggnadsorten Stettin till China hade man försett de öppna tornen med
kupoler af ", /' jernplåt, hvilka ännu voro rp-ar. K1wn,r;-Ki förde tre 12 cm. kanonet samt torpedntskjutn ingsa})parater T.~i
J':uens fart uppgifves än till 15, än tilll8 knop , och Kirmr;- /{,".,.;
från 1:2 till 15,:,; af dessa siffror torde de higre kormna sanningen närmast.
De chinesiska fartygen voro på utgående från Asan, när
·de plötsligen befnnno sig mi d t emot d~ tre japanerna. Chefen
rå Tc;i Yuen befallde då genast "klart skepp'', men gaf strax
·clerpå kontraorder, enär kriget, efter hvad han trodde sig Yeta.
-ej ännu var ±örklaraclt. De respektiva afdelningarna nalkades
h varandra snabbt och då de voro inom skotthåll hissade japanerna röd ±:lagg till tecken att fiencltlighetern a tagit sin Lö1~jan,
hvarpå de utan vidare öppnade eld en mot chineserna, som
deraf blefvo alldeles öh'errnmplade . Af jRpanerna riktad e
}'nshino sin eld mot 'i'<:'i-l'ueu. Dess första lag träffade detta

sena re fartygs kommandotorn , hvarest for ti llfället befunuo
sig chefen, l: e officern och en und erlöj tnant. Af dess e dödades de tvenne sistnämnda, hvarjemte maskintelegraf en, ratten till ångstyrinrättn ingen och språkrören förstördes. Chefen
lemnade genast tornet, gaf order om ''klart skepp'' och skyndad e till hanclstyrinrätt uingeu, m en så kom fiendens andra lag.
Detta förstörde ångröret till ångstyrinrättn ingen och splittrade
hanclstyrnings ratten, sc"t att fartyget för en stund blef ur stånd
att, manövrera. Chefen sprang då ned uti akterskarpet för
att få grundtaljorn a huggna, men dessa befnnnos uriclanstufvade, h varför det dröj de någon tid innan de kom mo på
sin plat;;, och fartyget c"tter kunde styras. Hvilka manövrer
detta under tiden gjort kan ej afgöras, ty ingen officer fanns
derunder på däck.
Besättningen hade emellertid kommit på siua platser för
stricl. Artilleriofficer en var i fr~lmre tornet; torpecloHic:eren i torpeclrummet. Främre tornet träffades strax vicl stridens början
af en projektil, hvilken slog genom kupolens tak och giek ut
baktill genom elensamma ntan att krevera. Dervid blef doc:k
kupolens tak så starkt in böj d t, att det lJinclrade SYängningen
af den ena projektilcläfve rten. Enär chi.neserna ej förstoclo att
ladcia för hand , blef h~lrigenom cleu ena :dl cm. kanon en overksam. Strax derefter träft'acles kupolen af en ny projektil. Denna sprang inuti tornet o c: h döclade artilleriofficere n, samt
±yra. man. Ingen af tJrnkanonerna blef dock skadad. lVIecl
den venstra af dessa lär man efter denna tr~iff hafva skjutit
elfva skott. Förutom här ofvan llänmcla träffar råkad es Tsil'llm af en mängel andra proj ekLiler och blef illa skadad.·:·:)
Cl-ranatenHt visade sig ega en synnerlig förmåga att vid
si u explosion tända al lt brännbart, SOJl1 fanns· i närheten. Eld
utbröt fördensku ll flera gånger ombord, men släcktes åter, stundom dock . med ,\·ttersta svårighet. Alla Li'ttar at trä blefvo
")
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En del projektil•'!' 1·orn trolig•' n pan;;argnmatcr, .,om
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mer eller mind re sönclersplit trac1e ell er f0rb räuda, h varför r:hi neserna k apade alla under chif\-ertar hängande båtar ifrån sig.
T ::;i- Yueu , som n n gick vestvart med full fart för att om
möjligt tränga förbi j apanerna och nppn å \ \' ei-hai-wei, lyckndes komma förbi sina motstån dare och tog jagt, förföljd af
l 'o.<ltinu. Skot.tvex lingen fo r tsatte.;; å begge sidm·, men efter
·e tt par skott från 'l'si- Yllm '8 a,ldra kanon, måtte J'os /,iuo haf\·a
lidit n ågon allvarsa,mmare skada, ty hon öfvergaf j ag ten och
T si- l 'wlt lyckade~ undkomma. D e.;;; torpedoffi.:;er h ade attyrat en torpecl, när ouh mot hYad vet han ej: för öhigt 1:1go
under hela striden 'l'::;i- l '11n/s sex t0rpeder, Yederbörligen lad dade, i tmpedrummet ofvan pansardäckrt Afståndet melL:m
de strid aucle uppgif ves t ill 2- <l 4,0\JO yards.
1'.-;i- l-'lllm.-: fot· lnst i folk var :l ofli r:3rar a och L3 man durk
lU svårt sårade.
Efter strirleu hafva alla träbåtar med t illhörande d~i L-e r
tar, samt kupolerna öfver tomen blifvit borttagna.
Hv ad J(u any-Ki angår, så försökte rl etta lilla fa,rtyg f'cm;t
att följa 'J';.;i- l'ttAJI, hvill~8t doek misslyckades till föl jd a±
dess ringa fart. Det försökte då att upptaga artilleristrid med
sina motståndare, men när dess chef insåg det omöjliga hiiru ti, b eslöt han att sätta allt på ett kort, och styrde derför
rakt på det j apa,nska ami ra l skeppet ( M af, u-Siit'ma) fö r att få
tillf~ille att s~inda detta sin bogtorpecl. Ku rm.IJ -Ki v~imle dock
så långsamt, att hon kom akter om sin motståndare, ln·ilk en
då nära håll från sin grofva akterkanon (en 32 um. pj ef;)
sände h enne en projektil, som gick rakt igenom hela, fartyget.
K uan g- K i' s beLigenhet var nu förtvifiad. Ett par af dess kanoner voro demonterade, eld en var lös ombord och fartyget
läckte h årdt. Dertill kom att ammunitionen var slut, ehuru
blott 100 skott blif\,it lossade. Sj elfva fartyget var derför att
anse såsom förloradt, hvadör dess chef b eslöt att sätta det l:J å
land, för att om möjligt 6idda bes~ittning en, hvara± för öfrigt
r edan 2G man voro fallna. Han lyckade-s uppnå stranden oc-l1
de sårad e voro redan i lancl , då japanerna åter öppnade elclen.

Fartyget öfve rgah nu, och clet dröjd e ej länge förrän en explosion fijrkunnade att dess förstöring -,,a,r fu llb ordad.
P å samma da,g och ungefär pii samma ställe d Pr deu nu om- Siinkandet" af
transportan•
.. , •
o
•
..
talade hand elsen t1mat, patraftad e den ppanska es kn dern en ~mm~ Kmoshing.
chines isk trnpptransport ångare, hYilken seelan en del und erunhYarvicl
torperl,
en
medelst
handlingar mis::;lyckats sänkh·s
gefär 1.000 men ni skor funno sin graf i böljorna. Alldrnstnnd
hittills inkomna nn derrättelser rörande denna affär, i sy nn erhet
hvad t idsbestämning ar beträffar, ej syuas vara fu ll t exakta,,
kan ej med bestämdhet sägas, hvilket tidsförlopp s0m för1inti t
mellan ofvan skildrade sammandrabb ning or:h anfa ll et :1 JColf·shiii!J, m en att strid en mellan örlogsfartygen var den första af
dessa afhi.rer kan man dock med tem li ,~·en stor bestämdhet antaga. D etta bestyrkes cleraf, att man från f(o,rskiuy , li\ugt innan j apauerna observerades, sigtade ett med god fart yes b· art
gående pansarfartyg. Dock synes det härvid uågot besyunerligt, att man från nyssnämnda fartyg ej alls hörde ell er förmärkte att en strid egde r rrm . Detta kan likvisst förklaras
derigenom, att ett par timmar förtlöto emell an det TCotc.-ltiii.IJ
såg tlet nyssnämnda pansarfartyget och dess möte med japanema inträffade, un eler lwilken tid K un·slting , SL•m troligen ej
gör någon clålig fart, mecl all säkerhet had e förflyttat sig en
ej obetyd lig distance.
Bland det stora anta let redogörels er som publi cerats öfver
sänkand et af J\o11:shi11.fJ kan ma n antaga. att den Lerättelse, som
f. el. preussiske ofticeren von Hann eken deröfver afgaf och beedigade inför engelske ·v icekonsuln i Chemu lpo, är elen troYärdigaste. Denna ly der in extenso sålund a:
"Augaren X.o tcslu·,IIJ lenmade rcakn den 23 J n 1i med en
transport af 1,'220 man och i2 fältpjeser, jemte handvapen och
am mnmtwn. Den 23 på morgonen sigtades de yttersta öama
af koreanska skärgården uti den s. k. Prins Jeromegolfen.
