1908.
71:a årgången.

Häfte N:r 2
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Flottan under sistförflutna året.
I.

Flottan vid 1907 års riksdag.
Sistförfiut na års riksmöte här till största delen bifallit
hvad Kungl. Maj:t äskat. Särskildt är detta förhålland et med
de ordinarie anslagen. Härigenom har såväl underofficers- som
sjömansk årerna erhållit förhöjda atlöningar . Vidare bar fiottan
-och kustartille riets stamperso nal ökats samt har kustartille riets
:intendent urpersoua l öfverförts tillmarini utendentu rkåren . Denna
kår har dessutom erhållit sin chef, marinöfve rintendent en, pit stat,
hvarigeno m äfveu följt icke blott att den viktiga amiralitet srådsbefatt ningen blifvit befriad från chefsskap et för marinintendentur kåren utan göromålen i l\1arinfön-a1tningen har kunnat uppdelas och marinöfve rintenden ten blifvit chef för
intendenta fdelningeu , dock konnner han i denna befattning endast att behandla rena intendentu rgöromål och öfriga mål, förut
tillbörand e intendeuta fd elningen, hafva förlagts under en nyinrättad nautisk afdelning.
Med afseende på de extra ordin arie anslagen så bar riksdagen visserligen äfven bär hufvudsak ligen beviljat bvad Knngl.
Maj:t äskat, men är att beklaga att härigenom ej medel blifvit anvisade för att sätta något nytt stÖrre krigsfarty g på stapeln . Nya fartygstyp er för flottans nybyggna d voro ju ej till
sin konstrukt ion fastslagna före riksmötets ingång, hvarföre
.anslagsäs kande väl ej torde kunnat ske, men förklaring sgrunTidsMift i Sjöväsenclet.

6
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ilen förändr ar dock ej faktum att i denna tid då de flesta
flottor omdana s elt stillestå nd är liktydig t med tillbaka gång.
Under riksdag ens fortgån g inlämna de Kungl. Maj:t förslag till Stockho lms stations förflyttn ing, men vann detta ej
riksdag ens bifall, hvarför e ytterlig are tid måste förflyta innan
tidsenli g utveckl ingspla n för nämnda station blir fa~;tställd och

Undero fficersk åren:
F laggund eroffice rare (ej maskini ster) .. .. . . ....... .. .... ... .
(maskin ister)... ...... . ......... ...... .... ..
Undero fficerar e af 2:a graden (ej maskini ster) ......... ...... .
))
(maskin ister) ..
»

11
6

))

l...

kan påbörja s.
Mera detaljer ad behand ling af 5:e hufvudt itelns anslag
anföres här nedan.

Summa

22

9

48

Sjöman skåren:

l

l:a lönegra den .. ...... .
48
... ..... ··· ·· ········ ··· ······· ······ ·········
})
3:e
i 6 månade r . ... .. .. . . ........... ..... ... ....... ~
117
))
4:e
............ . .. ........... .. . ............... J
4:e
117
... ··· ······ ········ .. ... .. .
Summa 282

Ordinarie anslag.

))

))

Departe mentet och öfverstyrelsen.
Riksdag en har
att höja anslage t till
att löneför månern a
till samma belopp
ingenjö rerna.

i enlighe t med Kungl. Maj:ts förslag besluta t
marinfö rvaltnin gen med 1,000 kronor på det
för marinfö rvaltnin gens kemist- må uppgå
som blifvit bestämd a för min- och torped-

Marinin genjörk åren:
Marinin genjör af l :a gn1den, l :sta löneklas sen ............ .. ....
»
af 2:a
.. ........... ... . ......... .... .... ... .
"

l
l

Sum rua

2

Flottan .
Marinin ter:dent w·kåren :
........ ..... ...... .
Marinöf veriuten dent . ... . ..... ...
Marinin tendent er af l: a graden, l: sta löneklas ,;en ....... .. .. .
))
2:dra

Hiksdag en har besluta t godkän na stater för flottans officerskår, för flottans underof fi cerskår, för flottans sjöman skår,
för flottans skeppsg ossekår sam t dagaflö ning till officera re och
underof ficerare vid flottan, äfvenso m för marinin genjörk åren,
för marinin tendent urkåren och för marinlä karekår en.
De sålnnda godkän da staterna upptaga följande ökning

))

Summa

Officer skåren:

............ ........... .. ............ ............ ... ..
»
af 2:dra
Löjtnan t ............ ... .. ............ ... ... ....... .. ..... ...... ... ........... ........ ..
Underlö jtnanter ........... ........... ........ .. ...... ..... ............ .. ..... .. .
Summa
ingar.)
beställn
12
it
föreslag
hade
(Kungl. Maj:t
»

l
l
l
l
l

2
7

F)
4

.111arinläka rekåren :
Marinlä kare af l :sta 0er ra d en .... . ....... ..... . .. ... .... ........ ........ .

af persona len :
Komme ndör ............ ........ . .. ........... ........... .......... ....... .. ..... .
Komme ndörkap ten af 2:dra graden ........... . .. ....... ..... ... ... .. .
Kapten af l:sta klassen . . ... ... ... ... ... .. .. . ... ... ... ...... ...... .. . ..

l
~V)

">

l

De godkän da staterna innehål la löneför bättriug för under~fficersk åren beståen de i en höjning af dagatlö ningen med 50
ore om dagen för alla underof ficerare samt införan det af en
ny förmån kallad ersättni ng för ved och ljus till belopp af
130 kronor för flaggun deroffic erare och 100 kronor för under·») Öfverför cla från kustartil leriet.

-
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Manskap:

officerare af 2:a graden. Kungl. Maj:t hade föreslagit att löneförhöjningen skulle ske genom höjning af fasta lönen och inkvarteringsersättningen samt endast 30 öres höjning af dagaflöningen. Löneförbättring för sjömanskåren är sålunda fastställd att:
l :sta lönegraden erhållit förh0jning i månadslön 15 kr .;
2:dra lönegraden erhållit förhöjning i månadslön 3 kr.,
dagaflöning l O öre;
3:dje lönegraden erhållit förhöjning i månadslön 3 kr .,
dagaflöning 10 öre;
4:de lönegraden erbå1lit förhöjning i månadslön 5 kr.
50 öre.
Dessutom erhålles tvenn e lönetillägg i första lönegraden
af 5 kronor i månaden; första lönetillägget efter 9 års det andra efter 12 års tjänstetid, samt likalecles tvenne lönetillägg i
andra lönegraden efter 5 och 12 års tjänstetid på 10 och 5
kronor i månaden.

I af riksdagen fastställd stat för kustartilleri et upptages
enligt Kungl. Maj:ts förslag följande ökning af personalen .
Officerare:

Major ...... ..................... .. .. ..... . ...... .. ... . ......... . ...... .. .
Kaptener af l :sta klass .. ... .. . .. ... ... .... .. . ... .. . .. . .. ... ... ... .
,
af 2:dra » •••... ... .... ...... ..... ... .. ... .. .. .... . .... ..
Löjtnanter
.. ... .. .. . ... ... .. . .. .. .. .. . ... ... .... .. .. . ... .. . ... ... ... ... ..
Underlöjtnant. . .. .. . .. . ... ... . .. ... ... ... .. . .. . .. . . ... .. .. .. .. .. . .. ... .. . ... .. .
Summa

l
3
2
3
l
10

Underofficerare :

l :sta graden ...... ....... .. ... ......... .. . ...... .... ........... ......... ........ ..
.... ...... ..................... .. ...... ...... .. . ··· ·· ····· .......... .
2:dra
»
Summa

l :sta lönegraden
2:dra
»
Summa

3
5

s

11
15
26

Aflöningen för underofficerare och manskap har äfven
ök>lts så att densamma blifvit i full öfverensstämmelse med
motsvarande grader i flottan under tjänstgöring i land. Därjämte har riksdagen medgifvit att efter i tjänst afliden underofficer vid kustartilleriet må utgå begrafningshjäl p med ett belopp motsvarande den aflöning, hvartill den aflidne varit berättigad under 30 dagars tjänstgöring näst före dödsfallet.
Ordinarie anslag under riksstatens femte hufvudtitel äro.
fastställda till nedan angifna belopp:
Departementet och öfverstyrelsen:

)

Kustartilleriet .

75 -

Departementschefen .. . ... ... .. . ... .. . ... ...
Departementets afdelning af Kungl.
Maj:ts kansli samt kommandoexpeditionen ... ... ... ...... ... ... ... ... .. ...
Marinförvaltningen. N uvarande belopp . . ... . .. ... ... . .. ... ...
49,600: Ökas med . .. .. . .. . . .. ...
l ,000: -

17,000: -

29,200: -

50,600: --

Summa anslag till öfverstyrelsen kr.

96,800:
96,800:

Flottan:

Aflöning förftottans kårer och stater.
Nuvarande belopp ... 4,264,310: Ökas med .. . .. ...... ... 873,503: -- 5,137,813: _
Beklädnad åt sjömans- och skeppsgossekårerua, reservationsanslag.
Nuvarande belopp... 456,498: Ökas med ... ... .... .. ..
31,302: --· 487,800: -Transport kr, 5,625,613: -

96,800:-
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96,800:Transport kr. 5,625,613:flotNaturaunderhå ll åt personal vid
Nuvarande
tan, förslagsanslag.
belopp ..................... 1,089,098:74,646:- 1,163,744:-Ökas med ......
Ersättning för rustning och rotering, förslagsanslag. N uvarande
17,000:belopp. . ... .. ............
14,000: 3,000: Minskas med .. . ... .. .
Flottans nybyggnad och underhåll,
N uvarande
reservationsanslag.
belopp ................ .... 2,250,000: Ökas med ........... ... __~92200:- 2,300,000:
·Flottans öfningar, ?'eservationsanslag 1,200,000:Repetitionsöfn ingar för reservoffice14,900 : rare vid flottan, reservationsanslag
samt
vapenöfningar
.
Sjöbeväringem
beklädnad och ersättning därför,
fönlagsanslag ..... .......... ... ....... ....... . 1,150,000::U ndervisningsve rken:
Sjökrigshögsko lan, reservations16,100:anslag.. .. .............
46,2(:i5: Sjökrigsskolan .. . .. . ...
skeppsgossesk olan.
beNuvarande
lopp ... l 8,770: 22,970: Ökas med 4,200: Marinintenden tskolan , reservations8,600: anslag ... .. . .. .. .. ...
93,935:Sjnkvård för flottans personal, reservationsansla g. Nuvarande be()9,000:lopp ... ... ... ... .. ... . ..
11 63" 692
~,O ::.o o
l ,500: Ökas med ... .. . ... ... .. .
========~==~,u~=;~~,~~~,~.;~-Summa ordinarie anslag för flottan 11,632,692: Transport kr. 11,729,492:-
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'rransport kr. 11 ,72H,492:]{ustartilleriet:

Aflöning för kustartilleriets personal.
Nuvarande belopp ... 1,064,571: Ökas med .... .. .. ...... 314,899:- 1,379,47 0: Beklädnad åt kustartilleriets mcd1skap, reservationsans lag. Nuvarande belopp ... ... ... 148,035:2,886:- 150,921: -Ökas med ... ... ... ......
N aturaunderhåll åt kustartilleri ets
manskap, förslagsanslag. Nuva253,383: rande belopp . .. . .. ...
258 ,3 18: 4,935: Ökas med . . ... ... . . ...
Underhåll af kustartill eriets byggnanader och materiel, reservations326,437: anslag .. .. . .. . .. . ... .. . ... . .. .. .. . . ..
Kustartilleriets öfningar, ?'ese1·vationsanslag ... .. . .. . ... ... .. . .. . . .. .. ... ... . . 160,000: Kustartilleri beväringens vapenöfningar samt beklädnad och ersättning därför, förslaqsansla,q . .. ... ... 290,000: Krigsöfningar vid kustpositionern a,
15,000:resm·vationsanslag ... ... ... ... ... ... . ...
Sjnkvård för kustartilleriets persol 4,000: - 2,594,146: nal, reservationsansla,q ... .. . ... . ... ...
Summa ordinarie anslag för kustartilleriet. kr. 2,59-±,1-±6:Diverse anslag:

Ålderstillägg, förslagsanslag .. ... ... ...
Ersättning åt officerare och ingenjörer under anställning eller kommendering utrikes ... ... ... .. . .
Transport kr.

26,700: -

13,000:39,700: - 14,323,638:-
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Transport kr.
Resestipendium åt läkare vid flottan
och kustartilleriet, reservationsanslag. Med bibehållande af anslagets belopp oförändradt ändras
rubriken till »Resestipendium åt
läkare vid marinläkarkåren, reservationsanslag ...... ... ............ ..
Di ve r se behof.. ... ... ........................... .
Rese- och traktarnentspenningar,
f örslagsanslag.
Nuvarande belopp ........................
36,750:Ölcas med ...............
18,750: Skrifmaterialier och expenser, ved
m. m., förslagsanslag. Anslaget
uteslutes ur riksstaten.
Uppvärmning, belysning, renhållning samt tvätt och badinrättningar, förslagsanslag (nytt) .........
Skrifmaterialier och expenser m. m.,
förslagsanslag (nytt) .................... .
Extra utgifter .. ............................ ..
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39,700: -14,323,638:-

/ ft}

·~xtra

ordinarie anslag.

Flottan och kustartilleriet:
';!