Ungefär vid samma tid iakttogs en stor örlogsman, som
styrde ves t vart m ed god fmt (ungefä r i rildning mot Port

-

:)(j -

Arthur). Etter hvacl jag kunde ::;e tillhörde detta fartyg "'Chenn
eller "''l'.ing-Yuen''-ldassen. Yi ångade vidare och örlogsmannen giGk snart ur sigte.
Omkring ld. 7 f. m. syntes på styrb. bog ett nytt fartyg,
under segel. D et .tycktes styra för Chemulpo och skulle
derför hafva skurit vår knrs ifall det bibehållit sin och Yi vår
på Asan. Vid pass kl. 8 framkom emel lertid bakom en ö en
stor örlogsman, som om tio minuter iöljd es af en annan, denna
åter af en tre el j e, or h så en f] erde; alla på samma ställ e. För
så vidt vi kunde afgöra voro alla rlessa. fartyg stora pansar~kepp>· )

Kloekan var ungefär \J n är vi p.\ det främsta örlogsfartyget kunde urskilja den jnpan::;ka flaggan och deröfver en stor,
lwit flagga. Det förut omnämnda, under segel v~rancle fartyget, ~om sedermera befunnits vara Tzan-Ckieii!J (en cltinesisk
7
aYiso), hade under tiden vänd t och satt kurs mot \\ ei-haiweJ. Om vi först voro något oroliga vid åsynen af den stora
japanska sjöstyrkan, blefvo vi dock lng11ade när det främsta
japanska fartyget vid förbipasseraneJet helsade med flaggan och
derpå ändrade kurs, som om det ville följa efter Tzan-C!ticng *'-·)
D e öfriga krigsskeppen h,-ilka, såsom det nu visade sig, äfven
voro japanska örlogsmän hade under tiden bibehållit sin kurs,
h\arvid det främsta af dem redan passerat Kotcskiny när det
plötshgen afl.ossad e tvenne lösa skott mot oss, samtidigt signalerancl(> att vi skulle stoppa och ankra, h vilket vi äfven gj or el e.
Tierpå koni sigualen: .. J..1igg sti lla eller ni ansvarar för följclerna·'. De japanska örlogsfartygen vände derpå, så att de
. l11111. F.nli;;t en uppgift lfigu b·cnnc jap,Hliika CtrlO;.!'f'llJiin i Chcnmlpo,
d;] \le, <len :25 tidigt p;l morgonen, hurdc kanondun\lcr till sjus -från \len
f,jr,ta ,;;lmmandrablmingcn mellan iirlogsfartygen - Uttalie dc gcuast och af·
liig>nadc ;;ig i riktning mot \le hiir<ia lmnonskottcn. Detta för~l:lrar ]mu-Jur
japanerna nu YOl'O !len• iin de lörnt uppriiknad c.
*)

llll'll

**) .111111. Detta fartyg, en liten ;IYiso om :JOO ton~, <1.00 ind. hh .. ]Jade
ombur<l en krigska ssa af 300,000. tal'-!;; (~ n tai'-lB ung . .)' ,, kron;!) n<"k blef
taget af japanerna.

stäfvade mot oss. oc;h clrogo sig samtidigt ni:\nnare hvaranclra.
Förmodligen n'\.clslogo de med elst semaforerna om h vad de·
::;kulle göra med oss, alldenstund ]{uu·slu\r; förde engelsk flagg,.
ehuru det var a lld eles tydligt, ?"tt hon var en ehinesisk trup]J transport~lngar e.

] Jet japanska fartyg, som signalerat till oss ( Nrmiwo l satte
derpåkurs framåt och styrde mot Kowshing, med alla kanonerna
1
klara 0 <"11 riktade mot oss. ~är det kom mi t på ungefär / ,
minuts elistance stoppade det och firade en båt i sjön. Den
e; hinesiske befälhafvaren för truppema hade under tiden talat
med mig och beclt mig underrätta kaptenen på Kou::;hing, att
han hellre ville gå till botten än råka i fångens kap. Han var
h~iftigt upprörd och jag hade all möda att lngm~ honom och
klargöra ±ör houom, hul'U nöd väncligt el et var att bibel1ålla elen
bästa ordning ombord medan nnclerhandli.ngarne pågingo.
Derpå meddelade jag btpten (i-alsworthy hvad el en chinesiske
offieeren hade anfört.
Den japanska båten lade eme llertid till, oeh flera oftie;erare
kommo ombord. Båtbesättningen var beväpnad med gevär
och huggare. Ofii.cerarne gingo med f(ow s!ti11_q':; kapten ned
uti kaj utan, h varest kaptenen för dem framlade skeppshandlingama för att visa, det hans fartyg verkligen var af engelsk
nationalitet. Derpå blef han tillsagd att lätta och följ a de j apanska örlogsm ännen. Jag var ej närvarande vid denna förhandling, men hade tillsagt kaptenen att skicka bnd efter mig,
om han behöfde min hjelp. Innan den japanska båten lade
till, hade vi kommit öfveren' om, att han skulle fasthålla vid
rättigheten att fritt få återvända till afgång~hamnen Taku, h vilken vi hade lemnat före krigsförklaringens afgifvaud e. Det
synes doGk, som om de japanske officerarne icke lemnat kapten C+alsworthy nc'\gon tid till underhandling, utan helt kort
och goclt befalt honom att följa sig. Under hela ticlen de japanske officerarne voro ombord hade jag fullt upp att göra
med att lugna chinesiske befälhafvaren, och först efter dflt den
japanska båten satt af, fick jag veta konferensens ntgå11g.
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Kär kapten Galsworthy meclclelacle mig clen,;amma, och
jag derom underrättat de!l chinesiske befäl hafvaren, npp;;tocl
ett vä ldigt tnm nlt bland haus folk. De hotade att döda kaptenen, hans lJesättning och alla omborrJ ..-arancle enrO]Jeer, ifall
ankaret lättades. .Det kostade m ig cbn a llra största anstriingning· att stil la detta tumu lt, och cl erpå anmoclade .i gg kapten en
att mecleht signaler anh~d l a om parlameutii rbåtens till bakastilldande. Den kom verkligen och denna gång gieh: .i ag ~jelf till
fallrepet för att unelerhand la med elen japanske officern, ty jag
vågade ej låta honom lwmma ombonl, alld enst nncl cl1inescrna
nu intogo en mycket hotande hållning och l1 elt visst hade gjOi t
processen kort m ed den förste japan, som visat sig [Jå däck.
Jag förklarad e för officeren, hvilk en med hanelen på sabelfästet stod nederst på fall repstrappan '"att kaptenens htlncler
voro bnnclua och att han omöj ligen kunde Mlycla den gifna
befallniugeu , emedan den om bord befintliga truppen ej tillät
detta, utan fordrade att blih·a förda tillbaka ti ll elen chinesiska
hamn de kommit från, samt att såväl kaptemm som j ag sjelf,
fann denn a begäran bil lig, ~lfven ifall kriget redan var föddarad t, alldenstu nd vi hade lemnat hamnen innan detta skett·'.
Sedan jag ±iirvissat mig om att officeren had e förstått mig,
satte han af med båten samt svarade, att han sknlle im·apportera förhå J!anclet till sin chef. Efter n ågun stunds väntan
på svar kom signalen: ··Lemna fartyg et så fort ske kan'·. D etta
kunde naturligtvis enelast hafva afseende p:t de ombord befintliga enropeema. samt fartygets besättning, men det fans ingen
möjl ighet att föl j a det gifna r;tdet, då chin esiska soldater höl1o
vakt vid alla båtcläfverta r. Kapten Galsworthy signalerade
derför: ··vi v:tga ej"", hvilken signal besvarades af japanema.
Det j apauska örlogsfart_,·get satte sig clerpå i rörelse, ln·arvicl clet, utan att klargöra sina afsigter för oss, ångade ett
hvarf rnnclt om f\.0/1:;;/iiny od1 slutligeu stoppade tv~irs ut om
babord på ungetär 150 meters clistance. Seclrm såg j ag en torped ,; lnngas nt ur en af dess torped portar, OL:h omedelbart der-

efter öppnad es elden mot oss från alla kanoner som bura.