'

2,000:-22,254:-

55,500:-

235,000:113,763:12,500:-

480,717:-

Handeln:
Sjökartevcrket, reservationsanslag ...
65,000:Lots- och fyrinrättningen med lifräddningsanstalterna, reservationsanslag ........ ..... ............ ............ .... ... . 1, 700,409: Undervisningsanstalter för sjöfart .. . 100,800:Nautisk-meteorologiska byrån. Nuvarande belopp ......
9,000: Ökas med ...... .. .. .. .. .
15,000: 24,000:Ålderstillägg för personalen vid undervisningsanstalterna för sjöfart
och föreståndaren vid nautisk-meteorologiska byrån, fö?·slagsanslag
13,000:- 1,903,209: --

~~--~~======~~~~-

Summa ordinarie ans lag kr. 16,707,564: -

Till nyanskaffning af krigsfartygsmateriel, d. v. s. för fullbordandet af två jagare och sex första
klass torped båtar sam t för påbörjaod et af en jagare och fyra l :sta
klass torpedbåtar samt en million
kronor till undervattensbåtförsvaret (Kungl. Maj:t hade begärt påbörjandet af två jagare och sex
första klass torpedbåtar) ............... 5,230,000: -Till ändring af 3:dje klass pansarhåtam e Hildur, Björn och Gerda
(Kungl. Maj:t hade begärt 300,000
kronor, d. v. s. hälften af hela
ändringskostnaden som beräknas
till 600,000 kr.) ...... .. ... .. ............ 200,000:Till skjutförsök och inskjutning af
kanoner. .... ... .. ... ......... .. .... ....... ...
30,000: 'L'ill anskaffning af tubkanoner för
kanoner tillhörande vissa pansarbåtar .................... .. .. ... ............ .
59,200:Till anskaffning af torped er i reserv ....................... .. .................. .. 300,000: -Till försök med torped och gnistsignalmateriel ...... ... ... .............. .
10,000: -Till komplettering af farty gs och
fästningars ammunitionsförråd ... 275,916:Till anskaffning af orderapparater
och afetåndsmätare .. . .. ... ... ...
104,000:Transport kr. 6,209,116: -
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rrransport kr. 6,209,11 6:Till anskaffnin g af kanoner i re203,000: .. ..........
serv........ .......
Till ändring och komplette ring af
78,000:skärgårds telefonma teriel ...... ..... ... .
20,000~Till minväsen dets utveckling ...... .
302,500:
ateriel
handcninm
af
g
Till anskaffnin
åt
För anskaffan de af beklädnad
234,500: ~öbeväringen ............. ........ ... .. ..
Till utvidgnin g af beklädnad sförrådets och sjöbevärin gsbeklädn adsförråd ets lokaler vid flottans sta14,800: --tion i Stockholm ...................... ..
Till arfvoden åt vid skeppsgos sekåren i Marstrand anställda perso5,500:ner, samt medikame nter, bad m . m.
Till fortsättan de af arbetena ä rikets
386,450: kustbefäs tningar .............. ..... .
telefonoch
För anskaffnin g af min92,090: -materiel för kustartille riet.. ........ ..
För anskaffan de af tubkanon er för
kanonor tillhörand e Carlskron a
58,000:fästning .... ..................................... .
före·
För anskaffan de af resterande
ställare för Vaxholms och OsaarFredriksb orgs fästnings rörliga
4,500:bestyckni ng ............. ............. .. ..
94,300:.
......
..
beväpning
riets
För kustartille
För utfyllande af mobiliseringsbehofvet af handvape nsammun ition
85,500:för kustartille riets personal ...
För anskaffan de af röksvagt krut till
vissa af kustfästni ngarnas kanoner 137,150 :För anskaffnin g af beklädnad och

-------- -------- -------- --rrransport kr. 7,925,40G: -
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rrransport kr. 7,925,40 6:sängservis för kustartille riets vämpliktiga ............. ............. ........ .. 215,430: T ill anskaffan de af proviant för ett
mobiliseri ngsprov iantförråd i Carls89,500:krona fästning .............. .. ..
För beredande af utrymme för ett
mobiliseri ngsprovia ntförråd m . m .
118,000: i Carlskron a fästning ..... ....... .. ..
För anskaffan de af transportm edel
för flottan s varf ...... ... .. ... ... ... ... 171,000: iF ör anskaffan de af en flodångsp ruta
27,400:för Ca riskrona fästning ...
rFör auordnand e af en marinläka
5,000: kurs ..... .............. .. ..... ............ .
·Till förstärkan de af arbetskraf terna
16,000:· i marinförv altningen ..... .. .......... .
lönetill'rill beredande af personligt
lägg af 600 kronor för år åt hvardera af bataljonsp redikanter na vid
flottans station i Carlskron a K A.
W. Hohnberg och E. A. Colleu
2 ' 400
(Kungl. Ma]·:t hade föreslaoit
o
1,200: -krono 0 ........ .. ............... . ...... .... .. .
'Till Leradande af tillfälligt lönetilllägg för år 1908 åt öfverkons taplar och konstaple r vid varfspoliskåren i Carlskron a och i Stockholm
8,500: - 8,57G,436: -·.._.

l

Handeln:

För påskyndan de af sjömätnin garna vid rikets kuster .
.För an läggning af en ny vattenhöjd mätningss tation å lämplig plats
mellan Strömstad och Vinga ......

41,000: -

5,000:-

'6 000

- - - - - --==== ==-----=4- '

:-

Transport kr . 8,622,436: -
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Transport kr. 8,6n,436:Dyrtidstillägg rn. rn.

Till beredande af dyrtidstillägg åt
en del tjänstem än och betj änte i
sjöförsvarsdep artementet samt därtill hörande ämbetsverk, kårer och
stater, förslagsanslag . .. .. . .... .. ..
Till beredande af extra lön etillägg
för år 1907 åt ordinarie vaktmästare och med dem likställda
p ersoner hos sjöförsvarsdep artementet samt därtill hörand e ämbetsverk, kårer och stater, för....... ................... ...
slagsanslag

Hade amiral lilliehorn under sjöslaget den
26 juli 1789 konungens hemliga befallning att motarbeta härtig Carl?

16,000: -

17 ,500: -

1,500:-

Summa extra ordinarie ansl ag kr. 8,639,936:5:te hufvudtitelns sintsumma kr. 25,3-! 7,500: -

Jämförande tabell öfver anslagen under 5:te hufv:Jdtiteln
under ned annämnda år :
Il

År.

1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908

Summ a an.· Extra ordi- Summa för Anslaget tl'll slao·
or a·mane
för 5:te
;udtitel n.
huf
handeln.
svaret.
anslag. sjöför
narie
udt~m
g
a_nsla
tlll 11an e,n.

5 537 741 5'656,406
5:876:281
7 029 586

8;na;ns

10 177 708
10:947;223
11 309 781
I2;o34;ti97
13,231,745
14,804,355

6,777,3603,569,335 13,134,76013,224,105IO,D83,o438,819,0838.629,4688 535,8108:63:2,7948,064,8468,639,936 -

12,315,141- 1,508,559 1,508,559 9,225,741 19,011,041- 1,608,559 20,253,691- l G22 709 1:688;209 -19,756,816 17,996,791- 1,688,209 J9,57G,6fJl- 1,688,209 1,688,209 19,845.591 1 788,20920,667,491 21,2~16,591 - 1:88R,2o9 23,444,291- 1,903,209-

13,823,700 10,734,300 20,6 19,600 :!1,876,40021,445,025 19,685,000 21,264,900 21,533,80022,455,700 23,I85,ooo- ·
25,347,500 - .

(Forts.)

U n der kryssning i södra delen af Östersjön erfor svenhögste befälbafvare, storamiralen hertig · Carl, den
flottans
ska
24 juli 1789, c! å fiottan befann sig på höjd.en af Ölands södra
udd e, att en rysk flotta på några och tjugo skepp samt ett
tiotal fregatter siktats under Gotland styrande syd vart. F' ör
att om möj ligt hindra denna styrka att förena sig med den
s. k. van Dessenska eskadern, som allt ifrån krigets början
uppebållit sig i de danska farvattnen , beslöt hertigen att kasta
svenska flottan i dess väg och satte för detta ändamal genast
sydostlig kurs. Gynnad af västlig vind kom han redan följande dag kl. 2 e. m. i sikte af fienden, hvars styrka nu kunde
fastställas till 21 skepp och 14 fregatter.
Svenska flottan, 21 skepp och 8 fregatter i linjen samt
5 lätta re fartyg utom densamma, seglade cli'L rumskots, på en
linj e som sträckte sig i ungefärlig riktning nord och syd. Som
kursen var SO uppstod på detta sätt en sorts flankordning i
teten af hvilken vice amiral Lilliehorn gick med 2:a divisionen,
därefter storamiralen, biträdd af sin flaggkapten konteramiral
Nord enskj öld, med 1:a divisionen samt slutligen öfverste Modee
med 3:e divisio nen. Ordningen var således naturlig, d. v. s.
fartyget med lägsta numret var ledare och det med högsta
slutare.
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Mot förmodan befanns den ryska flottan ligga nord öfver,
hvilket hade till naturlig följd att hertigen rangerade ligne cle
bataille*) sarruna väg, således för babords halsar. Härigenom
blef ordningen omvänd och förklaringen helt enkel till att
Modees division kom att gå i teten, hvilket dock ej hindrat
åtskilliga författare att påstå det Nordenskjöld, som skulle
hafva varit förberedd på Lilliehorns förräderi, genom en manipulation i sista stund fick denne förflyttad till kön.
' Mot aftonen voro fiattorna endast på några kanonhålls
afståncl från hvarandra , men som brisen var för frisk att tilllåta undre batteriets användande, beslutade hertigen att uppskjuta anfallet till följande morgon . U n der natten låg o bägge
flottorna uppbrassade i närheten af hvarandra, alltjämt stäfvande nordvart. Svenska kön hade, som vanligt är uneler
gång nattetid, i utdragna formeringar sackat rätt betydligt efter
då dager inbröt. Hertigen gaf emellertid snart nog signal om
afhållning samtidigt uppdragande åt di visionscheferna den enskilda ledningen af underlydande divisioner »för att kunna utnyttja alla möjliga krigshändelser» .
Vinden var under dagens lopp mycket variabel och den
på morgonen blåsande bramsegelskultjen mojnade mot aftonen fullständigt ut. Den ryske amiralen, Tschitschagoff, visade
snart att han ej ämnade inlåta sig på någon afgörande strid,
hvilket ju ej är att förvåna sig öfver i betraktande af operationsbasens aflägsenhet och målet för hans kryssning - förening med van Dessen. Ömsom höll hela ryska ftottau af på
en gång, ömsom en i sänder af dess divisioner. Klockan 2
e. m . lyckades dock hertigen att med Baggskeppet och närmast för och akter om liggaude fartyg komma på kanonhåll
från elen fientliga corpsen, h varvid en ganska liftig eld utspann
sig. En half timme senare var striden äfven i gång mellan
avantgardena. Det svenska arriergardet och de aktersta skeppen i corps cle bataille kommo däremot ej på stridsafstånd under loppet af slaget, som sporadiskt fortsattes till kl. 8 e. m.

då svenska flottan lade upp och den ryska för fulla segel höll
undan. Någon fördel kan väl näppeligen någondera parten
tillräkna sig ehuru tre af de ryska skeppen genom erhållna
haveri er nödgades lämna linj en under det att endast ett svenskt
drog sig undan, detta på grund af kanonexplosion ombord.
Att arrieregardet ej bann upp i linjen torde dels hafva
berott på den stora lucka, som från början skillde detsamma
från corpsen och dels på att Lilliehorn ansåg sig böra rangera divisionen innan han med densamma gjorde en allmän
afhållning, så mycket mer, sade han, som hertigen genom
tvänn e särskilda signaler kl. 9 f. m . och l e. m. anbefallt
»prässning med segel i proportion af de sämste seglames fart».
Storamiralen, som måhända härvidlag tagit väl mycket intryck
af en oansvarig uppvaktnings utläggningar, blef emellertid allt
mera öfvertygad om att Lilliehorn af ett eller annat skäl med
fullt uppsåt hållit sin division från strid en. Ett tydligt bevis
härför trodde han sig bland annat finna i ett föregifvet återkalland e från Lilliehorns sida at fyra skepp tillhörande arrieregardet, som genom signal från flaggskeppet beordrats att
dubblera fiendens kö och på den gr und hållit af ur linjen.
Allt nog, samma kväll fråntog hertigen Lilliehorn befälet och
förklarade honom samtidigt arresterad. Efter ankomsten till
Carlsinona fördes han nattetid, för att ej sönderslitas af pöbeln,
till bögvakten för at~ snarast möjligt inställas inför den amiralitets öfverrätt, som af hertigen förordnats »att efter lagens
bokstafveliga innehåll och stränghet pröfva, ransaka samt afdöm a målet på det att lusten blibrer antingen straffad eller
ock oskulden i sin vidd uppdagad».

·:·:·) Denna formering motsvaras af kolonnen i vär taktile .

..,

Krio·srättsförhaudlin
b
oo·arna to!to sin börJ·an redan den 2
augusti. Ank lagelserna mot Lillieborn ornfattade i hufvadsak
clels att amiralen själf ej åtlydt chefens signaler att sluta på
fiend en, clels att han därjämte hindrat sina underlydande fartyg från att efterkomma berörda signal samt clels att han medelst signal skulle hafva återkallat de till dubblering afsända
fyra fartygen .
0
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Lilliehorn genmälde till sitt försvar att han visserligen
vid vissa tillfällen såväl själf minskat segel som äfven anbefallt underlydande fartyg att göra likaledes, men att detta förfarande grundade sig på »all amirals princip och sjötaktik»,
Bnligt hvilka en styrka endast i samlad formering bör gå till
anfall och han hade vid åsyftade tillfällen allt jämt andra fartyg efter sig som voro trögare seglare. Som stöd för sin uppfattning anförde han krigskon seljens dom öfver franske amiralen de Grasse efter det olyckliga sjöslaget med engelsmännen
i Vestindien den 12 a pr il 1782, däri rlet heter »att han icke
bort angripa fienden allena eller med en delad styrka utan med
alla Kungl. Maj:ts skepp samlade». I sina försök att retablera
påstod han sig hafva blifvit illa understödd och bifogar för att
visa detta följande cirkulärorder som genom en rodd slup kommunicerats cheferna:

bvilket den starkt oppositionella adeln aldrig kunde glömma,
ej ens vid Ölands södra udde!
Ett anmärkningsvärdt vittnesmål till Litliehorns fördel
var det som aflades af den ombord i divisionsskeppet kommenderade pommerske landtofficeren Schulz von Ascbenraden.
Denne, en allmänt aktad man, som ej tillhörde något parti,
iptygade att amiralen i allmänhet varit närmast fienden, att
~1an Here gånger beklagat sig öfver svårigheten att få underlydande fartyg på sina platser samt därvid bland annat utropat: »Ah mon Roi que vous etes mal servi», att han vid ett
\illfälle höll af oaktadt chefen gjorde föreställningar däremot
samt att han »i gerning:n, tal och allt uppfört sig som en
värdig amiral».
·
Flaggadjutanten hos hertigen, baron Palmquist, svarade
på tillfrågan om 2:dra division en kunnat blifva mästare af de
ryska skeppen ifall signalerna verkställts, att »distansen var
nog lång för den kulltje som då blåste, men Hans Kungl.
Höghet förmodade att om alla segel nyttjats det skolat gå an».
Af särskildt intresse är dåvarande andre sekreteraren
Ehrenströms skildring af det sätt på hvilket konungen mottog
underrättelsen om Lilliehorns arrestering: »Lilliehorn intresserar mig icke», sade han . »Jag kan icke hafva någon aktning
för honom, ty då jag under sista riksdagen behöfde hans tjänst
rnarclwnd erade han ordentligt med mig och betingade sig icke
mindre än nio gracer; men då ban i alla tider visat sig vara
·en man af mod och äfven ibland dessa gracer förbehållit sig
den att få anföra flottans avantgarde är det icke tänkbart att
han skulle hafva sökt en sådan utmärkelse endast för att van.ära sig. Andra orsaker måste finnas till det behandlande han
erfarit. Jag gissar till dem, men kan ingenting gör~ därvid
sedan domstol skall döma i saken».""')

»Herrar Skeppschefer kunna ej undvika ansvar som så
länge sedt Ordres från H . K. H., hvilka jag träget repeterat
och befallt värkställighet af och särskildt med skeppens particuliere Signaler påyrkat, hvilken ingen verkan hafvit till stationernas intagande och slutande i linjen. Jag ber om uppmärksambet på de Ordres och Signaler som kunna göras» .
Den förmodligen på felaktig af:läsning af signaler grundade anklagelsen aU Lilliehorn på eget bevåg skulle hafv·a återkallat de dubblerande skeppen synes fullständigt vederläggas
genom en af dessa fartygs loggböcker: »Hölt af till kl. 6 e. m.,
då fregatten Fröya, Enigheten, Adolf Fredrik och rrapperheten
voro nödsakade att hålla bidevind emedan cle voro ensarnrne
för hela fiendens arriergarcle». Det lyckades ej häller att få
anklagelsen ledd i bevis.
A.tt Lillieborn var omgifven af bittra ovänner bland sina
ståndsbröder märkes snart nog vid ett närmare studium af de
digra rättegångsförhandlingarne. Anledningen härtill är väl bekant. Lilliehorn hade nämligen vid den nyligenafslutade riksdagen i egenskap af landtmarskalk varit konungens lydiga
redskap vid förenings- och säkerhetsaktens genomtrumfande,

·:·') Samme Ehrenström anför rörande denna sak i sina efterlämnade anteckningar bl. a. följande: »Öfverste N auckhoff, känd för oväld
·och rättrådighet sade till mig på en cour i Stockholm, att han var fullkomligt öfvertygad om Lilliehorns oskuld i den sak för hvilken han
.anklades.
1'iclsk1·i(t i Sjöväsendet.
7

-ssAktors den 10 oktobe r inlämn ade slutpås tående hade
följand e lydelse:
»Af hvad således ofvan berörd t är finnes herr Conter amiralen och Gomm endeur en Pehr Lillieh orn fulleligen öfvertygad att vid sjösla get den 26 sistlidn e juli hafva i fleraha nda
måtto upsatt sig mot de månge mot honom til fiendens angripan de, af Hans Kongl. Höghe t Hertig en och storam iralen
ifrån chefssk eppet gifne anman anden och befalln ingar, samt.
då han själf ej på något sätt uppfyl t de i följd af 144, 146, 146,
160 Kong!. Sjöarti klame honom föreskrifne plikter , både genom
många oorden tliga anstalt ers vidtaga nde, underl åtenhe t af eget
honom , såsom hela divisionens anförar e, ovilkorligen åliggan de
efterdöme, och återkal lande af högsta befälets, till vinnan de af
fiendens angrip ande gjorde signal, ej allenas t föranle dt flere
af division, at uti lika overks am och mot befälet stridande ställnin g förblifva, utan och hindra t och betagit flere
af dem, hvilka varit villoge, at sina åliggan den fullgöra , sådant
verkstä lla och fortsät ta, h varigen om hela denna di vision blifvit å berörd e dag, till befräm jande af Svensk a vapnen s framgång onyttig , och fienden därigen om fått tillfälle undgå den
fara, som, därest andra divisionen deltagi t uti den öfriga flottans då viste mando m, och till fiend ens antasta nde gjorde rörelser, bort medför a hans fullkom liga nederla g; för den skull
och ehuru Herr Contre amiral en ej velat sådant alt såsom förbrytels er och oundvi kliga fölgeler af sma ofta omnäm nda åtgärder anse, pröfva r jag, efter 29 och 37 §§ 17 Kap . Rättegångsb alken, 28, 144, 145, 146, 160 Kong!. Sjöarti klame rättvist, det bör herr Pehr Lillieh orn, änskön t han ej är öfverbe
vist, at i dessa delar haft med fienden öfverla gt förrädi skt upsåt, dock, för sådant sit grofva samt högst skadeli ga vanvår
te·
fortsat
sJaget
hela
af
loppet
dande af amiral skap, och under
olydna d 0ch uppstu dsighe t emot högsta befälet , brott de där
antinge n af list och arghet, framhä rdande motvilja, eller okunnogt klenmod och feghet härrör t, sig sjelf till rättvis t straff
och androm till varnin g, mista lif sit, och arqueb useras» .
Åklaga rens yrkand e bifölls af samtlig a rättens ledamö ter
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med undant ag af öfverst elöjtna nt Nauckh off, som reserve rade
sig mot motive ringen som sin åsikt framhå llande att »under
en
rättelia
ej
orn)
(Lillieh
ban
det
söknin gen fast mera vittnar
fö~stätt .utföra sitt befäl». Som äfven en sådan förseelse enligt
kngsar trklarn e kunde bestraffas med döden hade Nauck hoff
,
em.ellertid ingen invänd ning att framstä lla mot själfva domen
hvrlken omede lbart unders tälldes Kong!. Maj:ts pröfnin g.
Den 14 påfölja nde novem ber månad ätterre mittera des
målet af konung en till krigsrä tten med resolution att »de angifv.elser bemält e Coutre amiral gjort mot åtskillige skepps
Herr
chefer, at de med olydna d och försum melse vållat, at
Contre amiral ens til fullgör ande af Hans Kong!. Höghe ts Hertigens ordres, vidtagn e anstalt er ej kunna t verkstä llas skola
uti oskilja ktigt samma nhang med de Herr Contre amirai en tillvitte fel til slut und ersökas>>.
Den 30 novem ber återup ptogas amiral itets öfverrä ttens
förhan dli ngar, hvilka allt efter processen framsk red blefvo allt
mer invecklade. Den 27 april 1790 föll slutlige n domen. De
anklag ade skepps chefern a frikänd es fr ån allt ansvar under det
att Lillieh orn för andra gången dömd es från ära och !if.
Domen hade nu följand e lydelse : »Ö Iverrät ten har ansett
del
Contre amiralen Lillieh orn förvun nen att både för eaen
0
Befälet
höasta
frän
flere
de
hafva åsidosa tt uppfyl land et af
0
~edels signaler om pressn ing med segel, slutand e på fienden
af fienden och hans
I elden, afhålln ing m. m. till närma nde
ock,
~ngripande för hela divisio nen utgifne befalln ingar, som
en
med
redan
s
fienden
bryta
genom
att
Jämte försum mande
men
ick,
ögonbl
några
för
?etyda nde lucka skilda linje, endast
ICke med fortsat t afhålln ing sökt verkstä lla den särskil dt för
d~ visions skeppe t gifne signal, samt ge nom åtskillige segelminskmngs och anlofni ngssign aler, betage t hela andra divisionen tillfället att i drabbn ingen deltaga, samt dessuto m anbefa llt eller
bifallit å divisio nsskep pet sådana signaler, hvarig enom de fyra
achters ta skeppe n blifvit återkallade från den dem med elst
särskil d signal från chefsskeppet Gustaf III anbefa llte n edgång
trll cloubierande af fiendens ytterst a skepp; och ehuru väl Contre
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:am iralen icke velat erkänn a alt s'i.dant såsom förbryt elser
t
och oundvi kliga följder af sine åtgärd er, och ej heller kunna
gdt
öfverla
haft
fienden
med
hafva
delar
öfverty gas, att i dessa
af
förrädi skt uppsåt , bar Öfverr ätten dock under åberop and e
160
och
146
145,
29 och ~7 §§ 17 Kap. Hätteg . B:n 28, 144,
Sjöarti klatne ansett Contre amiral en Lillieh orn för of van berörde vanvår dande af det bor:.om i nåder uppdra gne amiral
ne
begång
Riket
och
gen
Konun
mot
skap och de därigen om
svåra brott skyldig att sitt lif mista och arkebu seras».
J ustitiek anslärs ämbete t till h vars yttrand e domen författninasenlicrt hänskö ts anförd e »att ehuru den vid unders ökninb
"'
gen föreko mna och amiralen Lillieb orn uti projek terade domen
till last förda omstän dighet, at amiral en under aktione n på
eget bevåg skall hafva återkal lat den af flottans bögsta befäl.hafvar e gifne och af amiral en repeter ade befalln ing till de fyra
töresta skeppe n i amiral ens division at någre i fiendtelige linjen afskild e skepp dubler a, till hvilken återkal lelse amiral en
nekat, efter deras underd åniga tanke icke är så ljuslige n utredd och fullkorrtligen bestyrk t at amiral en till slik försum
mot
öfrigt
i
melse kan förvun nen anses, likväl och då hvad
vara af den svåra
~Contre amiral en Lillieh orn anmär kt är finnes
egensk ap och påföljd att amirali tets öfverrä tten såvidt nu pröfvas kunde vid tillämp ningen af bvad sjöarti klame i slika fall
så stränge ligen bjuda och förmå synes ändå hafva ägt tillräcklig a skäl att stadna uti sådant slut, som den projek terade
domen innehå ller», och trodde ämbete t sig böra i all underdånigb et tillstyr ka domen s utfärda nde och afkunn ande. Mot
m
detta yttand e reserve rade sig revisio nssekre teraren af Låstbo
att
ande
fortfar
tror
och
i följand e ordalag : »J ag har trott
Contre amiral en bättre och närma re kunna t uppfyl la sin plikt
i detta fall än han gjort och de hinder han däremo t förebu rit
af slapp vind och en del af divisio nsskep pens tröghe t och uraktlåte nhet att följa icke kan fria honom från det ansvar af
försum melse som 28 sjöarti keln innehå ller, men att han vetandes och viljand es, uppsåt ligen samt af list och arghet öfverträdt de undfån gne ordres och att således samma artikel s stad-
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gande om lifvets förlust kan mot honom äga rum, det tilltror
jag mig så mycke t mindre vid anställ d pröfnin g finna som
i
motive rna och skälen i hans dödsdo m äro så alldeles och
gerna
icke
de
att
mda
obestä
domen
synner het mot slutet af
kunn a gifva sin rätta stämpe l. --- - - -- - ___ _ _
Jag vågar därför underd ånigst tillstyr ka Kongl. Maj:t endast
s
i nåder må täckas gifva öfverrä tten lof att till vederb örande
ku nskap utfärda sin dom utan att densam ma till skäl och
grunde r i det ena eller andra gilla eller ogilla».
Vid föredra gning af domen inför konung en ombor d i
Amphi on den 1~- juli 1790 »täcktes Kong!. Maj:t utan att ingå
e
i pröfnin g af Ofverr ättens ofvanb erörda utlåtan de i afseend
ej miudre på den ärorika seger, h varmed den Högste välsig9
nat dess vapen öfver fiendens flotta här i Svensk sund den
redan
en
amiral
i denne månad , och den arrest, hvarut i Contre
länge blifvit hållen , än för den trohet och nit, han emot Kungl.
Maj:t ådagal agt vid utöfnin g af det honom under sist öfversståndn a Riksmö te i nåder uppdra gne vice Landtm arskalk
amiContre
frikalla
och
fva
eftergi
äm bete, af ynnest och nåd
ralen Lillieh orn från allt straff och ansvar i denna sak; dock
komme r han att entledi gas utm Kungl. Maj:ts och Rikets tjänst
och med Kungl. Maj:ts nådiga afsked förses med bibehå llande
i
likväl af sin inneba fvande lön och förmån er såsom peusio n
».
lifstid
dess öfriga
Afsked et som är dagtec knadt den 12 oktobe r 1790 skiljer sig ej i något afseend e från det vanliga formul äret. Enskildt fick emelle rtid Lillieb orn af konung en befalln ing att under de närmas te tre åren vistas utom riket. Efter återkom sten
slog han sig på hertig Carl befallu ing ned på s,in egendo m
Kråker um , invid l\1öusterås, hvares t bau 1798 atl ed.
Hvad intryck får man väl af förhan dlinga rna i denna
process? Att Lillieh orn i striden den 26 ]. uli i hö o· oTad van"' "'
vårdad e sitt amiral skap genom att ej fortast möjlig t ila till
sina engage rade kamrat ers bistånd , ligger i öppen dag och
denna omstän dighet är i och för sig själf tillräck lig att föra
honom inför krigsdo mstole ns skrank . Amira l Byn g ble f efter
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till'stride n vid Minar ea 1756 dömd till döden för att hafva
hade
lämpa t samm a taktik som Lillieh orn, och utan tvifvel
ville
:Man
orn.
Lillieh
döma
t
kunna
krigsr ätten på samm a skäl
beder
på
len
amira
hatade
emelle rtid komm a åt den hjärtli gt
nktern a,
och ära, och därför måste de taktisk a anklag elsepu
ringsfastän liggan de närma st till hands vika och andra förkla
ne uppgrund er till hans senfär digbet af de sugge sterad e domar
gt juriverkli
en
inför
ihop
te
konstr ueras. Huru dessa krymp
yttbetets
ersäm
ekansl
disk gransk ning fin n a vi såväl af justiti
därvid
ns
eterare
rande som i äun n högre grad af revisio nssekr
fogade reserv ation.
Förut har påpek ats den prekä ra ställni ng i hvilke n Lillieit till
born genom karakt ärslyte och politis kt lycksö keri komm
var
ban
att
bärtill
man
flertalet af sina vapeu bröder . Lägge r
bel
plausi
a
en slät amiral , torde man kunna erhåll a en gansk
att beförkla ring till sorges pelet vid Öland s södra udde utan
eri.
böfva tillgrip a sådan a anklag elser som feghet och förräd
oryldiga
sannsk
a
sådan
firade
I en tid då partili delser na
emeldet
skulle
ar
gier som under säker~etsak tens efterd yning
var
lertid ej dröja länge innan det oförso nliga adelsp artiet
vida
färdig t att Janeera ett nytt rykte, som i veders tyggli ghet
gens
öfverg ick alla föregå ende: »Lilliehorn hade erhållit konun
vinna
att
från
flottan
hindra
hemliga order», sade man», »att
böjas
n ågon större sjöseger på det att folkens hjärta n ej skulle
förlåg
är
H
till hertigen på hans kunglige broders bekostnad».
med
klarin gen till arriere gardet s overk samhe t under striden
ryssar ne.
Att detta allmän t spridd a rykte letat sig fram ända till
innan
tronen s fot bevisa s af följan de passus i dåvara nde bertig
ti
augus
för
ar
Hedvi g Elisab eth Charlo ttas dagbo ksante ckning
månad 1789:
»Somliga vilja skylla Lillieb orns bans nedrig a handli ngshvarsätt på ett utaf dåligt samve te framk alladt pultro neri,
som
vilja
gna
förtro
emot andre med statsh em !i g beter mera
därhafva
vanlig t härled a allt ondt från samm a urspru ng och
liga
för framk astat missta nkar af '3å onatur lig och alla mänsk