J.i'rån cle:ssa Jlngo vi mottaga t..-enne lag innan torpeden träffad e. Den gjorde dettc"L miclskepp-·, tydligen på kolboxen. Yid
dess explosion förvand lades dagen till natt. li" als tycken . s pli n t,
och rök uppfylcle Jnften. JJerp:t spnmgo vi, som i ag först
trodde, alla öfverborcl och belljade simma. Uneler simmandet
såg jag. h nru 1\uw.,/,inrJ bö1jade sjunka med aktem för.st, alltj emt m1cler b esk j ntning från japane n, h vars eld tappert bewarades med gevärsskott at de ombord ~. 1\otc:::.!u·l/!1 <Farvarand e
stackars kinesiska ,oldater, hvi lka ej kunde försöka räclda sig
genom smmmg. Vidare såg jag huru en starkt b e v~i r ad
japansk båt firades i sj ön. J ag trodde då först, att elen kom
±ör att söka rädda några af oss, men jag märkte snart att jag
grundligt misstagit mig härpå. Tvärtom sköt>; från båten tlere
gånger p~L det sj unkancl e 1\rnc:;/u·uys förs vara re. H nrför detta
skedde; vet j ag ej . J ag iakttog ä t ven hurusom man sköt på
de simmande s&vä l från japanen som från A'IJtcslii!IIJ. Tyd·
ligtvis vi lle dA chinAser, som gjorde detta, 0j låta några afsina
lanelsmän rädda sig, när de sjelfve voro clömcla till undergång.
Kon·8hii!!J sjönk nugefär en half timme efter t01·pedens explosiOn.
Fartyget hade troligen helt hltt kunnat räclclas ifall kaptenen, i stället för att blifva liggande till ankars , genast l1ac1e
skacklat loss k ettingen och flytt, eller ock begagnat sig af elen
krigslisten, att först låtsas lyda japanernas b efallning att följa
dem, mon seelan ångat nndan in bland öarna. Allt detta ±öreslog jag uti god tid, meu det obegränsade förtroend2 kaptenen
och hans officerare hyste till det skydd, elen engelska Haggan
förlänade, beseglad e deras öde och dermed tyvtlrr tlfY en all!l
de öfriga ombord Yarandes, af hvilka, enligt de underrätteh er
jag hitintills mottagit, ellCiast oml-:rillg 170 man lwfn räddat sig
genom simning. För så vidt jag Yet blef ingen enrop~· r~iddad
mer än jag sjelf.
Constantin von Hanneken.
Be ed igmlt i m in l!ärYaro:
W. 11. lVilkenso11.
Brittisk vicc-Jwnsu) Chemulpo.•>
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Etter. att hafnt summit 4 t immar, lyckades vo n Hanll eken
?'iiddadc e/ii- komma 1 land på en ö, elit ~lfven ett antal chineser räddade
1
~~~~:~~~~~c 11'.· i- sig. Derifrån k om Yon Hanneken iifver till en annan ö och
fi·ån denna i båt till Chemulp o. Der träffade han en mindre
tysk örl ogsman, kanonbåte n /ltis, hvars chef beslöt att berga
de på öu <F arlemnade skeppsbru tna uhinesern a, hvarför h an
begaf sig elit. Vid framkoms ten b efans emellertid c hineserna.s
antal större, än clet tyska örlogsfart yget kunde taga ombord.
Dertör ombordto gas först al la sårade och derpå så många andra
uhineser s<) m fmt yget kund e rymma och kursen sattes på \ V eihai-wei , der e;hinesem a debarkera de. Det tysk a örlogsfart yget
gid~ ,;edan ti ll P ort _-i_rthnr för att få sin svår t förorenad e botten ,:krapad och målad.
Huruvida de på i)n r1varl emnacle cbinesem a blifvit afh emtadP derifrån är ännn 'ja nuari 96) ej bekant.
von lkuuu·/;·ens or·h dr•

Sjiikri!Jshiill-

~~ft e r krigsfijrkl aringen minerade c·hinesern a n ~t.gra af sina

fyrarue släcktes. J apade!ser.,ti·till hamnar och flodmynni ngar, h ntrj emte
•
.
•
o
.
.
kngö/udlar ingen till n e rna mmerade h kaledes w1gra af sma h amnar. H v~d S.J öfar.Japan ::ttt clenna .skulle vara fi"i å ömse
ou·, så. föreslog
ang,
ten
.
•
.
sJ cl nr, u tom ±ör kngskontrabaJ1cl ; detta förslag antogs märkvärm. m .
digt nog ej af China. Såsom krigskont raband räknade J apan
"' till en bö1jan äh·en ris, hvilken artikel dock sederm era åter
fri gak
Japanerna förklarade ,.;i g vi lj a anse den af många euro p?er beboclcla, bety rland e hand elsstaden Shanghai för neutral,
hvilk en för kl ari ng, jemte clet att Japan ej ens satte Cl1 inas
nordhamn ar i blokacl, vill mest får tillskriEvas lJOlitiska orsaker.
Angåend e de begge flo ttornas åtgörancle n uneler denna
ticl känner man b lott ,.;pridcla drag.
Föru tom det att e;hinesiska tlottan lär h afva k onvojerad t
en del trupptran sporter vet man om densamma s rörelser end ast,
7
att den under den 2G .Juli lenmade \'i ei-hai-wei ; den 29 låg
till ankar,; utanför P eiho-my nningen; den 11 A ug. var synlig
i Petshili-v iken samt att el en ;Lter ];\g till ankars i \'i~ ei-h aiwei den :24 i samma månacl.
( lm den japa nska fl ottan kä1111er man, att enstaka fartyg

ba./
smedt/l'l
ep em rr
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oc h mindre afcl elningar deraf företagit kry,;,.;uingar uch rekognose;ering ar längs chiH esiska kusten och för et6iclesYis uti E:oreabugten ända från börj an af J nni. D erp ~l anYändes den att
täcka transporterna till Korea, hYarj emte en större japa nsk
esk ader den lO Augusti för etog ett anfall m ot \Vei-hai w ei
och ett par dagar senar e ett annat m ot Port Arthur, Yid hYilka
b egge tillfäll en japanern a dock cl rogo sig t ill baka, efter att
hafva v exlat skott med sjöfästnin garna. D en LH Augusti blef
en chines isk truppstyrk a vid öfvergång en af fl oden Ta-tong
beskj n ten af j apanska fa rtyg, h vilk a sedermera äf,,en sanwerkaclemecl de uteft.er 'l'a-tong mot P j öng-Y a ng framryd-:a nd e j apan.ska trn]Jpema . J apanska flottans följ ande r örels er t. o. m.
t icl en för slaget v id Yalu och de närmaste clagarne dereft er,
äro skildrade i tidskritten s föregåend e häfte.
ut fur fJe11 rllinesiD en chin esis ka k on voj . som r å kade så olyckligt
sl.·a /;onvojens
.
,'
japanerna den 17 S eptemb er bestod af fyra - e.J sex som riirdse1· före
~·id
·- tran· slm;_et
forn t UIJI)O'if,·its
os ä kra u 'or)o·ifter
efter då tillgän oo·lio·a
1 ul1t.
o
o
o
krigsdel
en
jemte
sportånga re, h vilk a h acl~ ombwcl 4,0JJ man
förnödenh eter. D essa ångare lenmade Taku den 15 SCJpt. u:a n
eskort. Vid Port Ar thu r tillstötte sex kryssare och åtta torpedbåtar, h va1j emte amiral Ting med fem större far tyg fure nade sig m ed k onvojen utanför Ta-li en-wan och öfvertog clå
högsta b efälet.
T r upp erna landsattes ej som man föru t t rott Yid myrmin- f! t/11/jer fn~n
s/rlfjetlu.
'l Il
Ya vid
gen at floden Yalu, utan vid my nningen a f T ayang-l10 \ .;a as
på en del kartor Da-jang-h o), circa 3U ' yest omYaln. Et t par
kanonbåta r och t orpeclbåta me gingo med transportfartygen in
i hamnen, under det att amiral Ti ng med de större fartygen
stannad e längre ut fr ån kusten och seelan ångade japanern a till
mötes.
Angåend e sj elfva slaget, hYilket, såsom det här ofyan anfö rda gifver vid hand en, egentligen orätt erhåll i t namn efter
floelen Y alu, känner man num era en del närmare detaljer.
När japanern a kl. 1 1 ,12 f. m. den 17 sågo rökp elarne från
den chinesisk a flottan fingo besä ttningarne gena st skaffa. K l.
12,j ga±s sign al om att göra ntdart skepp" . Chinesisk a flottan
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nalkades snabbt. Den var (se croquien , l:a ställningell) formerad i linie·'-·) -- flertalet chinesiska fartyg kunde afgifva den
kraftigasteelden rättför öfver - men rättningen varmycket dålig,.
så att begge tlyglarne voro längre tillbaka än centern. Härig enom låter den förra uppgiften, att chin esiska flottan var formerad i triangel- eller vi11kelordning, förklara sig. Japanska.
fi ottan Yar delad i tvenne afd elningar, begge formerade i kolonnordning. ])en främsta af dessa afd clniugar, hvad man
skul le kunna kalla li]ätta eskadern:', bestod af de fyra snabbgående kryssarn e, l'os/,/no, Tnimtc/,iu, .·lkll.>n-,)/,/mu och Ncmiva,
och der bakom kom hnfvucl sty rkan bestående af !llotsu.- Siiina,.