ett återkänslo r trotsan de beskaf fenhet , att de rent af tyda på
nedrio·sådan
en
synes
Mig
uppli f vande af Neros tidehv arf.
allt ~l
g
skyldi
är
het knapp ast tänkb ar från d ens sida som dock
vill
0ch
Jag måste hejda mig, jag kan ej fullfölja menin gen
som till
ej nedsu dla min penna genom att omför mäla, hvad
en
skymt
ra
innebä
kunna
mig
följd af. sin skänri ligbet ej synes
tveka
skulle
sannt
vore
.af sannm g och som jag äfven om det
.att återg1fva».
Efters ägare kunna spåras litet hvarst ädes i en seförnare littera tur. Så säger vår värder ade sjökrig shisto riske
de:
följan
orn
Lillieh
fattare , amira l Gyllen grana t, på tal om
om
men
g,
»On ekligen var han i mer eller mindr e mån felakti
as
han var förräd are har aldrig blifvit upplys t, och i sakern
upplys dåvar ande förhållande var kanske bäst att icke någon
n2ng därom vanns ».
Från insinu atione n är emelle rtid steget långt till en offent
fall
lig anklagelse. Gener al Skjöld ebrand har i föreva rande
sedan
uttagi t detta betyde lsefull a steg. I hans för några år
k utSchuc
H.
sor
profes
af vår framst ående littera turkän nare
mot
llning
besky
gifna memo arverk har nämli gen en direkt
den
Som
konun g Gusta f i berörd t afseende komm it till synes·*).
som
gamle excell ensen gjort sig lika känd för samve tsgran nhet
det
väcka
att
ägnad
elsen
anklag
omutl ig sannin gskärl ek är
afdelunder
ock
har
k
störst a uppse ende och profes sor Schiic
kastat
ningen anmär kninga r i memo arverk ets första del under
hänvid
densa mma en kortar e gransk ning, till hvilke n härme
ej unsas. Någon närma re under söknin g har han emelle rtid
ramen
utom
ligga
sådan
en
ansett
derka stat frågan , då han
beklag a
för en memo arutgi fvares uppgif t, bvilke t mycke t är att
ättföruts
större
€meda n . säkerl igen för närva rande ingen har
få
Vi
ninga r än just han att reda ut den trassli ga härfva n.
hoppa s att han återko mmer !
sid. 476 .
·:·:·) Se litterat uranm älan denna tidskri fts årgång 1903,
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Tagande an det spår som af professor Schi1ck anvisats,
har uudertecknad så godt sig göra låter sökt vinna klarhet 1
ämnet och det är resultatet af dessa undersökningar jag härmed vågat framlägga för den historiskt intresserade delen af
tidskriftens läsare. Härvid vill jag förutskicka den anmärkni ~1gen att jag i motsats till hvad professor Schiick synes beuägen att anse,- kommit till den slutsatsen, att beskyllningarna
mot Gustaf äro lika ogrundade som orimliga.
För miu del anser jag det vara bevisadt, att Lilliehorn
den 26 juli icke uppsåtligen lämnat bertigen i sticket. Härigenom skulle ock talet om en hemlig uppgörelse med konutigen af sig själf förfalla . Som denna premiss måhända af
många ej accepteras, blifver det emellertid nödvändigt att saväl skärskåda halten af Skjöldebrands bevismateriel som ock
unoersöka sakens psykologiska sida.
H varpå stöder sig då Skjöldebrand? Först och främst
grundar ban sin åsikt på egen erfarenhet från slaget hvilket
han i hertigens svit bevittnat från chefsskeppet. Detta är ju
allt godt och väl men förhållanden gifvas, som väsentligt reducera värdet af detta vittnesbörd . Frånsed t att Skjöldebrand
var uppfylld af personlig ovilja mot konungen samt att reflektionerna rörande slaget nedskrifvits långt efter detsamma och
möjligen därför kunnat påverkas utifrån visar följande af mig
i -riksarkivet bland N ordenskjöldska familjepapperen anträffade
och af storamiralens stabssekreterare, Sundvall, författade märkliga aktstycke, att observationerna i sig själfva ej voro så alldeles tillförlitliga:
u\r 1789 var jag uneler striden vid Öland nära storamiralens person såsom Dess handsekreterare och förste civilperson på flottan , ty Kihlgren va1 icke till sjöss detta år. ·- -'Min tanke om orsaken till Liljehorns förhållande är icke lika
med en del af allmänheten ej heller med drwarande r-yttmästar en sedan Excellensen Skjöldebrands skriftliga uppgift som
finnes i de la Garclieska sam lingen på Löberöd, 15:e rlelen.
Skjöldebrand var cavallerist och dilettant i vitterheteu , deri
han trodde sig excellera, men var icke mera. U n der denna
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örlogscampagne; som han gjorde, var han oafbrutet sjösjuk
att han Here gånger hvarje dag vid skeppets minsta vaggning
låg antingen i en styckeglugg eller till sängs. Som både ban
och jag bodde i campagnesalen hade jag icke långt till den
obehagliga kunskapen hä rom. Hvad egi1a observatio ner man
i så beskaffade omständigheter kan f>:öra är lätt att finna.
Egna poetiska fictioner och andras berättelser måste således
i de flesta fall varit grunden till bans berättelse i detta ämne.
Den af Skjöldebrand ofta omtalade mystiska inflytelsen
med afseende på Liljehorns förhåll ande (ett försök till skugga
å Gustaf III) var visserligen af och bos berrar mystici sjelfva:
Hertigen, .R euterholm, baron Carl Bonde, då öfverstelöjtnant,
sedan excellens, och måhända för en ringare portion, Skjöldebrand sjelf, men alldeles icke ur den källa, som Skjöldebrand
vill insinuera. Man skall antingen vara förstockad af enfald
eller med beråclt mod försöka att kasta den myst.iska skuggan
på konungen, hvars stora intresse var att örlogsflottan skulle
genom en stor seger gifva vikt åt landtoperationerna. - - · Liljehorn hade ej varit till sjöss på tjugo år. Han var
känd för personlig bravur sedan han duellerade med Fredrik
Horn i Drottningholms trädgård, men okunnig om de förändringar som på tjugo år skett i sjötaktiken, hade han skaffat
sig en närmaste man , hvilken allmänt var ansedd för utmärkt
skicklighet, en major Sjöbohm. Denne var, som det påstods
en stor theoreticus, men hade som informationsofficer sällan
varit till sjöss och ville ingalunda ut men obligerades genom
·stora löften af Liljeborn, som man kände hafva mycket inflytande på högsta ort.
När man l1ärtill lä gger att Liljeborn väl kände att han
var mycket hatad af Högste Befälbafvaren och Dess närmaste
aldra käraste omgifning - däribland N ordenskjöld icke var
-- samt en del af Hottans officerare och någon hvar af dem
gerna skulle sett att Liljehorn fallit i ryska händer till rysk
behandlin g, var ej skäl att sät.ta hans division till avant- - - - -- - -- - - - - - garde Så nära storamiralens och N ordenskjölds personer jag
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då var och aldrig sjösjuk, var jag måhända något mer i tillfälle än den nyss embarkerad e cavalleristen Skjöldebran d att
känna ställningar och förhållanden .»
Skjöldebran d antyder vidare befintligheten af ett. bref med
hvilket Lillieho-rn för att rättfärdiga sig skulle hafva uppvaktat
hertigen kort efter Gustafs död, och i hvilket förklaring på
intrigen skulle stå att finna. Ett sådant bref finnes i själfva
verket, såsom af professor Schiick påvisats, bland bertigens
brefsamling i Riksarkivet, men kan näppeligen anföras såsom
något bevis ehuru påståenden ej saknas i detsamma att Gustaf
under riksdagen skulle hafva gjort proposer i af Skjöldebran d
antydd riktning. Troligare är då att Lilliehorn sökt använda
sig af de år 1793 rådande konjunkture rna för att göra den
aflidne konungen misstänkt och därigenom behaga det rådande
partiet. Om han åtminstone medgifvit att han agerat efter
Gustafs föregifna förhållnings order, kunde måhända något afseende fästas vid förklaringen , som förhållandet nu är, i det
han nekar till att hafva lyssnat till sin berres locktoner, mister
den all hemul.
Kan någon slutligen med kännedom om krigsläget sommaren 1789 ens för ett ögonblick tro att Gustaf ej skulle hafva
gifvit snart sagdt hvad som bälst för en seger öfver ryska örlogsflottan? Hans läge var ju så länge den ryska fartygsposteringen vid Parkola ej undandrifvi ts, .det mest prekära. Denna
hindrade nämligen svenska eskadern af armens flotta att förena
sig med den finska, och skärgårdskr iget blef på den grund
fullständigt paralyserad t. Också bönfaller konungen den 3
augusti storamiralen om understöd i följande ordalag:
»Min käre broder l Det är h varken kungen ej heller den
höo·ste befälhufvar en öfver Sveriges krigsmakt till lands och
N'
o
som nu tillskrifver Eder. Det är en broder, som 1
vatten
själf ;lltid omfattat med kärlek och aldrig öfvergifvit uti farans
stund och som å sin sida också gifvit Eder de mest öfvertygande bevis på sin vänskap och sitt förtroende, som nu tillskrifver Eder för att bedja Eder icke öfvergifva honom utan
skynda till hans hjälp, för att så fort ske kan befria Porkala,
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på det att h varken jag eller min arme må förgås af svält eller
h ejdas uti den framgång som Gud i sin nåd behagat beskära
våra vapen. Jag besvär Eder att mindre fästa afseende vid
några bekymmer om iiottan eller dess svårigheter än på den
farliga belägenhet, hvaruti jag blifver lämnad, såvida Ni ej
närmar Eder till den Finska viken utan lämnar den i fiendens
våld samt ej försöker allt för att befria Parkola. Jag besvär
Eder vid det blod, som vi båda hafva att tacka för vårt ursprung och vid vårt gemensamm a fädernestån d, ja vid alla
de heliga band, som förena oss, att i detta afseende tillmötesgå
mina berättigade önskningar och att icke lyssna till personer
hvilkas sträfvan det är att störta oss båda och hvilka i dag
genom en list, som är farligare än öppet motstånd, söka <'lölja
sig under en fager yta och genom att missbruka Edra rena
afsikter förstöra frukterna af ett lyckligt fälttåg i förhoppning
att därigenom kunna återupprätta en utdöende aristokrati och
fördärfva vårt gemensamm a verk. Ni har på ett ädelmodigt
sätt vetat emotstå deras råd och i trots däraf utgått från Carlskrona. Visa fortfarande samma karaktärssty rka och begif Eder
mot fienden, huru bristfällig Eder flotta än må vara, så är
fiendens icke uti bättre skick. Måtte bärames Gud med det
första låta mig få återse en segerrik broder och måtte jag sättas i tillfälle att få omfamna honom och muntligen försäkra
honom om all den ömhet hvarmed han omfattas af sin bäste
vän och broder».
Kan väl någon efter läsandet af detta bref fortfarande
tro konungen i stånd att spela segern ur bänderna på den
amiral, hvars bistånd han i sitt finska trångmål så bevekande
påkallar? Gustaf III visade sig ofta opålitlig och som bekant
valde han med förkärlek en krokig väg äfven där raka funnos,
hvilka lika säkert förde till målet, men därför har man väl
ej rättighet att söka dubbelspel i alla bans åtgöranden. Att
särskildt i föreliggande fall på de svaga liknelser, som kunna
vändas mot konungen, beskylla honom för förräderi mot sig
själf och sitt eget land synes mig ovärdigt.
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Lilliehorn var ett politiskt offer, som öfverantvardades i
rättvisans händer af oppositionspartiet vid 1789 års riksdag.
Se där nyckeln till en gåta, som gifvit uppslag till så många
falska utläggningar, den mörkaste af hvilka jag här ofvan
sökt jäfva.
December 1907.

G. Unger.

Årsberättelse i sjökrigskonst och sjökrigshistoria år 1907.
Afgifven den il Febr. 1908 af ledamoten J. Schneidler.

Det fred slugn, som inträdde efter det ostasiatiska kriget,
har icke under det gångna året blifvit stördt i annan mån än
att en mindre del af den franska krigsmakten användts för
stillande af oroligbeter i Marocko. Några på senare krigshändelser grundade erfarenh eter har sålunda icke vunnits, !waremot åtskilliga nya lärdomar och rön kunnat hämtas från
nyssnämnda krig i den mån ljus blifvit kastadt öfver händelserna under detsamma.
Den berömde engelske sjömilitära författaren, amiralen
sir Cypriaa Bridge, har i ett under det gångna året utkommet
förträffligt arbete, The art of Naval Warfare, skapat begreppet fredsstrategi, hvarmed afses krigsförberedelse i stort taget.
Till strategi i fred hör bestämmande af flottans styrka och
förläggning, operationsbaser, antal rustade fartyg m. m. Mycket kan vinnas geno m en väl genomförd fredsstrategi; så har
exempelvis rryskland ti1lk ämpat sig en maktställning till sjöss,
oaktadt dess nyskapade flotta knappast lossat ett skott i krig.
Målet för all krigföring till sjöss -- vinnande af herravälde kan vinnas utan strid, om man i fred vetat att skaffa sig en
flotta, så öfverlägsen motståndarens, att denna icke vågar upptaga strid.
Rysslands fredsstrategi var före kriget icke sådan den
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bort och kunnat vara. Det stora landet med sina oerhörda
resurser hade låtit det lilla öriket i öster väx':l sig öfver huf·
vudet i afseende på maritima stridskrafter i Ostasien. Hade
fredsstrategien varit en annan, så hade måhända kriget aldrig
utbrutit, ty herraväldet till sjöss var för Japan en nödvändig
betingelse för krigets förande.
Äfven i ett annat afseende visade sig den i fred tillämpade strategien oriktig, nämligen beträffande förläggningen.
Den ryska flottan var vid krigets utbrott delad på de båda .
ostasiatiska örlogshamnarn a, i det att hufvuddelen befann sig
i Port Arthur och en division om 3 pansarkryssare , representerande 37 000 tons, jämte en opansrad kryssare samt en del
jagare och torpedbåtar befunno sig i Vladivostok. Motivet till
denna åtgärd lärer väl hafva varit att i händelse af krigsutbrott fienden äfven skulle tvingas att företaga en delning af
sin flotta. Det kunde ju förutsättas att japanerna skulle antingen blockera den i Yladivostock liggande styrkan eller ock
afdela stridskrafter till försvar af kusten och af handelu i de
nordliga farvattnen. På grund af själfva hamnens utmärkta
beskaffenhet med två från hvarandra vidt skillda utlopp, skulle
en blockad hafva erfordrat betydliga stridskrafter, jämförda
med den blockerade styrkan och ett effektivt försvar af kusten
säkerligen ännu större. Men man missräknade sig fullständigt. Den japanske öfverbefälhafv aren koncentrerade hela sin
styrka mot den ryska hufvudfluttan, endast afdelande några
få fartyg att i Koreasundet hålla vakt och sålunda förhindra
att Vladivostok-es kadern osedd närmade eig Port Arthur, vare
sig den ämnade störa blockaden eller dit inlöpa. Amiral Togo
påtog sig därvid ett drygt ansvar inför den allmänna meningen, som lätt nog i vanlig obetänksamhe t kunde hafva löpt
till storms, om den ryska kryssareskad ern varit i liflig verksamhet mot handeln och de blottställda kusterna. Utgången
visade emellertid att den japanske befälhufvaren bedömt förhållandena rätt och handlat riktigt. Den skada, som den ryska kryssareskader n under sina ströftåg tillfogade japanerna,
var ofantligt liten såväl absolut taget som i jämförelse med
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fördelen för japanerna att kunna vara öfverlägsna på den afgörande punkten.
Alldeles oafsedt hvilken af de båda hamnarne, som bort
väljas för den ryska flottans koncentrering, så visar krigserfarenheten tydligt faran af att i fredstid hafva stridskrafterna
splittrade. Denna för Ryssland så dyrköpta erfarenhet borde
vara oss en kraftig maning att påskynda frågan om en förändrad fredsförläggnin g af våra sjöstridskrafter , då den nuvarande lider af samma svaghet som vidlådde den ryska vid utbrottet af ostasiatiska kriget och som var en af anledningarna
till den för tzarriket olyckliga utgången. Oafsedt huruvida
den segslitna frågan om förflyttning af Stockholms nuvarande
station hunnit blifva löst eller ej, bör vår flotta i fred vara så
förlagd, att den motsvarar de st,rategiska fordringarna på förläggningen vid krigsutbrott. Vådan af en annan fredsförläggning framgår tydligt af erfarenheten från det senaste kriget.
En närmare granskning af krigets afgörande sammandrabbning till sjöss, 'rsushimaslage t, synes gifva vid handen ,
att åtskilliga öfverdrifter gjort sig gällande vid framställninge n
af striden och vid ett därpå grundadt bedömande af de faktorer, som afgjorde seger och nederlag. Sålunda har framhållits att japanernas användande af det s. k. T-läget skulle
varit afgörande för deras framgång . I själfva verket var den
japanska hufvudftottan, 1. och 3. eskadrarna, endast vid stridens början och en kort stund nära dess slut i tillfälle att med
sin bredsida kunna skjuta långs rned den ryska formeringen.
Under större delen af slaget rörd e sig de båda fiottorna helt
enkelt på parallella linjer eller koucentriska cirklar, hvarunder
bredsidan kunde användas af båda de stridande.
Äfvenså torde de ofta sedda uppgifterna om Tsushimaslagets utkämpande på 6000 a 8000 meters afstånd mer tillhöra fabeln än verkligheten. Ehuru officiella meddelanden alls
ej erhållits från Japan och, hvad Ryssland beträffar, enelast
sparsamt kommit till synes i samband med krigsrättsförha nd·
lingama rörand e de anklagade amiralerna, finuas dock starka
indicier för att Tsushimaslage t hufvudsakligen utkän:.pats på
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afstånd mellan 2 000 och 4000 meter. .F örst och främst talar
härför skilln aden i den verkan a f artillerielden, som erhölls
utanför Port Arthur den 10 augusti och den som uppnåddes
vid Tsushima. I det första slaget sänktes intet fartyg och
åstadkom i allmänhet föga materiel verkan, under det Tsushi::Da-slage t medförde fullständig tillintetgöre lse af de ryska
sjöstridskra fterna. Den japanska flottan var densamma vid
båda tillfällenij., och af de fartyg, som sänktes, den 27 maj,
voro åtmin stone slagskeppen i det närmaste li ka väl bepansrade som den ryska Port Arthur-flott ans fartyg. Skillnaden i
effekt måste sålu nda bero på olikhet i afstånd uti de båda
slagen.
Det är vidare bekant, att de japanska slagskeppen afsköto ett stort antal torpeder, en li gt en uppgift fem per slagskepp i medeltal; det afstånd på h vilket torpederna afskötos
uppgifves till 1,200 a l ,800 meter, men var måhända i själfva
verket än nu större, då icke någon enda to rped träffa de sitt
l)Jål. Togos afsikt synes hafva varit att nänna sig på verksamt skotthåll för kanonerna, men undvika att komma it~om
torpedhål l.
Liksom vid Yalu och Santiago åstadkomm a äfven i 'rsushimaslaget eldsvådor stor verkan och det är förvånande att i
alla de nämnda sjöslagen det endast är den besegrade som
lider afsevärdt däraf. Det kan synas egendomlig t att de ryska fartygen, som åtminstone hvad de moderna slagskeppen
Qch kryssarna beträffar, saknade träinredning , voro så eldfängda. I en fransk expose öfver lärdomarna af kriget sägs,
att de flesta fartyg nog äro brandfria, då de börja göra tjänst;
man tillser då noga att intet brännbart finnes ombord. Men
så snart fartyget kommer på expedition, börja timmermän nen
sitt arbete med att till verka än den ena än den andra mer
eller mindre nödvändiga artikeln , och om fartyget inspekteras
efter några år skall man finna en god del brännbara ämnen.
Och det behöfves i själfva verket ej så mycket trä för att, om
det antäudes, sprida en så tät rök i t. ex. en langningsgå ng, att
där befintligt manskap ej kan kvarstanna. Följden blir att
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langningen afstannar och elden från en del pjäser upph öra.
Äfven kan det inträffa att röken från en sådan i och för sig
obetydlig eldsvåda hindrar manskap att taga sig fram för att
täta en samtidigt uppkomm en läcka; indirekt kau sålunda eldsvådan blifva anledning till att fartyget sänkes. Då härtilllägges att eldsvåda eller tillbud därtill vanligen uppstått på flera
ställen samtid igt, hvilket naturligtvis försvårat ett enhetligt
ledande af släckningsa rbetet, synes framgå att noggrann omsorg bör ägnas däråt att anbringaneJet af brännbara ämnen
un dvikes samt sådana brännbara föremål, hvilka i allmänhet
ej kunna ombord undvaras, likväl bortskaffa5 eller unclaustuf·
vas för e strid .
Ett förhållande, som i hög grad ned satte de ryska fartygens motståndskr aft, var att de voro så hårdt nedtryckta,
att pansargörcleln ofta låg nästan helt och hållet under vattn et. Ehuru detta säges hafva berott på att fartygen blifvit
försedela med extra kolförråd, gifver det likväl författaren till
uämnd a expose';') anledning till fö ljande refiexion . ))Med afseende på vikter utöiver de beräknade, hafva vi åtsk illi ga förebråelser att göra oss. Nästan alla våra fartyg ligga djupare
än cle borde, och fle re af dem oerhördt mycket. Anleclnino·en
·
härtill är att man alltjämt fortsätter att, förbättra fartuo:n
'
J b
man ökar oupphörlige n vikterna ombord utan att nåuonsin
b
b orttaga något. Fartygets djupgående ökas härigenom så småår är panningom och vid hvarJe tillfälle omärkligt; efter
detta
observerat
sarskyddet ej längre effektivt, men man har ej
förrän möjligen vid ett krigsutbrott , då det vanligen är svårt
att bota denna olägenhet. Man gör sig för öfrigt i regel ej
fullt reda för faran att ombordtaga tyngder, som ej ingått i
åtb eräkningen, hvadan det är af största vikt att enero·iska
b
som
slau
det
gärder vidtagas för att und vika ett alveksöde af
"''
J
flrabbade de ryska fartygen.,
Det citerade yttrandet. torde hafva sin tillämpning äfven
på svenska förhållanden .

2o

' ') Rene Daveluy: La lutte pour l'empirc de la mer.
Tidsk1·i(t i Sjö'Väsendet.