Cf,iyoda, It suku-Shi"(f' lln ~; irluf,,, Jli- Y('i och F"'w, medan de
h enne mindre fartygen, ..J. h ty i oeh S11il;iu, höll o på hufvud;; tyrkans från fienden vända sida. Japanerna styrde så, att de
skuro chineserna:::; knrs och kom mo närmare deras högra Bygel.
B egge de japanska afclelningarne gjorde god fart, i synnerhet
liitta eskadern. Chinesernas fart skall hafva varit 7 knop.
Såsom förut är kändt, voro chineserna de första, som öppnad e el elen. Denna besvarades om en st u ud af japanerna,
hvarpå först japanska lätta eskadern, och sedan hufvndstyrkan,
~tyrd e läng,; etter och under gir styrbord hän rundt e;hinesernas högra flygel, som dervid fick uthärda hela japanska flotta!1S eld (se 2:a stäl lningen ). Verkan deraf visade sig
strax, ty chinesiska flygelfartyget Yuu.r~-Ouei råkade så godt
som genast i brand. signalmasten på chinesiska tiaggskeppet
lär strax vid början af striden hafva blifvit afskjuten, hvarigenom amiral Ting blef urståndsatt att leda sin flotta. Omedelbart efter det den j apanska lätta eskadern runelat chinesernas högra flygel girade den babord hän och styr de mot den
chinesiska afdelning, som un kom ut från kusten för att deltaga i striden el. v. s. mot de vid transportångarue qvarlemnade ·
mindre fartygen. Af de öfriga j apanska fartygen hade fl i- Yei
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e j förmått följa sma kamrater utan blihit efter. Dess chef
~tyrde då, för att återförena sig mecl hufvndstyrkan , r~itt igenom
c hinesiska i-lottan (se 3:e ställningen), men blef dervid starkt
bes kjuteu, särdeles af de begge slagskeppen. ff i- 1'e i råkade
i brand och fick för en stund hålla nr striden, medan lågorna
d~impacles; clerpå återtog elen sin plats i linien. Almyi och Sail.·io hade äfven blifvit lenmade efter och voro i fara att blifva
Amiral Ito återkallade dertör mecleh;t signal sin
nf~ kurna .
littta eskader, som genast ly dde och med full fart k om tillbaka
sty1·ande mellan de hotade fartygen och fiend en !se J:e och
..J :e ställningr.rna).
A chinesiska sidan had e under ticlen Tschrto l '(! JI!l råkat i
bra nd och '/':;,;. l ' nr! ll blifvit afskuren från den öfriga flottan. DRss
chef, captain Fong,·") signalerade då, att hans fartyg var illa skadarlt, h var]Jå han grep till fiy Iden o0h anlände till Port Arthur
ti digt fi)\jand e morgon. Enligt en b erättelse skall han: i sin
ifver att for t komm;t undan japanerna, ä±ven hafva rammat
J'u"y-Ou ei.
Begge japanska afcl elningarne styrde nu, på konträra
kurs ar, runclt om chineserna uncle1· oafbruten skottvexling::·:· ·")
Y id pass kl. 1 ',4 drogo de sig unelan på något längre distance,
O('h det var deruneler amiral Ito flyttade sin flagg bil ff, !iirlute.
l )erpå återtogs striden och varade till omkring Id. ö e. m . då
den upphörde
De begge slagskeppen, el e enda fmtyg .i chinesis b . tiottan ,
h\·i lka hijllo nt i striden till det längsta, hade vid stridens slut
~ j mer än några 30 pansargranater <JVar af h ela sitt projektilmrrå cl, hvilket fr:'\n böJjan lär hafva varit mycket knappt - enligt
t· n uppgift t. ex. ej mer ~in 30 projektiler pr pansarbrytande
kanon.
.111111. Har sede rmera blil\·it ~friitt<~<l li'>r ,·i;a<l ft'gh~t.
*'') A1t111. Ilerumler skall enligt en ttppgift (från dtincsisk .<i<Lt) 'l'scltil'!len halva styrt nr linien ro<:h gjttrt ett fijr;(>k att ramma etl j:q>anskt fartyg •.
( .1!•11-'11-Siiina"J 'l~chi-} 'ne n sjiink dr,d innan det kont fram.
")
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Någon förklaring lwarför amiral It o ej med ens fnllföl.i c! P
slaget har ej kunnat erh åll as. Som det nu slutade lyckades
amiral Ting uppnå P ort Arthur efter att h afv a lidit cle förlnst er, som uppgifvas i tidskriftens töregåend e häfte. D essut om
strandade efter slaget ett af hans mindre fartyg -- ovisst iir
om detta var avison /(u any-Piny eller blott en gammal träkorvett K11rm.r;-Kia , som äfven lär hafva hört till eskad er n - ut anför Ta-lien-\\'an och blef vrak.
Transportångarne, hvilka hade flytt så långt uppför fl oden
de kund e, vågade sig ej ut derifrån förr än flera dagar eftpr
slaget; de återkomma oskadda t ill T,tkn den 22 September.
Sjöslaget den 17 September visar:
Iakttagelser
l:o) värd et af hög fart, äfven under sj elfv a striden :
från slaget
vid Yalu.
2: ) den stora öfverhi.gsenhet en bestyclmiug med nyare
snabbsl-:jutancl e kanoner gifver öfver en sådan bestående af
pj eser af äldre typ:
3:o) granaternas -- hittills blott förmodade - oerhörda
förmåga att tända vid explosion.
H vad hög far t beträffar, så gifver denna alltid en ±lotta
ökadt verkningsområde r~tlmaclt från dess oper ation sbas. Den
g ifver dessutom - förutsatt att den är paradmed öfriga egenskaper såsom lätts kött ar till eri m. m. -- en stor fördel äfven
uti en sammandrablming med fi end en. lVIan behöfver blott
tänka på hvilka svårigheter som möta, cl~t man med eu kanon,
i st ånd att afgi±va s~ig högst två skott pr minut och liggande
i en ej fullt modern lavett, skall b eskjuta ett mål med bl ott
mod erat fart, för att fatta huru svårt chineserna hade att träffa
t. ex. den j apanska lätta esk adern, då den med hög fart kretsade
rundt om dem, beskjntande dem än ±dm ena, än från andra
sid an.
Angående fördelen af att ega en fullt modern bestyckning
af snabbskjutand e pj eser kan man ej hys a mer än en åsigt
när man betänker, a.tt t. ex. Clien-lruP/1 und er fem minuter
blott kan afsända 28 proj ektil Pr från mellankalib ers och gröfre
kanoller, medan Matsu-Slii11o und er sa mma tid ut:::lungar ej

mindre än 442 >'åclana. D e begge chinesiska slagskeppen, med
·ett sammanlagdt deplacement cirka 2,C00 tmts s /iirr e än sammanlagda deplacementet af de tre j apanska kustförsvarsfarty.gen, hinna således blott med 56 projektiler besvara de 1,3:26
sådana som dessa tre af deras motståndare kund e afgifva på
-en tidsrymd af 5 minuter! H ärtill kommer, att de begge slagskeppen endast lär hafva haft h:ulsprutor att dermed besYara
·eld en från de femton 67 mm. och trettiotre 38 mm snabbskjutande kanoner, som äh·en ingingo i de tre större japanska
pansarfartygens bestyckningar.
För vår eg en marin, der vi ej ega några gröfre snab bskjutande kanoner än 57 m. m.:s och der ungefär hälften af de
s n ab bskj utan de pj eserna äro kulsprutor, utgör of van relaterade
förhållande en sak, som är väl v~ird att tänka på.
Enär befästningarna vid Port Arthur hufvurlsakligen äro Erö(ringen
Port
ä mnade att afslå anfall från sj ösiclan, och la1~dfronten t~Jl följ d a(
Art/zur,
deraf var elen svagaste, heslöto japanerna m ed kännedo m om
c hinesernas rädsla för att blifva angripna ''i ryggen .. , att fGretaga anfallet mot denna plats frå n lanclss idan. D en ena di vis ionen af den för anhllet mot Port Arthur b estä mda a rm t~ 
kåren landsattes vd Kinchon den 17 N ovembor och dess audra division vid Ta-lien-wan den 16 i samma månad. Detta
s kedde utan egentligt motstånd af cle chinesiska h es~itt ningarna
på dessa platser; då de iap ans ka trupperna anföllo fiyclde chineserna mot Port Arthur nästan utan att hafva los::;at ett skott.
Efter landstigningen anträddes mars ch en m ot Port Arthur.