s
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En annan viktig fråga, som ånyo komm it i förgru nden
s,
efter kriget, är huru fartyg ens stabili tet skall kunna bevara
sådan t
om läcka uppstå tt. Vanlig en tyckes det ju tillgå på
att
sätt, när ett fartyg sänkes af artille rield eller torped skott,
något
i
mer
inkom
vatten
en eller flera läckor uppko mma och
påfölj d,
eller några af de vatten täta afdeln iogarn a med den
t ökas,
att fartyg et får slagsid a samt, då kräng ningen a11tjäm
att få
kantra r och sjunke r. Kan man blott förhin dra fartyg et
eroch
e
flytand
hållas
et
fartyg
alltför stark slagsida, så kan
pa
tilläm
rne
Ryssa
e.
forder lig tid vinnas för läckan s tätand
en
fartyg
nya
den dyrkö pta erfare nheten på sådan t sätt, att de
en
förses med fyra särski lda tankar , två på hvar sida, bvaraf
tomförut och en akteru t; dessa tankar , sorn i allmän het stå
slagmmen
uppko
en
ga
motvä
ma, kunna hastig t fyllas för att
sida.
t
Med afseende på det i Tsush ima-sl aget använ da T-läge
af
de
och i allmän het den taktik, som bör tilläm pas för vinnan
ofvan
öfverlägsen bet i eldver kan yttrar amira l Bridge i det
kan
ring
contre
eldkon
k
Taktis
angifn a arbete t ungef är följande.
fartykunna
ena
det
åstadk omma s på tva olika sätt. Enligt
tiH
gen, spridd a på lämpli gt sätt manöv reras så i förhål lande
del
en
motstå ndaren , att en konce ntrera d eld kan riktas mot
dagar,
ns
artyge
segelf
på
en
metod
var
af denne s fartyg . Detta
sedan
sad,
begrän
a
gansk
blef
då fartyg ens rörligh et vanlig en
forttvifvel
utan
striden pågått någon tid. Denna metod kan
den
af
ras
farand e använ das, om än dess genom förand e försvå
rörelse omstä nd ighete u att nutide ns krigsf artyg bibehå lla sin
förmå ga mycke t längre än deras föregå ngare.
Den andra metod en, som måhän da numer a är mera effeken,
tiv är 'r-läge t. Den har först och främs t den stora fördel
bekan
t
att fienden anfalles från sådan t håll, att han endas
nde af
svara elden med en liten del af sina kanon er, oberoe
förvidare
är
inneb
en
Metod
r.
hvilke n forme ring han intage
af
n
gninge
förlän
på
rerar
del en för den styrka , som manöv
större
eller
hela
med
motstå ndaren s forme ringsli nje, 12tt kunna
e afdelen af styrka n anfall a ett fåtal af hans fartyg på kortar
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kunna
stånd än de, på hvilke t flertalet af motstå ndaren s fartyg
den
af
ernås
som
besvar a elden . Den konce ntrerin g af elden,
närDe
styrka , hvilke n bildar T-läge ts öfre del är ofantlig.
siv kamaste fartyg en i den andra styrka n utsätte s för succes
från
o-om
smånin
så
tes
beskju
nonad af fartyg efter fartyg och
valäget
amma
gynns
båda sidor; om behöf:ligt kan den i det
.
fartyg
enda
rande styrka n, konce ntrera hela elden mot ett
Japan erna använ de med stor framg ång den bepröf vade
be1.1~etoden att med si~ eld söka nå fartyg schefe r och högre
den
med
or
brygg
och
rn
styrto
lalhaf vare. Elden nktas mot
en
fram~_ång a~t de_n högsta lednin gen i båda de stora sjöslag
ng.
uppho r att funkti onera under striden s fortgå
Med afseende på förfölj ning kunna lärdom ar af såväl neEfter
gativ som positiv natur dragas från det senast e kriget.
laget
Yalu-s
efter
som
sl~get ~en 10 aug~sti gjorde s lika litet
vid
n
fiende
att
l
verkal
nagon förfölj ning, h vilk et hade den in
hela
med
båda tillfällena lyckad es undko mma, i förra fallet
Vid
flottan_, i det senare med de båda kraftig aste fartyg en.
hela
sedt,
skt
prakti
tages,
eller
tgöres
Tsush1ma därem ot tillinte
d~n ryska fJottau tack vare först torped vapne ts ingrip ande och
e fördareft er en energi sk förfölj ning. Den förutn ämnde fransk
Ej
ning.
fattare n framh åller med skärpa betydelsen af förfölj
att på
ens ammu nition sbrist bör afhålla den segran de från
ntet i
detta sätt skörda segern s frukte r, ty det morali ska eleme
igen
säkerl
e
flyend
den
att
f~rföljningen är så öfverv äldiga nde
Skulle
sank.
i
et
forr eller senare ger sig eller borrar fartyg
~en . förföljde emot förmo dan vända och upptag a strid, är det
då
JU eJ värre än att den förfölj ande får vända och taga jakt,
knioo·
förstär
a
erhåll
att
utsikt
han snart bör hafva
o·
sLärare n i strateg i och taktik vid den fransk a sjökrig
..
cap),
marine
la
h~gskol an (l 'Ecole superi eure de guerre de
jniug:
tame de vaisse aux Darrieus, yttrar beträf fande förföl
bar
»En seger fullföljes genom förfölj ning. Efter nederl aget
och
en
fartyg
a
spridd
de
samla
~end en behof af bvila för att
honom
aterstä ll a ordnin gen. Härfö r erford erlig frist frånta ges
för att
fart
hög
om han nödga s fortsä tta striden eller gå med
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öjundvi ka strid. Här är orsake n ti ll att segrar en bör ofördr
som
skt
energi
ligen förfö lja den l.Jesegrade så hastig t och så
möj li gt» .
Den förutn ämnde fransk e författ aren Davel uy har med
torped logisk skärpa framdrag·it några slutsa tser beträf fande
sällför
gga
framlä
vapne ts betyde lse, hvilka jag anhåll er få
daste
skapet , ej minst af den anledn ing. att de på det bestäm
påståe nvisa ohållb arhete n af det från vissa håll framk omna
enbar t
det, att försva ret af våra kuster lämpli gast skulle ske
just
nde
uttala
ett
Och
.
med torped - och under vatten sbåtar
rksam
uppmä
från fransk t håll torde vara värdt den största
rike
Frank
het, då torped vapne t i allmän bet står högt i kurs i
kring
och försva ret af kusten hufvu dsakli gen är basera dt på
r.
atione
densa mma spridd a torped båtsst
T ill en början en kort öfvers ikt af torped vapne ts uppträ
dande under kriget.
Ryssa rna hade i Ostasi en en utmär kt flottilj af 25 jagare
t öfver
samt därjäm te 10 torped båtar; japane rna förfogade endas
''').
båtar
torped
80
ng
omkri
18 jagare men hade i stället
:
Efter torped an fallet den 8 februa ri var läget fö ljande
svag
för
var
e,
Den ryska hufvu dfiotta n, med tre fartyg skadad
i Port
att våga uppta ga en strid och på den grund blocke rad
ka
Arthu r. Block aden utförd es på sådan t sätt, att den japans
ArPort
fråu
60'
ing
(omkr
öarna
hufvudf:lottan låg vid Elliotthur) med lätta fartyg station erade utanfö r hamne n.
Den 9 februa ri börjad e de japans ka truppt ranspo rterna
direkt
till Korea och i början af maj begyu te truppe r föras
till Mands churie t.
Det förnäm sta operat ionsfö remåle t för det ryska torped
lycdet
Kunde
.
eppen
vapne t borr1e varit de japans ka slagsk
ryska
kas att göra ett par af dem ostrid bara, så hade den
herraflottan kunna t erbjud a strid och måhän da tillkäm pat sig
s omeväldet till sjöss, hvilke t haft till följd truppt ranspo rterna
il50 tons
·X) Bland torped båtar inbegr ipes jagare m ed minch·e än
deplac ement.
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des
delbar a a fbryta ude. Det andra operat ionsfö remåle t utgjor
ikr
dessa
af
era
af de japaus ka tra nsport fartyg en. Mot intetd
måna11
tades emellertid något angrep p, oaktad t 'l'ogo under
3 timder uppe höll sig på ett afstån d motsvar>tnde omkri ng
bortåt
des
ortera
transp
tid
denna
mars gång och oaktad t under
.
hafvet
Gula
en half million soldat er öfver
Anled n ingen härtill torde till stor del vara att söka därvare
uti , att torped vapne t vid utföra nde af krigsf öretag mot
stöd af
sig det eua eller andra operat ionsfö remåle t saknad e
.
större fartyg
Det mest effektiva sättet att skydd a sig mot torped båtar
amira l
är att håll a dem på afstän d, och däraf använ de sig
öarne
T ogo. Kring sin atlägs et belägn a ankarp lats vid Elliotstängoch
r
kninga
försän
rade
flanke
ri
anord nade han af artille
torped selli njer, som nästan fu ll ständi gt skydd ade flottan mot
Att
gas?
före',a
kunna
anfa ll. Och hur skulle de för öfrigt
e
jagarn
ryska
osedda komm a ut från Port Athur var väl för de
dem
nästan omöjl igt; men äfven om de lyckat s häruti mötte
taga
nya svårig heter, då det gällde att angöra ögrup pen och
sjöer
ell
fyrar
af
ning
vägled
sig f ra m bland öar och skär, utan
märken.
Återst år det a n dra operat ionsfö remåle t, transp ortfar tygen.
ortfarOm man å rysk sida hade kännt den route som transp
putskep
rnas
truppe
för
plats
och
tid
tygen skulle fö lja samt
s,
lyckat
det
om
som
anfall,
ett
ning, hade man kun uat försöka
fördessa
Men
iga.
åtmi nstone bort gf\ra japaue rna mer försikt
och
utsättn ingar förefu nnas gifvetvis icke. Och att med jagare
förtorp edbåta r söka upptäc ka transp ortfart yg, som man kunde
alltför
moda uppeh ålla sig någon städes i farvat tnen, var en
fartytorped
att
därtill
n
van sklig uppgif t, ej minst med hänsy
ingas
uppbr
r
dage
gen städse voro utsatta för risken att under
af japaus ka kryssa re.
t
Hvad de ryska jagaru a och torped båtarn a alltid kunna
den
anfalla
och
utlöpa
att
var
göra och utan tvifvel bort göra
styrka, som uppeb öll bevak niugen utanfö r Port Arthu r.
re,
återko mman de utfall af dessa fartyg , under stödda af kryssa
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kunde hafva medfört en si'tdan decimering af japanernas lätta
fartyg, att blockaden måhiinda ej kunnat upprätthålla s, åtminstone ej på samma sätt. Men ryssarna fruktade ständigt för de
japanska kryssarna och det är betecknande , att under hela den
tid blockaden pågick icke en enda rysk torpedbåt eller jagare
synes hafva afsändt en enda torped mot något fientlig fartyg.
Denna förebrttelso kan icke riktas mot de japanska torpedfartygen , som däremot voro i verksamhet dag och natt.
Vid icke mindre än 22 särskilda tillfällen sökte torpedfartyg en
anfalla de ryska fartygen eller intränga i ha m n en för att för.sänka inloppet.
Angreppen mot fartygen i Port Artbur förbigås, !war.
'emot en kort redogörelse skall lämnas för de torpedanfall , som
utfördes till sjöss.
Den 23 juni utgick den ryska flottan i afsikt att uppnå
Vladivostok , men vände, di\ den japanska bufvudstyrk an närmade sig. I mörkningen ankrade amiral l~ithöft på yttre
redden. Under natten anföllos ryssarna åtta särskilda gånger
af torpedfartyg . Japanerna trodde på rnorgonen att flera ryska fartyg blifvit träffade, emedan man ansåg sig hafva hört
explosioner och sett vattenuppka st. Den ryska fiottan var
emellertid oskadad och ej häller de japanska torpedbåtar na
hade liclit någon skada. Sammanstä ller man dessa båda fakta,
är det tydligt att torpederna affyrats på för långt håll - ett
fel, som begicks i nästan hvarj e anfall före Tsushima.
Då Vladivostok eskadern den 1 juli på aftonen blifvit upptäckt af amiral Kamimura och tagit jakt i riktning mot norr,
blef den under natten anfallen af torpedbåtar . Dessa intogo
det gynnsamma ste anfallsläget, på fiend ens bogar, och anföllo
med stor hastighet. Äfven detta anfall misslyckade s emellertid, sannolikt på grund af att torpedbåtar na icke kommit tillräckligt nära.
Vi komma nu till elen 10 augusti, då den ryska flottan
·på aftonen förlorat sammanhåll ningen efter dagens strid. Under natten, som var alldele::! mörk med mulen himmel, a.nföllo
.ett 40·tal jagare och torpedbåtar de ryska fartygen, af hvilka
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flera hade att uthärda upprepade anfall. Man visste å japansk
sida att de ryska fartygen voro åtskilligt skadade, särskildt
med afseende på det lätta artilleriet, och antog att besättningarna voro modfällda, hvadan man å torpedfartyat:>en hade föo·a
t:>
att fru kta. Trots allt detta lyckades man ej er b ålla en enda
torp edträff, än mindre sänka något fartyg.
Man började misströsta om torpedvapne ts effektivitet, då
Sevastopol, som utgått på Port Artburs yttre redd för att undgå beskjutning af belägringsar tilleriet, erbjöd ett efterlängtad t
mål. Uuder fem på hvarandra följande nätter öfvade sig japanerna mot detta. Fartyget var skydcladt af torpednät samt
på rlen yttre sidan af en stängsellinje . U n der tredje natten
lyckad es ett par torpedbåtar smyga sig in mellan slagskeppet
och land; en torped, afskjuten från en af dessa båtar, träffade
t:>
och exploderade . Det var den enda torped som ho-J·orde nåaon
torpeder.
afskjutna
fartyget
mot
180
öfver
af
verkan
rrorpedvapn ets uppträdand e kunde vid denna tidpunkt
så karaktäriser as, att ryssarnas torpedvapen varit utan verkan
på grund af fel vid den strategiska lerlningen däraf samt att
den japanska fiottans torpedvapen fått den rätta strategiska
användning en, men misslyckats på grund af fel utaf taktisk art.
Trots detta gjorde sig torpedvapne ts tillvaro kraftigt verksam under kriget. Det var nämligen de ryska jagarne och
torpedbåtar na, som hufvudsakli gen tvingade amiral Togo att
förlägga blockadeska derns lmfvud styrka på långt afstånd från
n till att nämnda
2:ger äfven anlednin<,.e
Port Arthur. Häri li .........
b
stund midt på
kort
styrka endast undantagsv is och under en
da gen visade sig utanför den ryska örlogshamn en. Amiral
Tog o lämnade nä m l igen aldrig sin ankarplats förr än efter dagningen och ville vara åter före mörkningen . Den omedelbara
blockaden af Port Artbur blef på den grund tämligen svag
och i själfva verket var platsen aldrig fullständigt afskuren
från förbindelsen med den yttre världen. Om torpedvapne t
sålunda icke kunde hindra eller häfya blockaden , så lyckades
det likväl genom sin blotta närYaro att förmildra dess verkan .
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På samma gång som Togo på detta sätt söker säkert
skydd h varje natt, fortgå transporterna dag efter dag, utan att
man störes af någon fruktan för torpedanfall. Den nämnda
franske författaren förklarar detta förhållande så, att torpedbåtar och jagare, som stödja sig endast på en fast bas blott
äro att frukta inom det närmaste grannskapet till den na bas
och enelast under natten. Äfven i närheten af sin bas äro enbart torpedbåtar ganska ofarliga för eu flotta, som åtföljes af
ett erforderligt antal jagare, hvilka kunna sägas hafva samma
inverkan på torpedbåtarna som en blockerande styrka har på
elen blockerade.
»Ett land med sjögräns, hvilket för att hålla fienden från
sina kuster byggde uteslutande på torpedvapnet, skulle utsätta
sig för en stor missräkning ocb utan valuta bortkasta de s u mmor , som offrades på sjövapnet. En befälhafvare skall säkerligen aldrig frukta att landsätta trupper på en kust, som är
försvarad af enbart torpedbåtar; för dess neutraliseran<le kräfvas endast några helt elementära försiktighetsåtgärder. Resultatet från utförda manövrer har visat huru föga lämpade
torpedbåtar äro till att uppsöka och upptäcka en fiende på
grund af deras ringa höjd öfver vattenytan.
Om torpedbåtarna däremot kunna stödja sig på en flotta ,
som äger herraväldet till sjöss, då kunna de utan större risk
befara krigsskådeplatsens farvatten . På dagen kunna de söka
skydel i fioLtaus närhet och likaså på natten efter en attack'"')1
vidare kunna de få tillgodogöra sig de kraftigare medel att
upptäcka en fiende, hvaröfver de större fartygen förfoga. På
detta sätt böra torpedbåtarna snart uog kunna komma i kontakt med fiendens fartyg, för så viclt dessa icke innesluta sig
i en hamn.
Häri ligger hemligheteu uti de japanska torpedbåtarnas
och jagarnas verksam bet» .
*) Detta öfverensstämmer ej med vid svenska eskacleröfningar
vunnen erfarenhet, som tv;Lrtom visat, att en återförening med egna
torpedbåtar nattetid lätt gifver anledning till beskjutning af dem .
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Ur dessa betraktelser drager författ.aren tvänne viktiga
slutsatser, nämligen:
l:o) I ett sjökrig blifver det den starkare parten, som
finner de tiesta tillfällena till användning för torped vnp n et;
2:o) Torpedbåten (häri inbegripet jagaren) är ett vapen,
som för sitt rätta utnyttjande måste kooperera med pansarfartyg, hvarvid äfven dessa betraktas såsom ett vapen eller vapenslag.
Båda dessa betingelser förelågo i Tsusbimaslaget, där torpedvapnet också firade en glänsande triumf. Här hade slagskeppet förberedt teri·ängen genom att under en häftig artilleristrid moraliskt skaka besättningarna och demontera en del af
det lätta artilleriet. Framgången bestod ej endast i de fyra
eller sex fartyg, som sänktes, utan blef den ryska flottan därjämte på grund af torpedanfallen så splittrad, att de japanska
eskadrarna dagen därpå endast hade att göra med spridda
grupper af fm·tyg.
I amiral Togos rapport säges om torpedanfallen vid Tsushima: »Efter de underrättelser, som erhållits genom fångar,
voro torpedanfallen oerhördt snabba. Torpedbåtarna kornmo
med sådan hastighet, att det var omöjligt att bindra dem, och
de kommo så nära att fartygens kanoner icke kunde gifvas
erforderlig depression för att. nå dem ».
80 torpeder afskötos emellertid, af h vilka ungefär ett 1Otal träffade. Men om omständigbeterna voro gynnsamma med
afseende på beskaffenheten af de fientliga fartygen, så var
vädret ganska ogynnsamt i det att hög sjö rådde.
Såsom en taktisk lärdom från kriget synes med afseende
på torpedvapnet kunna uppställas, att oaktadt torpedens utsträckta porte och höjC!a fart , det är nödvändigt för en torpedbåt att komma fienden in på lifvet; kan man komma in
på 100 meters afstånd bör man ej underlåta att så göra.
I de första striderna under kriget utkämpades artilleristriderna på långa håll, emedan japanerna ej ville riskera siu
materiel och ryssarna icke voro särdeles angelägna att strida
på nära lJåll. Denna uppfattning måtte hafva smittat äfveu
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torpedvapnet. Vid Tsushima är förhållandet helt annorlunda
såväl beträffande artilleri som torpeder.
Såsom en slutlig resume öfver torpedvapnet anför Daveluy:
»Torpedbåten eller jagaren är förenad med pansarfartyget på samma sätt som infanteri och artilleri äro förenade
inom armen)).
Med afseende på Iärdomarne från det ostasiatiska kriget
anhåller jag till slut få anföra en kort uppräk nin g af desamma
efte r den franske amiralen Humann*).
De stora dragen af de materiella lärdomarna äro:
torpedens del visa misslyckande;
den fruktansvärda verkan af blockad- och drifminan;
den stora kaliberns öfverlägsenhet och den ofantliga verkan af dess brisansgranater;
nödvändigheten af kikarsikten.
(Forts.)

Efter föredragets slut'1''"') uppstod diskussion och härvid
frambölls bland annat följande:
De synpunkter som föredragaren framhållit om jagarens
olämpligbet såsom rekognoseringsfarty g pointerades ytterli gare.
Vidare yttrades tvifvel om det är riktigt att ryska flottans upp·
i Port Arthur och Vladivostokeskadra rna verkligen
delnina
h
hade till följd att japanerna härigenom kunde blifva så öfverlägsna vid Port Arthur, ty den styrka under Kami111ura som
var a[delad mot Vladivostokeskader n (bevakade Koreasundet)
var ju äfven öfverlägse u denna eskad er och om Vladivostok·
vid Port Arthur, hade ju den där blochade ]eO'at
krvssarne
h
"
·'-·) I ett företal till >La guerre navale moderne• af 11ichel Mery,
lieutenant de vaisseau en retraite.
·X··;:·) Anföres här, ty diskussionen hänför sig till denna del af föredraget.
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keraode styrkan kunnat ökats med Kamimmas eskader och
sålunda ej krigsläget förbättrats för ryssarna. Faran vid delning af styrka uppstår ju särskildt om fiend en härigenom
kan använda sig af de inre linj erna, men detta gjorde ej japanern a och vid de strider , som utkämpades före Tsushimaslaget fingo de olika japanska styrkorna strida ensamma mot
sina motståndare. Den slntlednitJg som föredragaren därför
ansåg sig kunna göra a f detta krig med afseende på svenska
flottan s fredsförläggning, torde knappast hafva sin tillämpning.
Dessutom uttrycktes tvifvel om det kan sägas vara rik·
tigt att japanerna genom att rikta sin eld mot stridstornen
h ärmed afsågo att döda sina motståndares högre befälhafvare,
utan ansågs, att om stridstornet användts såsom riktpunk t, så
var det därföre att det är en lämplig markerad sådan när man
·önskar träffa fartyget i sin helhet, och att ryska amiraler och
fartygschefer dödades eller sårades vore mera en tillfällighet
eller snarare att det hände dem detsamma som det hände
.andra af personalen som befunno sig på öf\'erbyggnnd eller
.andra utsatta platser.
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Föreslagen deviationsbana
skärgård.

Carlskrona

Länge har det varit ett kändt behof att vid örlogsstationerna det så ordnades, att eskaderfarty gen s första kompassJUsteringar kunde lättare, hastigare och noggrannar e utföras
än hvad hittills varit fallet. De sätt, som för närvarande an·
väudas inom skärgårdarn e, äro vanligen rundsvajnin g på ankarplatsen eller rundgång vid duc d'alb. l båda fallen kräfvas
särskilda anordninga r med antingen bogserbåtar eller förtöjningsarbeten. Kommer så härtill att under själfva devi eringen vanligtvis, för att inte säga alltid, en del omständigh eter bruka
inträffa, hvilk a orsaka ett stand o eller afbräck, till men för
justeri ngen och till förargelse för dess verkskällare.
Fartygen tendera äfven till att öka sina dimension er högst
väsentligt, hvilket än mera gör sitt till att deviationsu ttagning
vid dnc d'alb, h vilket sätt tord e vara mest användt, är en
både tid södand e och besvärlig operation. Så är exempelvis
pansarkryss aren Fylgia för lång för att kunna deviera vid duc
d'alben i Stockholm, och vid »Pollux» i Carlskrona skall man
med detta fartyg under hård ostlig vind hafva en särskild tur
om ej kablarne springa, när akterskeppe t skall upp mot vindögat. Detta har erfarenheten gi[vit vid hand en.
Visserlig<m gå fartygen ofta till sjöss för deviationsut tagning, men härvid fordras gynn sa mm a väderleksfö rhållanden ,
smu lt vatten och god sikt; förutom det att omständigh eterna

Kto.RTI\
öfver DEVIE.RINGSBI\Ni\N i Carlskron a s\<.ä:rgå.rd

...............

'1000me.ter
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Uti
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Sha.Za: 1:ioo

Y..R. ålzolmen
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kunna vara sådana, att ett enskildt fartygs utlöpand e för dylikt ändamål förbjude r sig själft. För öfrigt är kompens ering
med tillhj älp af eleviatam eter ej alltid så lätt att utföra.