På grund af de dåliga vägarue k om japanska armen eJ dit för r
än. på aftonen elen 20 Nov. F örb er edelser t ill stornmino·e
·t
u.
vJcltogos genast och i dagningen den 21 bö1~jade den na. Japanernas högra tlygel stormade fort Kisltian , den venstra fort
Niriusan; deras artilleri, som med sin eld förb eredde och u nclerstödd e anfallet,
had e sin })lats l) å en höiJ d mellan beo·o·e
fh·o·
{
bO
Jo
larne. Uhineserna gjorde dock tappert nwtståncl oclt siirskildt
hi.r<'. de stormande hafv a liclit af elden från deras (:i-a!·tlingli: ulsprutor. Kl. 1 '., 12 ±. m. Yoro nyssnämnda fort d ock nti
'l'idsi.T. i Sjiir_
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j apauernas händer och kl. 2 e. m. iu trängde el esse i s~ elfva
staden. Rtriden fortsattes hela natten och först påföl] ande
morgon föllo sjösidans fort, äfven dessa tagna från landssidan,
i japanernas händer. Hela angreppet gjordes uteslutand.e . af
trupp erna från lanclssiclan. Den japanska flottan tog den ~n
gen anuan del än att den, genom demonstration er utanför mloppet, höll sjöfortens besättn ingar bundna och derigei:om .förhindrade dem att komma sina. kamrater å landfronten till hjelp.
Japanska torpedbåtar lära dock hafva forcerat iuloppet mot
slutet af striden.
H vad platsens tillstånd beträffar, voro varfvet, arsenalen
och ±orten oskadd a, under det att elen egentliga staden lidit
blott obetyd li gt; endast några hns äro der nedbrända. I hamnen lågo några örlogsfartyg . jemte en del torpedbåtar och
tra.nsportångar e,·;:·) bvilka samtliga föllo i japanernas bänder.
Genom en lycklig slump påträffade japanerna strax efter
platsens intagande en karta öfver hamnen, utvisa de der utlagda minorna;:; lägen. Dessa lära för öfrigt hafva varit så ill a
utlagda, att en del af dem v oro sy nliga i vattr>nytan. De låg o
i tvenne ra der: 68 i den första, 20 i den andra.
Inloppet till Port ATthur är endast 270m. bred t. D et försvaras tL vestra siclan :af fem fort belägna på resp. lOo, 120
80 och 46 m. höj el öfver vattnet. Öster om inloppet ligga tre
stora fort på en höjd af resp. 120, 26 och ö6 m. Alla dessa
fort ilro starkt bestyekarle, bland annat med ett stort antal
21 cm. pjesel'.
Landfrontens fort åro af yngre Jatnm än sj ösida n ~ , men
hafn1 ~j på långt nä r samma styrka som dessa. In alles lär
på landfront en hafv a funnits 80 kanoner, de stör sta af 12 cm.
kaliber.
Bland bytet som uti Port Arthur föll i japanernas händer
märkes l,öOO tons stenkol och 6,000 tons nya stålräls.
*) ~ tnm. Hrilb dessa rarty~ roro h~r iinn11 ej k11nna t utri··rws. Att de
t'j n•w af de rgentliga stri<lsfartygc n kan d ork ;lllses säkert. Dessa had e, trohf!•' ll mcd: 1n jep;ln s ka fl ••tta1; konr".JrnHie transportflottan, sm1~g 1t Slg bmt. lhart
de setlan tagit \iigr 11 kiinnrr man rj . Troligen Lgga •le l \\ Cl · ha l· \rt'l.
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.Japanernas fJrlust uppgifves till 270 <l 360 m<tn i döde
och sårade. Uhinesernas lilr hafva varit cirka 3,000 man. Den
chinesi':lke öfverbefälhafv aren undkom i en djonk. Den ojemWrligt större delen af besättningen lyckades äfven komma
n n dan, dels land- och de ls ~j ö vägen. Japanerna brydde sig synbarligen ej om att göra fångar utan läto cbineserna löpa t. o.
m. ilnnu hAväpnade:
Det dröjde ej måuga dagar efter Port Arthurs intagande Krigshänd~lser efte;r ~r..
.
,
.
.
lllllan man sponle att .Japr=merna ater mskeppat s1g. Om de tngrmdet af
1 · t ~1 ·th!tr
fi_i ljancle krigsfi.\retagen föreligga emel lertid ännu ej tiUräck- 11:o
ar..,
v
'l
.•lut.
1iga n nderrätte l ser.
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Utdrag ur instruktion ft!r Generalstabens fältöfningar, faststäld den 6 Nov. 1894.
Då det säkerligen torde intressera våra läsare att lära
känna grunderna, ±ör flottans högsta ledning i krig enligt ofvanue rörcla instrnk tion, som äfven innehåller öfriga ganska vigtiga bestämme lser rörande flottan, införa vi derur följande utdrag:
Kap. IV
Stabsqrartere u och tjensten i desamma.
§ l.
fl Ö.lJ'flXI l'f(·l'd.

Unc!Pr högs~e befälhafvaren stå inom högclvarteret general~tabscheten och cheterna för de särskild a t j enstegrenama med
vederbi'Jrliga staber.
Gnzendstnlm1 står unrler generalstabsch efens omedelbara
befäl och delas i två afclelningar, afdelningen för yttre ärenden
och afdelningen fö r inre ärenden (j emf. § 4.)
Generalstabsch efen föredrager inför hög;;te befälhafvaren
alla ärenden, som a±se härens operationer och i öfrigt ärenden,
so m handläggas inom generalstabens båda afclelningar.
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Alla öfriga ärendeu, som skola underställas högsta ledningen, föredragas först inför generalstabschefen, bvilken etter
befogenhet och ärendets vigt antingen lemnar edorderliga anvisningar för dess afgörande ell er ock anmodar chefen för vederbörlig tjenstegren att i hans närvaro unelerställa detsamma
högste befälhafvarens afgörancle.
Flattons stab står uneler befäl af chefen för flottans stab,
som i generalstabschefens n~lrvaro för högste befälhah·aren
föredrager all a ärenden. som afse flottans operationer, och i
öfrigt till generalstabschefen intager i hufyndsak samma ställning som chef för t:i Pnstegr en.

A r till eJ" is ta uen.

ett "godt" namn kan medföra åtskilliga, mången gång oförtj~:lta förmån_er. 1\Jen då man i forna tider, i elen vällo:fliga
afs1gten att g1fva våra båtsmän arten betecknande egennamn
döpte torplägenheterna exempelvis till L0talja, Drunkfri ellm:
Koffernagel, så hade man tydligtvis icke insett detta förhållande eller också hade man dålig smak; ty nog kunde det för<t\'iifva en uppåtsträfvande odalmannaynglings spirande framt.i_d , om han i hela sitt lif skull e arbeta uneler oket af ett dylikt namn eller något liknande. Också torde rättvisligen kunna
s~gas a~t bland båts1~1ännen deras militärnamn a ldrig åtnjöto
nagon vidare populantet.
Emellertid fylde dessa deras namn sin uppgift. Man kunde till ett mera för tro ligt samtal i däck nedkalla en stackare
som man JUst sett göra en dumhet på stormärsrån, utan fara
att i nästa ögonblick se sig omgifven af en iem ell er sex stycken undrande karlar, som ti lläfventyrs hette på samma sätt
o_ch som hört kallelsen. Ouh man kunde med n;tgon utsigt
t ill framgång försöka lära sig till namnet känna sina skepps i; am rater, så länge deras namn erbjöd någon omvexling. N 11
deremot, seelan båtsmännen upphört att utgöra våra örlogsfartygs bemanning, hafva dessa förhållanden undergått en så
pass beldnglig förändring, att den synes påkalla ett beaktande.
Det ligger, som en hvar måste erkänna, en viss moralisk
betydelse deri, att en officer, som til!talar sina underlydande,
l;änner dessas namn och med användande deraf direkt hänvänder sig till åsyftad person. Man vet då åtminstone att befal lningen träffar rätter man, och det stärker bandet mellan
befäl och underlydande, att de senar e finna sig vara så pass
mycket föremål för de förres intresse, att de äro till namnet
kända. Med elen stora namnlikhet, som numera råeler mellan
el e olika in di vide r, hvaraf en skeppsbe~ättning är sammansatt,
går man emellertid i viss mån förlustig tillfället att använda
de n enkla vältalighet. som ligger förborg::td nti ::t n vändandet
af den kallades eller .tilltalades namn. Namnlikheten förm·sa~
kar tidsödande förvexlingar. ··L uj tnant, lwi!!.:eJt Pettersson?'
o

Fii /tteleq ra fstalm1.
lut end e ni u ren .

Sjukuardsdise11det.
1'rii11_g- oc/1. crdtrtllliroiisem/et.
l' 'ä l! post.
Själanlrdtil.