Uti västra delen af Carlskro mt skärgård har man· för afsikt att anordna en fullt modern o<.:h tidsenlig deviatio nsbana,
där de största af vära fartyg skola kunna kompens era och deviera und er gång.
Å bifogade karta utvi sas hvar och huru banan komm er
att ordnas, och boppas man få allt klart till våren.
A kartan föreställa:
korn penserin gslinj e för koefficienten C,
NS
B,
»
»
0\V
D,
»
»
»
NO S\V
A K, BK, CK etc. deviering slinjer, angifvan de bäringar na
0
till Hasselö kyrka för b varje jämn grad inom magnetis k S H W
och magnetis k S 86° W.
Samtliga bäringar äro uttagna under hösten 1907.
En kompass justering å banan tillgår sålunda:

Kompensering.
niagnete rna anbringa s på deras ungefärl iga platser i respektive nakterhu s.
Om fartyget har fl ere än en kompass böra officerarne
eller styrmänn en fördelas till de olika kompass platserna .
Koefficie nten C:

U n der sakta fart styres noga uti enslinj en N S och tvärskeppsm agn eterna föras så, att kompass erna visa N ord eller
Sycl. Därefter styres kontraku rs, magnete rua justeras och
fastsättas .
Koefficie nten B:

Uneler sakta fart styres noga uti enslinjen 0\V och lång-

-116-

skeppsmagn eterna föras så, att kompassen visar Ost eller West.
Därefter styres kontrakurs, rnagneterna justeras och fastsättas .
Koefficienten D:

Under sakta fart styres noga uti enslinjen N O S vV mot
D-holmen och kompensato rerna föras så, att kompassen visar
nordost och fastsättas.
Vid kompenserin g af krängningsfe let (ko e:ff. X ) användes NorclSycl- eller Ost- -west-linj en allt efter elen metod man begagnar sig af.

Deviering.
Fördelning af officerare och styrmän bör vara följande:
N :r l, ledare, vid normalkom passens pejlskifva,
N:r 2, observatör, vid bryggkompa ssens pejlskifva,
N:r 3, observatör och förare af protokoll A~'), vid normalkompassen,
N:r t!, observatör och förare af protokollen A och B'''), vid
bryggkom passen,
N :r 5, observatör och förare af protokoll B, vid styrkompassen,
N :r 6, observatör och förare af protokoll B, vid stridstoruskom passen,
N:r 7, obser vatör och förare af protokoll B, vid kommunikationsce ntrum skom passen,
N:r 8, observatör och förare af protokoll B, vid styrmaskitull m sko m passen.
Ringledning ar böra vara dragna till de olika platserna
eller, om tillgång till dylika ej finnes, repetitörer vid språkrör.
I närheten af n:ris 1 och ~ böra reliugspejls kifvor vara
uppsatta.
Utförande.

N:r l ger order ti11 n:r 3 att gifva ntiäsningssi gnal vid
·X') Se sid. 120.
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hvar tionde grad, som fartyget ligger an enligt normalkomp assen, samt varskor till alla observatöre rna hvilket gradtal på
normalkom passen, som blir det första.
N :ris l och 2 inställa pejlskifvorn as rörliga skifvor med
detta gradtal ens med styrstrecket .
N:r 2:s funktion är att pejla kyrkan när den bortskymmes för n:r l, och som detta på de allra flesta af våra fartyg
tord e inträffa, när kyrkan är nära eller rätt förut, bör felet,
som uppstår, vara allt för litet för att det skall hafva n fwou
b
han
pejlingar
alla
taga
gärna
må
2
N:r
praktiken.
i
betydelse
kan cirkeln rundt, men enelast cle, som n:r 1 »missat», använtill observadas vid tabellens uträknande . Finnes eJ· tillaåuab
"'
tör vid bryggkompa ssens pejlskifva får ledaren taga ut de
»missade» deviationern a på ett diagram. I det följcmde beskrifves endast n:r l:s operationer.
N:r l följer stadigt kyrkan men pejlskiEvans dioptrar tills
att n:r 3 ger afläsningssi gnal, då ban först observerar huru
kyrkan befann sig i förhållande ti ll devieringsm ärkena, ropar
ut detta till n:r 3, som antecknar uti kolumn II, och läser
seelan af hvad pejldioptern visar å pejlski[van samt ropar ut
detta till n:r 3, som antecknar uti koltunn IV.
När atiäsningssi gnal ges, atiäsa n:ris 4, 5, 6, 7 och 8
sina kompasser och anteckna uti protokoll B, kolumn III.
N:r l inställer därefter pejlsleifvan å nästa gradtal , som
skall afläsas, och samma manöver upprepas kompassen rundt
under det fartyget med sakta och jämn fart löp er cirkeln ruudt
inom sektorn AKZ (se kartan). Svängning bör utföras båda
vägaru e.
Nu är deviationsut tagningen verkställd.
Uträkning af cleviationstabeller.

Uti protokoll A ifylles först kolumn III, och därefter uträknas skillnaden mellan magnetisk och devierande bäring,
hvilken skillnad med iakttagande af rätt tecken eller namn
blir deviationen (kolumn V), medelst hvilken sedan magnetisk
kurs (kolumn VI) uträknas.
Nu är normalkomp assens deviationstabell färclig.

-

118-

-119-

Ut.i protokollen B för de andra kompasserna införes först
från protokoll A »magnetisk kurs» (protokol1 B, kolum II).
Skillnaden mellan »magnetisk kurs» tkolumn II) och »kurs å
______________ __________ kompassen » (kolumn III) blir »deviation å- - ---kompassen» (kolumn IV). Denna deviation utlägges därefter
_å ett diagram (särskildt för detta ändamål uppkonstruera de
diagramm er med linj er för hvarje grad komma att tryckas) ,
hvarur sedan deviationstabellen kan uttagas.

oss får man praktiskt pröfva sig till elen mest lämpliga svängniogsdiametern .
Under bäringames uttagande gjorde undertecknad en
fullständig deviationsuttag ning med varfvets ångslup Blixten
och behöfdes härvid endast 6 bred vid b varandra liggande
märken*).

Exempel på deviationsuttagning.

Detta tillvägagångss ätt vid deviation suttagning (att följa
föremålet med pejldioptrarna) är naturligtvis tillämpligt äfven
vid rundtagning vid duc d'alb eller till ankars, hvadan protokollen A och B äfven då kunna användas och tabellen uppgöras med »kurs å kompassen» för hvar tionde grad.

Fartyget bar börjat sin gir styrbord hän i cirkeln.
a) N:r 1 till samtliga observatörer: »Första kursen blir
N 40° 0! »
b) N:r 1 inställer pejlskitvan med N 40° O ens styrstrecket.
c) N:r l följer kyrkan noga med clioptrarne.
el) Normalkompas sen visar N 40° O n:r 3 ger aftäsningssign al - n:r 1 observerar kyrkan ungefär midt emellan
märkena K or.h L samt ropar ut: »K L » - n:ris 4, 5, 6, 7
och 8 afläsa sina kompasser.
e) N:r 3 antecknar uti protokol1 A, kolumn II - n:ns
4 5 6 7 och 8 anteckna uti protokoll B, kolumn III.
f) N:r 1 aiiäser på pejlslöEvan där dioptern stannat och
ropar ut: »867°\Vl»
g) N:r 3 anteckn:1r uti protokoll A, kolumn IV.
h) N :r 1 inställer pejlskifvan med N 5D 0 O ens styrstrecket,
hvarefter samma mauöver upprepas.
N :r 1 får nu vid afiäsningssigna len kyrkan att vara nära
ens med K ocll aftäser på pejlskitvan S 69° \V.
Se anteckningarn e uti bifogade protokoll.
Och så vidare.
l

l

Carlskrona i januari 1908.

Carl Leche.

,

För våra l:a klass pansarbåtar bör en svängningsdiam eter af 1100 a 1200 meter vara tillräcklig, men som emellertid detta sätt för uttagande af deviation än nu ej användts hos

-::-) Under tiden för häftets pressläggning har jag haft tillfälle att
.å b an an uttaga deviation med kanonbåten Urd.
Härunder gjordes sv,ingningar båda vägarne, babord hän i närIleten af Löfgrundets röda ballong prick hvartill behöfdes m ärkena M
-T eller 7 stycken samt styrbord h än nära H asselö-htndet h vartill behöfdes märkena A-M eller 11 stycken.
En sväng kompassen rundt lugnt och sakta tog en tid af 20 minuter.
Märkena voro provisoriska, men detta oaktadt och trots ogynnsamma väderleksförhåll anden förefanns ingen svårighet att särskilja
·d em; ej häller yppade sig någon f\nnan olägenhet vid deviationsuttagningen .
C. L.
T idsk1·ift i Sjöväsenclet.
9
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appa rat, hvar Det väse ntlig a i denn a uppf innin g är en
särsk ildt för
rer
moto
igeno m arbet sförm ågan hos bögt ryck lufts
därig enom , att den i
torpe der kan höjas . Detta åstad komm es
till moto rn i en för
ett luftk ärl inpre ssade lufte n på sin väg
till förbr änni ng af ett
ända måle t kons truer ad appa rat utny ttjas
samt idigt vatte n invid
hvar
finfö rdela dt lätta ntän dligt ämne ,
ndlas till åuga , och
spru tas, och af den utvec klade värm en förva
i ställe t för uppv ärmd
att den sålun da bland ade ängg asmä ngde n
.
Ju ft anvä ndes till drifv ande af moto rn
rat afser där(E n likna nde af Arm stron g kon stru erad appa
e lufte n
mand
kom
ärlet
emot enda st att upph etta den från luftk
ten.)
effek
för att därig enom öka
et och regleTillfö rseln af det brän nbar a ämne t och vattn
förbr ukad e lufte n
ringe n af dess mäng d i förhå lland e till den
att geno m moto rns
sker i denn a appa rat autom atisk t på så sätt,
römn ing Rf luft,
tillst
ig
ständ iga förbr ukan de af luft en ständ
ppar aten geingsa
bräns le och vatte n äger rum till uppv ärmn
Jufte n .
e
and
nom öfver tryck hos den från Juftk ärlet komm
t sker autoFörs ta antän dnin gen af det brän nbar a ämne
ad peråverk
n
lufte
erade
rim
mati skt geno m en af den komp
(H).
at
ppar
kuss ionsa
af figur en, beAnor dnin gen , som i sin helhe t angif ves
leder till Jylln ingsstår af ett luftk ärl (A ), från bvilk et ett rör
gsve ntile n . Därventi len (B) samt ett anna t (k) till pådr agnin
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af vanlig
Ifrån går luftled ningen (k) till en tryckr egulat or (D)

ingen
konstr uktion , och sedan passer ar den fördrö jnings inrättn
(E).
(I) och vidare till värme appara teu
eUnder värme appara ten (E) och förena d därme d är bränsl
förstbehåll aren (F), hvarif rån ett häfrör (a) leder upp till den
a.
nämnd
Värme appara tei1 (E) består af en cylind risk mante l (b)
a,
inuti h vilken ett kärl (c), som omslu ter förbrä nnings gasern
ring
är så inbygg d t, att ett ringfo rmigt rum (d) återstå r utomk
del (f)
detsam ma. Kärlet ::tfsmalnar nedåt till en cylind risk
ebränsl
af
delen
nedre
från
och i dess botten skj ater ett rör
d
hufvu
riskt
cylind
ett
behåll aren upp och har i sin öfre ända
cylin·
den
(g) med radiell a bål (h). Mellan hufva det (h) och
som utdriska delen (f) bar kärlet en ringfo rmig förträn gning,
hål (i)
vidgar sig nedåt till en slags studsa pparat , som genom
ret
luftrö
vilket
h
i
(e),
et
rumm
står i förbin d else med det yttra
nar.
inmyn
(k) från fördrö jnings appara ten
(1),
I värme appara tens ytterv ägg är en ringfo rmig kanal
(G).
som står i förbin delse med röret (m) från vatten behåll aren
rmiga
Genom små hål (n) står (l) i förbin delse med det ringfo
(o) i
röret
genom
står
(I)
ten
rum me t (d). Fördrö jnings appara
(F).
llaren
förbin delse med bränsl ebehå
Den bredvi d värme appara ten befintl iga vatten behåll aren
med
(G) står med sin öfre del genom ett rör (p) i förbin delse
fördrö jnings appara ten (I).
Å värme appara ten finnes dessut om en perkus sionsa ntändcket.
ningsa ppara t (H), som sättes i verksa m het genom lufttry
Appar aten arbetar på följande sätt:
Vid hanen s omkas tande rusar luften till tryckr egulat orn,
luften
där den reduce ras till arbets trycke t. Den kompr imera de
upp·
till
gen
lednin
passer ar sedan med stor hastig het genom
visst
ett
åtgår
värmn ingsap parate n, och vid deana ström ning
mindr e
arbete. Däraf följer att trycke t i värme appara ten är
dna beän i lednin gen och i de båda med lednin gen förbun
ättnin g
igångs
ns
rnator
·
vid
att
håll a rne. Detta har till följd,
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såväl bränsle som vatten tryckas från behållarne in till värmeapparaten .
Den i det ringforma de rummet (c) i värmeapp araten inträngande luften delar sig åt två olika håll. En del däraf ingår genom hålen (i) ti ll värmeakm marens undre del, styr därifrån uppåt genom det ringforma de rummet mellan f och g
och sliter därvid med sig de ur bålen (11 ) droppvis framsipprande gaserna och förHyktigar dem. I mellersta delen af värmeappara ten äger sedan antändnin gen och förbrännin gen af
blandning en rum .
Den andra delen af don komprime rade luften strömmar
genom det ringforma de rummet (d) utanför manteln och för
därvid med sig det genom hålen (l) droppvis utsippran de vattnet och förvandla r det till små fina partiklar. I öfre delen
af värmeapp araten sker sedan föreningen mellan förbrännin gsprodukter na och den vattendrä nkta luften, och vid dess innerliga hopblandn ing förvandlas vattnet ögonblick ligen till ånga.
Den automatis ka tr'_Yck-fördröjningsapparaten (I) åstadkommer, att under de första sekundern a af torpedens lopp i
banan blott ett ringa tryck släppes igenom, hvarpå trycket
först så småningo m stegras till arbetstryc ket.
Denna apparat har följande fördelar:
l) Första antändand et af laddnings blandning en sker vid
helt ringa tryck , så att den vid antändand et framalstra de plötsliga tryckstegr ingen ej kan ha några nackdelar för motorn.
::!) Genom den småningo m ~keende tryckstegr ingen skonas
motorn vid igångsättn ingen.
3) Genom ändamålse pligt placerand e af luftkanale rna p,
o och i kan begynnels emomente t för benzin- och vattentillförseln såväl som antändnin gen noga regleras.
Det föregåend e är hämtadt från en af Gesztesy utgifven
beskrifnin g af sin apparat, h varvid en af de ±ördelar, som han
migifvit, bliEvit utesluten såsom varände oriktig i viss mån.
Mellan Armstron g och Gesztesy, hvilkas uppfinnin gar i
mycket påminna om hvarandra , pågår för närvarand e en patentstrid. A:s apparat saknar vattenbeh ållare och fördröjnin gs-

apparat och afser endast att uppvärma den luft, som från
luftkärlet strömmar till maskinen. Hos båda sker uppvärmningen utom luftkärlet, h varemot i Bliss apparat (se N ors k
tidskrift för Sovmsen, häfte 5, sid. 303) uppvärmn ingen sker i
luftkärlet. Oaktadt påstående om motsatsen torde luftkärlsBXJJlosion här ej vara utesluten. l hänclelse maskinen vid
hanens omkastan de ej skulle komma i gång och torpeden (i
undervatt enstub) blir liggande i tuben, så uppstår en riskabel
tryckstegr ing. Faran minskas dock något däraf, att när trycket stiger öfver viss gräns, vätskan undantryc kes, så att förbrännings hastighete n ninskas. Dessutom bar proftryckn ing af
e tt kasseradt lu ftkärl (med porösa bottnar) af vanlig tjocklek
tillbörand e 45 cm. 150 kg.·cm. 2 torped gjorts, och luftkärlet
2
sprängdes först vid omkring 390 kg.-cm tryck. En explosion
2
af med 150 kg.-cm luftryck fylldt kärl medför en verkan, som
likn ar sprängnin gen af en torpedlacldning.
Med Armstron gapparate r pröfvade torpeder hafva varit
utsatta för tlera maskiuexp losioner. Dessa torde bafva uppkomm it af följande orsaker. Under det i Gesztesys apparat
antändnin gen sker vid lågt tryck (rest skofvel), så äger den
hos Armstron g rum vid full luftpåsläp pning. Vid den plötsliga t.ryckstegring, som sker vid igångsättn ingen, har trycket i
slidskåpet i Armstrong -torpedern a befunnits uppgå till 100 a
2
120 kg.-cm. 2, men i Gesztesys blott till omkring 40 kg.-cm.
€!ler ungefär clet tryck, som man önskar erhålla i maskinen .
Ehuru i G:s uppfinnin g vattenång an visserligen minskar effekten något, så blir å andra sidan temperatu ren icke
alltför hög. I slidskåpet på A:s torpeder har värmen stigit till
100o O. med G:s
240° O. mot omkring
200° O. a