Fiilt pol isviisl:'ud tf.

(Insänd t. !

En namnfråga.
Litet hYar har 11og erfarit, hurusom ett illa valclt familjenamn, låt vara at t det kli ngar så oskyldigt som t. ex. Oxelrot,
kan fl>r inneha±Yaren medföra fc•rargelsP, liksom å andra sidan
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man kanske, då man gih·it onler om att Petterl:ison
- sjelf yet man ju så väl hvilken man , menar --- skyllChamt
skall utföra det el ler det. Och som en ill ustration htLrtillmå niiilinas att ''insändaren ·· för ett par i'tr !:ieclan befann sig på en kmlOnbåt, hvn,rs mönsterrnll a om 32 nummer upptog namnet :-\.nders.son sju gånger el. v. s. nära cu jjenledl'l af besilttninge n hl'tte

tillfraga~

A nde1·sson.'

Namnlikhet en förorsakar ,.-idare stor svårighet att lära namnen på skeppsfolke t. Uneler våra ko.rta sommarkom menderingar torcie mi'tngen ha funnit det hardt när omöjligt att skilja
mellan alla dessa Jansson, J öusson, Jonsson och .J obausson.
Manskapets korta stamansttill ningsticl i jemförelse med förr,
och de ständigt nya ansigten man såsom en föl i d deraf påt6lf-far, bidrager väl i sin mån härtill; men nog iLr det ett betiinkligt tidens te ck en, att icke ens matroserna sj el ha på ett fartyg af en kanonbåts storlek till namnet kiinua sina kamrater
vid slutet eu kommender ing at ordinär längd, någonting som
1mmera icke är ovanligt.
meddelar sig
n af namnlikhet bland manskapet
Oläo·enhete
.
o
af HottallS
studium
Ett
t.
nnderbefäle
naturligtvis Mven till
ger ,.-id
syfte
1.mderofficersrulla af år 1894 i namnstatist iskt
l1anden, att k. tlottans (ej reservens ) uneleroffice rskår 1 äkn<{cl e
icke mindre tin 24 styc ken Pettersson, 15 Andersson, lO Olsson,
8 Svensson, 8 Nib:;on o. s. v. Under åren 1892 - 94 fullmakterades U st. Pettersson, deraf 4 maskinister, 4 st. Anclers;;on
och 3 st. Olsson o. s. Y. Att detta förhå llande i ~ög grad motTerkar alla striLfvanclen till kännedom nnderofficer sp ersonal eu
är upp enbart.
Meningen med dessa rader är att söka bereda v~lg för en
·Opinion till förmån för utbredande bland flottans sjömanskår
af namn, som förete tillbörlig omvexling. K. lotsstyrelsen har
i detta afseende g enom cirku)är den 9 November 1&':36 utvisat
€n efterföljans värd väg. Det heter deri: ''som det ännu är
ganska van ligt. att personer af gemenskape n vid lotsYerket
följa elen allmogen brukliga seden att såsom tillnamn begagna
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fadrens uamn med ett ti ll agdt "son" hvarigeuom förvexlinga r
lätteligen kunna fmmkallas, vill kongl. lotsstyrelsen härigenom
anmoda lotsbefäl, lwar inom sin fördelning, att söka verka derför, att kronolotsar och fyrbetj ening med dylika tillnamn j n förr
dess he.llre utbyta desamma mot verkliga 6higtnamn o. s. \' ...
0<;h som, efter hvad "insändaren ·· har sig bekant, g enomföranclet af nämnda cirkulär vid lotsverket icke stött på någonsomhelst sv~trighet, synes, ett liknande cirlmliix ·för k. flottans
gemenskaps vidkomman de vara högeligen önskviirdt.
Vid skepp sgosse kåren borLle icke någon gosse, m ed nndantag möj li gen ful' sådan a, hvilkas fäder hLuge och vM tjeuat.
vid tlottan, inskrih·as, utan att hafva utbytt förut egancle namu
på "son'' mot annat mindre vanligt namn, samt anvärfning >id
matros- och eldarekomp ani så viclt möjligt göras beroende på
namnbyte enligt sam ma grund. Hnruvida de nya namnen i
lik het med båtsmansna mnen företrädesvi s böra hemtas från sj iimannens ordLok, ell er icke, är ju temligen likgiltigt, blott de
blifvcl. korta, kraftiga och icke vanprydand e; men nog simli e
man kunna göra månget passande val just inom den n<tutiska
ordbokens område. H varför skulle man icke lik a väl kunna
kalla sig exempelvis Kan·ing, Moring el ler Röring, som man
kan med l1ecler heta Ryni11g, Röding eller Hyding~
S intJigen får "insändaren '· tilhgger det, att äfven utan ett
cirknhir sådant som det åsyftade åtski lligt skulle kunna utriittas, derest kompaniche ferna ville intressera sig för frågan; ty
för en stor del af det folk, som detta gäller, är till namnet,
ingalund a ett arf fi:~m svunna slägtled, utan är adopterad t efter
fadrens dopnamn. Det är derför mer än sannolikt, att o•n
1:ompanib efcilet uppmuntrad e och vore behjelpligt vid nlet af
antagliga och smakfulla namn , mången skulle utan tyekan foga
sig i ett namnbyte.
- .r;-
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(Insänd t).

Förslag till bildande at en Besigtnings -Förening
inom Sverige 1ör dess handelsflotta.
En institution som helt och hållet salmas i Sverige, men
eges af de flesta öfri g a sj öfartsiclkande nationer är en klassificeringsanstal t.·för elen svenska handelsflottan.
När fråga uppstår om försäkring af fartyg och dess lflster
som skola föras öfver sjön der risk för sjöfara alltid följer, fordra alla assmansföreni ngar, bolag eller sällskaper få veta far.tygens karaktär, eL v. s. deras ålder, styrka och soliditet neml.
dess ldas:l, då rederierna i så fall måste vara i besittning af
certifikat derom.
På samma yis förhål ler det sig då herrar köpmän skola
antaga erbjudna tsrtyg till befraktning för att inlasta deras
gods, då uppstår alltid frågan - har den någon klass? ty på
klassen beror fartygens såYäl som lasternas antagande till försäkring och efter klassens godhet stipuleras premiens storlek.
De nationer som ega egna institutioner för fartygs klassificering äro följande:
England: Lloyds Register for British and Foreign Shipping 7
Frankrike: Bnrean Veritas,
T\'Skland: Germanischen Lloyd,
Holland: V ereenig Assuradenren,
Österrike: Veritas Anstro Ungarico,
Italien: Registro Italiano,
America (U. S.): Record of American Shipping,
~orge: Det Norske Veritas,
Grekland: V eritas Hellenigue,
hvaraf Grekland blott är kändt för klassificering af sina träfartyg, ri.1en alla de öfriga klassificera segel- och ångfartyg af
trä, jern och stål, uch deras certificater äro godbinda af alla
o/

assnrancer i in- och utlandet.
Den sYenska handelsflrJttan ~ir i allm~inhet klassificerad en-

7:~
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dera i ''Lloyds Register", "Bureau Veritas'\ ''Germanischen
Lloycr' eller :'Record of American Shipping'\ hvars certificater
äro godkända af Sveriges såväl som utlandets samtliga assuransföreningar eller bolag, efter sitt värde.
Hittills hafva de svenska rederierna nödgats anlita de utländska klassifi ceringsanstalte rna för att få sina fartyg bedömda
och äro således beroende af dem helt och hållet.
Kostnaderna för att få ett nytt fartyg inregistreradt i dessa
utländska besigtningsför eningar stiger till betydliga summor,
som till största delen hamna i de utländska kassakistorna, och
h vart annat år måste nya besigtningar företagas, medförande
ökade utgifter, som gå samma väg; inträffar så åter dessemellan haverier eller skador till skrof, maskin eller inventarier,
måste nya besigtningar företagas för utrönande af fartygens
behörighet till bibehållanclet af sin klass etc., som drabbar rer1eriet, och dessa kostnader till falla utlandet och dess agenter.
Otvifvelaktigt eger Sverige tör sådant ändamål lika kompetenta, praktiska och dugliga ingeniörer, skeppsbyggmä stare,
agenter och besigtningsmän , som utlandet, i synnerhet då dessa
utländska anstalter, inom Sverige helt och hållet använda svenska ingeniörer, byggmästare, agenter och besigtningsmä n för
att klas::'ificera fartygen.
Huru länge behöfver Sverige låta detta få fortfara?
Eu sådan besigtningsför ening kunde mycket lätt etableras
äfven inom Sverige och initiativet dertill borde tagas af Sveriges samtliga sjöassuransbol ag, dess särskild a föreningar, tillika
med dess många rederier.
En s<1dan anstalt grundas på bestämda reglor för fartygsbyggnad, konstruktion, inredning och utrustning, som bevakas
af anstaltens dertill utkorade ingeniörer, skAppsbyggmä stare,
agentAr eller besigtningsmä n, hvarefter rapporter af dem tillst~ill as styrelsen, som i enlighet denned utf::i.rclar certificaten.
Egcle Sverige en sådan besigtningsför en ing, grundad på samma
sunda principer som utland ets, blefve dess ccrtificater äfven
god kända af våra inhemska clssnrancer och i emväl godkiinda

af alla utländska sådana och Snrige ]Jå så vis oberoende af
utlandet för kla.osificering af sin handelsflott a.
Upplysnings Yis torde meddelas, att. den tyska anstalten
71
Germanisch en Lloyd'' är L~ldad af ett aktiebolag, hvars grundkapital är 800,000 rmk, hvaraf enelast 26 °, o är inbetalt och pa
~let inbetalta aktiekarital et ntclelas 5 o 'o, då det ufnrbli±na
tillfaller reservfond en.
71
Det Norske Yeritas·· är Lildadt af Xorges samtlige as:;nransförenin gar och sj öa:;snranssäll:ska.per, hvillm representera
detsamma såsom delegare, och dess e välj a årligen dess styrelsemedlemmar samt eu direktör, h\·ilka afiunas af uämnda cl elegare; alla b esigtningsm~Ln erhål la fast lön.
De norska fartygen äro befriade från alla utgifter fur besigtning, klassificerin g och certificater, men betala en liten iuträdesafgift för första Lesigtninge n. Genom denna anordning
har Norge en o,lfhängig och pålitlig besigtnings kår, som omutligt följa det af ''Det Norske Veritas·· upprtlhade reglementet
för klassificerii1g.
H vilketdera af dessa båda ofvannilmnd a olika sätt äro
:mest lämpliga för bildandet af en dylik swnsk anstalt, är svårt
att bedöma. förr än meningarne blifva samlade und er dess stif'

.

tancle.
Fördelame af en egen snusk "Besigtning s-Förening" äro
vidare kommentari er icke behöfvas.
S å stora , att n8Pra
b
Dess namn borde blifva ''Det SYenska Yeritas·· eller '' Lloyds",
som bäst uttrycker dess iinclamål, och anstalter b orde genast
företagas för dess stiftande, hvarvid initiati\·, såsom nämndt är,
i första hand tillhör \'åra många assnransföre ningar: sjöa;;sunnsbolag oclt rederier.

(Insänd t) .

NiJ.g'l'a. ord om ~ignaler.
Emot nuvarande signalsystem har ofta gjorts anmiirkningar och har en af dessa varit rigtacl mot s\·årigheten att äfn'n
under ej särdeles ogyllSamma förhållanden skilja en del signa'
ler från hvarandra.

J ag ::;kall bed j a att få augif va några förändringa r, som j ag
anser skulle - om ej fullt borttaga - dock betydligt förmin ska denna olägenhet utan att orsaka stora kostnader.
Då en signal ~ir grundad på färgen, måste ju alltid en Yiss
af
eller disa eller då sioten
svårighet npl)Stå att i mörkninQ'
b
.._,
äro
eljes
signalering
för
na
förhållande
eller
andra skä.l är dålig
ogynsamma skilja signaler från hvarandra. 1\iycket vinnes
emel lertid om färgerna placeras på ett sätt sådant, att de , då
signalerna falla rätt ned·x-; , placera sig olika hos olika signaler.
För att med l:..ibebållande så mycket som möjligt af de
nuvarand e, hvilket ju medför den fördel, att sanm1a signal användes för signalering efter "Ooclen·' och efter ''Signal- och E.-olutiousboke n'' söka förekomma ofvan omnämcla berilttigade anmärkning i möjliga-ste måttQ, frågas , huruvida ej endast en del
mot andra -- då sio·nalerino·
af dessa signaler kunde utbvtas
b
b
J
oken'\ och om ej förE.-olntionsb
och
"SignalYerkställes efter
sök härutinnan borde verkst~illas.
Förs ta frågan gäller då: H vilka signaler äro sY åras t Rtt
åtskilja ( Svaret härpå torde blifva G, f( och L sinsemellan ,
samt J, M, N, P och W sinsemellan.
Låtom oss då granska dessa 2 grupper och se, om geuom
förändring af färgerna eller deras placering i någon eller några
af dessa ökad tydlighet skull e kunna vinnas.
Då torde vara lämpligt att först .göra klart för sig huru
fargerna i en signal böra placeras för att, då den fall er riltt
*) Det tillflille, ch1 rle ton! e crhj ucb största svårighet fur n Hii shing. J.:tt
annat tillfiille, då denna sdrig-het iir stor, iir då signalerna 1[;1sa åt eller fdn
frftn dem, till lll·ilka signaleras, men c(enna Sl'årig!J ct tnnl c 1·ara 'rår att hiifl'a.
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ned skall kunna skilj as hittas t från andra och torde svaret
härpå blif\·a, att färgerna placerade diagonaliter är härför lämpligast, alldenstnncl de då med en fyrkantig signal skilja sig
bäst från hvarandra.
Vid granskning af den första af ofvann~imnda grup1)8l~
synes mig, som om ändring lämpligen borde vidtagas med signalen K, men som färgernas läggning diagonalt här ej är
till(vllest för tydlighets erhålland e, föres lås, att nämnda signal
göres Blå oc h Röd , färgerna placerade diagonalite ter -- blått
i öfra venstra och rödt i nedra högra hörnet. Efter denna
förändring återstode G och L med endast färgerna blått och
gult, men dessa bord e kunna skiljas från hvarandra, ty då L
faller rätt n ed, synes blått ijh·er det gula, hvilket ej är förhållandet på G.
Ej heller kan ]{ genom denna förändring komma att förv ex las med '1', äfven om det hvita i '/' skulle vara skymdt, ty
om f{ faller r~itt ned synes det blå öfver det röda -- hos T
tYärtom.
Vid en blid;: på den andra af de ofvannämnda grupperna finnes, att ej mindre än -! af densammas signaler äro sammansatta af endast färgerna blått och hvitt, och då bland öfrige
signaler finnes ej mindre än 4, hvarmed detsamma är förhålland et, synes mig, att en af ofvai~nämnda signaler lämpligen
knncle utby ta el en blå färgen mot rödt och skulle, om denna förändring gjordes med -X, derm ed den förde l vinnas, att elen
tydligare skild es fråtl .':!, med hvilken den ensam hissad har
en s/1 vidt skil d bety dels e.
Af öfriga 4 signaler ~lro P och lV ofta svåra att åtskilja
deraf att elen röda fyrkanten i IV är inver:klad i det blåa eller
hvita. Denna svårig het skulle undanröcljas , om fttrgerna i P
lades diagonaliter med hvitt i öfre venstra ouh blått i nedre
högra halfvan, hvilken anordning äfv en skarpare skulle skilj a
dem från J och J/.
Aterstode då endast dessa 2 sistnämnda signaler och om
det befinnes, att äfven dessa äro svåra att skilja frän h varandra

kunna ju färgerna i J Liggas snedt med blått i öfre nnstra
och nedre högra hörnet samt h\·itt emellan dessa färger.
Dessa förändringar gjorde, syues E:ig som om ingen svårighet - då färgerna öfver h uh-ud taget synas -- skulle kunna
uppstå att åtskil j a signalerna.
För uppnåend e aJ tydlighet sku lle alltså eftt>r oh-anstå~nde förslag ej behöf,-er ändras mera än 3 (e \-en tu elt 4) signaler, hvilka skull e erhåll a följande utseende:
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och
efter ''SianalerinoDessa signaler skull e Yid signal
o
b
.._,
Evolutionsbok en för de F urenade Rik enas krigsfartyg·' användas i ställ et för de nuvarande mot cles~<1 bokstäJver s'l-arande
signalerna uneler det att. Yid signalering efter :'Goden'' naturligtvis dess signaler ej anv ~indas.
J ag vill nu ej hah-a sagt, att de här ofvan för es lagna föränclringarne äro de bästa, som kunna göras för åstadkommande af tydligh et, m en det är dock ett fvrslag. på hvars bas försök sknll e kunn a Yerkst~illas, detta s,'t mycket mera, som kost-

.-....
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naden för dessa försök skulle Yara så godt som ingen, alldEmstund desamma lämpligen skulle kunna verkställas vid statioLerna i land. Visa sig dessa förändringar uppfylla det med
desamma åsyftade ändamål --- ökad tydlighet - så är det
säkerligen ett af de bi lligaste sätt att nå detsamma.
N ågot synes böra göras för att så mycket sig göra låter
undvika elen långsamhet i signalering, som vid ett par tillfällen under 'lenaste eskader ors::tkades derat, att signaler ej kunde·
skiljas från hvara.nclra.

(Insänd t. )
Till redaktionen af Tidskrift i Sjöväsendet i Carlskro11a.
Då j ag varit i ti llfälle att taga rl el af elen berättelse, som
Kaptenen z. S. Hofmeier å Tys ka Korvetten "Arcona" uneler
Brasilianska upproret 1883 & !)4 afgaf till sin regering öfver
den verksamhet och det inflytande samt elen nytta han gjorde
'l'yska handelsfartyg (ja t. o. m. Engelsmännen fingo nytta
dm·af), så kommer jag ofrivilligt att tänka, att ätven våra örlogsmän mången gång kund e blifva Svenska hand elsfartyg till
stor nytta, om de vid liknande tillfälle fingo visa elen blågula
tretungade flaggan, ty i många fall vore det tillräckligt att
enelast visa sig. Häremot skall antagligen invändas, att en
eller på sin höj d ett par omoderna träkorvetter ej numera lära
kunna ingifva någon r espekt, men att så kan ske ~i r just den
'l'yska berättelsen~:) egnacl att bevisa.
För öfrigt blef1•e vi antagligen ei ensamme om ett sådant
uppträdande, ty der funnes nog också amlra vänskapligt sinAnm. De nn<ler upproret 1 Rio ,]~rstil<les ;;tationeratlo tyska örlogsfartygen.
iiro iirsb.un me<! Y:'ir yngsta korrdt »Frop '·

--

narle nationers örlogsmän , med h vilka mEm kunde göra gemen::::am sak.
_Ett tillfälle yppad.e sig senast förliden höst för Balder i
de Kinesiska farvattnen, då förutom ham1elsintressen äfven
milit~ira lärdomar kunnat inhemtas. Den ekonom iska sidan af
saken tror jag ej bör få göra sig så helt och hållet o·ällande
vid tillfällen, då nationella intressen kunna befrämjas. o
Vår flagga (handel;;) tycks visserligen mer och mer försvinna i de aflägsna farvattnen, men den har dock varit både
känd och välkänd öfver hela Yerlden och vi få inte helt oclL
hållet gifva npp hoppet, att elen tid ej kan komma då elen
o
.
'
atengen Iefver npp. Utan att vilja inlåta mig på ett fält, der
jag ej är hemmastadd, nemligen det militära, har jag dock
på grund ::tf erfarenhet velat framhålla, hur nyttigt clet är för
atlrt våra intressen att våra örlogsmän en och annan gång {å
visa :-;ig ~ifven å de aflägsnare hahen samt ocksä när konflikter
äro å bane.
Sjril:a;ill'll.

Tankekorn.
Att någon enda menniska, med förmåga att lära, skall dö·
okunnig - det kallar jag tragiskt.
f ('rt r/!J l r).

"Befästningar äro gagnlösa, om icke kommendantens hj erta.
är lika fast som Yallarna·'.
(1/ir-/,r/iru).

·'Vi hafva intet annn,t försvar eller hopp om försvar än.
vår flotta."
l !Juke nf' Wr·llii!!Jion}.
"F:n tapper man löper icke större ri,.,k än en kruka.;'
l .\ .p/son) ..
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Armeen och Flottan.

,.Man };;an icke börja sjömansyrket för tidigt.;·
(Jurirn dc la (lrrrrii·r).

i'Den som behersker vor kyst, behersker ogsaa vort inland.
Saa var tilfmldet med de nordamerikans ke sydstaterue og
med os.''
är 7'dubbelt starkt genom de fruktansvärda
Holland
utanverk af grund och faror, hvarmed naturen har skyddat det.n
J[almll.

'För hvarje till hafvet gränsande stat är det en bjudande
nödvändighet att vara stark till sjös. Underhållande t af en
efter omständighete rna stark flotta skall, med en tidsenlig och
saldörstår:dig förvaltning, visa sig vara ett väl använclt l'a-

Under denna titel var en artikel synlig uti 20:e häftet af
Kongl. Krigsvetenska ps-akademiens handlingar och tidskrift
för 1894. På denna artikel är för visso mycket att svara, men
då det är Redaktionen bekant, att ett svar å artikeln blifvit
inlemnadt till Kongl. Krigsvetenska ps-akademiens tidskrift, anse vi ej sktil ±öreflnnas, att nu upptaga nämda artikel till bemötande.

--------

7

pital.
Föregående försummelse af sjöförsvaret får man otvifYel.aldigt plikta för, när behofvet kräfver, genom ett ofantligt
penningentläg g för då måhända tvifvelaktig materiel.
( l 'r ett fiirer/ra.r; i Jii/itiirsii/lsl.·rcJ!Cl i B~ r/in
~ el,

a/

('a filHin ;11 r 8fr r. ,<..;tru-

dc11 70 Jrm . ]8fJ..J .)

B elägenh eten af land och strand utstakar behofvet af en
mer eller mindre talrik Sjö- eller Landt-arme.
( 1\rtll!JI. 1\.ni;srelclls/;a}'-'ol.-adcmicns hrmdlill_r;ru· itr 180fJ sir!. l (l i.)

Hafven äro Sveriges utanverk, som försynen lagt utanfur
-des;:; kuster ocb försummas försYaret af dessa ntanYerk, så fr-dler fästningen.
(.!olm .f.'ricsso!!. l

Kongl. Örlogsmannasällskapets prisfrågor
för år 1895.
l. Lämpligaste sättet för ordnandet af materielen och
dess bemannande till åstadkommand e af en snabb mobilisering
af sjövapnet, utan väsentlig rubbning i nuvarande förhållande.
2. Hvilka anordningar böra vidtagas för att flottans farskola erhålla lämiJligt och behöfligt bränsle'!
krio·
tvob
u b under
3. Anses någon depot för flottan behöflig norr om Stock-

holm?
4. Kan och bör någon förenkling göras i kontrollen och
redovisningen vid flottans stationer!
5. Hvilka lärdomar kunna för vårt sjöförsvar hemtas af
kriget mellan China och J apan'!
6. Hvilken betydelse eger herraväldet till sjös vid krig
mellan makter, hvilkas områden gränsa till samma hafr
7. Hvilka fordringar böra, med fästadt afseende på nutidens sj ökrigsmateriel, ställas på en tidsenlig taktik för flottan (
8. H vad inflytande har införandet af det gröfre snabbskjutande artilleriet på sjötaktiken (
9. Huru utfaller en .i emförelse mellan det flerpipiga och

l

~
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det enp1p1ga lätta snabbeldsvapnet ur synpunkten af anfall
och försvar mot torpedbåtar och opansrade fartyg?
10. Huru bör öfning n1ed rörli ga minförsvarets materiel
bedrifvas för att detta försvar i krigstid skall blifva i möjligaste mån effektivt!
11. Hvilka fördelar haha rörpannor framför pannor af
äldre typer :J
Svar å dessa frågor, åtföljda af förseglade sedlar, hvilka
upptaga, antingen författaren:> namn och vistels eort, eller också
ett valspråk, ingifvas till Kongl. Örlogsmannasällskapets sekreterare sena'l t den 1 nästkommande September; kommande å
Sällskapets högtidsdag för skrift, som blifvit tillerkänd pris
Sällskapets medalj i guld eller silfver att utdelas.
Sknlle elen förs eglade sedel, h vilken åtfölj er skrift, som
bliiver prisbelönt, endast inne{atta valspråk, tillkännagifves sådant under första häl±ten af ~ ovember månad i ''Post- och Inrikes Tidningar:' med anhållan att författaren ville till Sällskapet uppgifva sitt namn.
Såvida författare af inlemnad täflingsskrift icke tillkännagifvit motsatt önskan, förbehåller sig Kongl. Örlogsmannasällskapet rättigheten att i sin tidskrift offentliggöra densamma
Carlskrona i Dec0mber 189-±.
Sekretemre't.

-
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Innehåll i åtskilliga maritima och kl'igsvetenskapliga tidskrifter.
Kongl. Kdg·svetenskapsakademieus hm11Uing·ar ocll 'fillskl'ift. 20:e
häftet 18!)4. Armc·en och flottan . Militärlittemtnr.
21:a häft. Sekreterarens anföra:Hlo på akall omions höglids(lag. 'l'iiAingsiimneu för 18!)5. Kriget mellan Kina och Japau .
:Z2:a häft. lntet af intresse.
2'3:e haft. Kriget mellan Kina och Japan .
2J:e l1äft. Otficeröns sjelfntvee kling.
Artilleri-Tillskri l't. 5:e o. G:e hiiftcna 1S!)J. Röksvage kmtso rtors forbnl'lHlingsv nrme og f'orbraendingstemperatu r af Lunder.
:Norsk 'l'illskrift for Sovmsru. 2:a hefte. Hovedtrmkkone af den moderne·
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