+

+

+

apparat.
På grund af nyss påpekade olägenhet er och till följd af
{)fta upprepade haverier har Armstron g måst tillverka maskindelar af nickelstål, såsom slider, slidkamm ar och centrumhy lsa,
samt pistonkan nor af gjutj ärn eller nickelståL
Den vattenmät tade ång•m i G:s apparat båller sålunda
igångsättn ingstrycke t och temperatu ren relativt låg, hvarjämte
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antändning af gaserna under lågt tryck och en lugn igångsättning äro typiska. Men Armstrong-apparat en borde utan
större svårighet kunna förbättras, så att den blir säkrare vid
igångsättningen.
Hittills ha 45 cm. 160 kg.-cm. 2 torpeder uppnått följande
hastigheter på nedannämnde distanser:
3000 m.
2000 m.
1000 n:1.
22 a 24 knop
26 a 28 knop
33 a 38 knop
Med Armstrongs apparat har erh ållits:
1000 m.
1500 m.
41 knop (med 80
knop
37
kg.-cm. 2 luftrest!)

2000 m.
31 knop

1
Med Gesztesys apparat har farten blifvit 2 a 2 / 2 knop
lägre än med A:s, men har G:s ännu ej hunnit pröfvas mycket. Användande af benzin i G:s apparat torde vara dess största risk och fordrar stor försiktighet särskildt vid påfyllningen,
då genom oförsiktighet med eld explosion har inträffat.
Den första europeiska natiou, som i Fiume pröfvade dessa
apparater var Sverige - samtidigt äfven Japan - men ett
par nationer, bland andra Danmark, hafva redan ingått för
en värmeapparat efter Bliss system.
'riden torde snart vsra inne för Whitehead att öfvergå
från 4 cylindriga maskiner till turbiner - en del experiment
hafva pågått i detta syfte, men ännu ej med önskadt resultat.
Med lämplig konstruktion bör turbinen bli mindre utsatt för
skador, än hvad fallet varit med cylindermaskinen. Amerika
hafva sedan några år tillbaka å nya kryssare och slagskepp
53 cm. turbintorpeder med Bliss uppvärmningsappa rat. De
60 cm. torpeder, som skola bilstycka nybyggda franska slagskepp och kryssare lära likaså bli med värmeapparater försedda turbintorpeder.
För att draga full nytta af de långa distanser, hvarpå
med luftuppvärmning försedda torpeder kunna skjutas, måste
gyroskopen förbättras . Detta sker i Fiume genom att förse
gyroskopet med luftigångsättning liksom bos Schwatzkopff,
men med bibehållande af enkelhet i konstruktionen.
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I-huu Bliss system ställer sig jämfördt med G:s och A:s
är ej så lätt afgöra. Säkerheten för maskinexplosion är större
hos Bliss än de andra, enär det är lätt att hålla jämt och
lagom tryck samt normal vä1me. Men effekten blir mindre med Bliss system, genom att den uppvärmda luften får
tillfälle att betydligt afkylas, innan den når maskinen , !warjämte uppvärmningen måste hållas inom små och reglerad e
gränser för undvikande af luftkärlssprängning .
Af det anförda är emellertid tydligt, att torpedvapnet
genom värmeapparatens införande tagit ett stort steg fram åt,
och att steget tages fullt ut genom turbinens införande är antagligt. Det torde icke dröja länge, innau man utan kaliberökning erhållit turbintorpeder med värmeapparater afsedela för
4- a 5000 meter med en fart af omkring 30 knop och på l 000
meters distans uppnående en hastighet af 45 a 60 knop.
Carlskrona den 12 februari 1908.

Erik Wahlberg.
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Sammandrag
af de förändringar i flottans stridsfartygstyper,
hvilka af sakkunnige anses erforderliga.''')

Pansarbåtar af l:a klass och pansarkryssare.
Den kraftiga utveckling med hän syn till både anfalls- och
skyddsmedel, som sjökrigsmaterielen inom snart sagdt alla mariner under senaste åt· undergått, och den erfarenh et, som
kunnat vinnas från det senaste sjökriget, gifva vid banden ,
att de sjögående pansarfartyg, som äro erforderliga, för att
vår flotta skall vara i stånd att utföra de olika operationer,
h vilka för land ets försvar kunna ifrågakomma, måste besitta egenskaper, som nödvändiggöra en afsevärd utveckling af vår se.naste pansarbåtstyp.
En granskning af dessa egenskaper visar:
att en högre fart, en kraftigare artilleribestyckning och
-ett mera utsträckt pansarskydd, än vår senaste pansarbåtstyp
besitter , äro erforderliga, samt
att för utnyttjande af den högre farten och den kraftigare artillerib estyckningen en större grad af sjöduglighet än
den, som våra nuvarande pansarbåtar äga, är behöflig.
Flottans samtliga fartyg måste emellertid kunna begagna
skärgårdarnas militärledsnät, och de sjögående pansarfartygen
·):·) Bilaga G. till betänkande afgifvet af jämlikt n ådigt bref elen
14 september 1906 tillkallade sakkunnige för utredning i afseende å
. erforderliga ändringar i typerna för flottans stridsfartyg.
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böra kunna inom skärgårdame uppträda i ~>amverkan med
våra nuvarande pansarbåtar af l :a klass. :Med hänsyn härtill
måste fartygens djupgående begränsas och deras manöveregenskaper bestämmas.
Den utveckling, hvilken sålunda måste gifvas åt vår senaste pansarbåtstyp, angifves af nedanstående tablå.
Deplacement med normalt ko~förråd ........ ............ tons 7500
118,5
Längd i vattenlinjen ...... ...... ...... ... .. ...... ...... ...... ... m .
19,0
Bredd ............... ... .. .. ............................... ............... »
6,4
Djupgående m ed normalt kolförråd ...... .. ...... ...... »
))
))
6,6
maximum
»
17500
..
................
...
Indikerade hästkrafter .......................
21
:B"'art med normalt kolförråd ............................... .. knop
450
Kolförråd, normalt .... ............................... ......... .... tons
800
maximum (fulla boxar)..................... ... »
»
3000'
fart
knops
14
med
Aktionsra. die med maximum}
960'
högsta fart .. .
»
kolförråd och
9
Antal ångpannor, Yarrows dubbla.. .... .................. st.

········J ! !i:: cm~
1 ~

Adill"i ............... .............. · .. ······· ··· ··· ·

11 ':

k.

4
37 mm. k.
Energi per bredsida ...... ............... ......... ...... ... .. ... rn. 54986
·T orpedtuber .. ...... .. ............................. ...... .. . 2 st. 45 cm. u .·v.-t.
torn , rörliga ........................ mm. 200-100
150-100
28 cm. { » fasta ......................... ..
150-75
»
......
......
...
torn, rörliga .........
19,4 cm. » langnings- (förutom ci·
50
tadellet) ...... .. ...... .. ......
100-50
10,5 cm. torn, rörliga ...... ............ ......
Pansar
200
stri.c'lstorn ... ... ............ ... ... ... ...... ......... ... »
150-100
»
citad ell ... ...... ...... ...... ......... ... ...............
vattenlinje ........................... mm. 60-150-200-150-60
40
sluttand e ..... .... ........................... mm.
30
.
däck { bonsontalt
...... ... .. ......... ...... ...... »
).
4
S
strålkastare
"·

~
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Båtar...................... .............................. .............. st.
Besättning, som erfordras .. .... antal man omkring
Kostnad med en ammunitionsutredn ing ......... Kr.
två ammunitiousutredn ingar ...... »
»
»

-- 131 ·-

14
450
12,547,000
13,450,000

Ehuru det genom unionens upplösning för vårt land inträdda krigspolitiska läget föranledt, att flottan under vissa
krigsfall måste tilldelas vissa nya uppgifter, kommer den typ
af pansarfartyg, till hvilken vår l:a klass pansarbåt enligt
ofvanstående bör utvecklas, ·att blifva väl skickad att lösa jämväl dessa uppgifter å rikets kuster orngifvande haf.
Om pansarkryssare nu skulle nybyggas för vår flotta,
måste de, för att erhålla samma möjlighet att med framgång
kunna lösa sina uppgifter, som Fylgia-typen hade vid sin planläggning, undergå en så betydande utveckling, att de ej torde
komma att i princip afsevärdt skilja sig från det ofvan föreslagna pansarfartyget, hvilket alltså bör lämpa sig för lösande
af jämväl de flesta af pansarkryssarens uppgifter i vår flotta.
En pansarfartygstyp, betydligt starkare än den nuvaran·
de, är på grund af ofvan angifna skäl nödvändig för vår
flotta. Genom att typen erhåller de hufvudegenskaper, som
angifvas i ofvanstående tablå, kan en sammansmältning af typerna 1:a klass pansarbåt och pansarkryssare äga rum. Denna
ur ekonomisk :;ynpunkt fördelaktiga omständighet medför under nuvarande förhållanden ur strategisk synpunkt inga afsevärda olägenheter.
Spaningsfartyg.

För att öfvertaga pansarkryssarens uppgift vid rekognoscering och spaning till sjöss, hvilken uppgift "icke bör anförtros åt det föreslagna pansarfartyget, samt för att i mån af
behof ersätta torpedkryssare, böra spaningsfartyg nybyggas med
nedan upptagna clim8nsioner, egenskaper och beräknad kostnad.
835
Deplacement, fullt rustad t .............................. ..... tons
83,82
Längd i vattenlinjen ...... ...... ...... .. ... ... ......... ...... ... m.

8,08
Bredd .... .. ............................... ............................... . n1eter
2,17
Djupgående. fullt rustadt..... ................ ... ............ ... »
11,500
.
..........
...............................
hästkrafter
Indikerade
Fart med 75 tons kol om bord och i ö fri g t fullt
30
rustad t .............................. ................. ...... ......... knop
222
Kolförråd, maximum .............................. .............. tons
3000'
Aktionsrflclie vid 15 knops fart ... ... ... ... ... .. ... .. . ...
J 6 st. 10,5 cm. k.

Artilleri .............. ............................. ............

:e~~r:~~~::~:~:~

1
Torpedtuber ......... ... ............................... ........ 2 st. 45 cm. ö.-v.-t.
Kostnad med en ammunitionsutredn ing ...... Kr.
» två ammunitionsutredn ingar... »
»

2,473,000.
2,561,300.

Jagare.

Artilleribestyckning en a Jagare, som hädanefter anskaffas,
bör utgöras af fyra 75 mm. kanoner samt två automatiska
gevärskulsprutor, hvarigenom dock anskaffningskostna den för
en jagare icke ökas utöfver den nuvarande: 1,286,000 kronor.
Å redan färdiga jagare bör vid sidan af den nuvarande bestyckningen installeras två automatiska gevärskulsprutor.
Torpedbåtar.

Artilleribestyckning en å 1:a klass torpedbåtar, som hädanefter anskaffas, bör utgöras af två korta 57 mm. kanoner,
hvarigenom dock anskaffningskostna den för en l:a klass torpedbåt icke ökas utöfver den nuvarande: 435,000 kronor.
Undervattensbåtar (hemlig).

Minfartyg.

Sjögående minfartyg böra fortfarande anskaffas genom

-
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af l:a klass kanonanbåtar i ungefärlig likhet me<i
und er ändring till minfartyg vara nd e l:a klass kanonbåten
Edda.
Kostnaden för inred nin g af en kanonbåt beräknas till
223,000 kronor.

inr~dning

Pansarbåtar af 3:dje klctss.

Modernisering af 3:dje klass pansarbåtarna Hildur, Björn
och Gerda bör utföras i ungefärlig likhet med i\. öfriga 3:dje
klass pansarbåtar utförd föränd ri ng. I stäl let för 57 mm. kanoner böra emellertid installeras 75 mm. kanoner, försedda
med lättare pausarskydd.
Kostnaden för modernisering beräknas uppgå till för hvardera af pansarbåtarna Björn och Gerda 27 -!,000 kronor och
för pansarbåten I-Iildur 180,000 kronor.

Meddelanden från främmande mariner.

Norge.
Öfningar. För den händelse erforderliga medel beviljas,
ko mmer innevarande år förutom de vanliga stam- och rekrytöfningarna en torpedskola att anordnas i land under månaderna maj och juni för att sedan fortsättas på de rustade torpedbåtarna. Skjutskolan skall likaså pågå under maj och juni.
- Kadettfartyget Sleipner skall utgå på expedition från midten
af maj till slutet af september. -- Af årsklassen 1908 skola
und er året 622 värnpliktige inkallas, därai 440 den 15 juni
och 182 den 15 december.

Danmark.
Öfningseskader n. Innevarande år kommer under amiral
schillers befäl en öfningseskader att bildas, bestående af pausarfartygen Herluf Trolle och Olfert Fischer, kanonbåten Skjold,
kryssaren Hekla och minfartyget Hjmlperen förutom en del
torpedbåtar. Fartygen skola först utgå på själfständiga expedition er för att senare på sommaren sammandragas till en
eskader. - Dessutom skall kryssaren Hejmdal rustas för att
utgå som kadettfartyg.
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Ryssland.
Budget. Försvarsbudgeten är för närvarande under be:h andling i duman för slutna dörrar. En särskild komtmsswn
är tillsatt för att oTauska densamma. Isynnerhet äro fartygsb
nvbyaanaderna föremål för stor uppmärksamhet och SJÖmlmJ
bb
f
k
stern jämte öfriga flottans ledande män hafva m ör ommissionen fått redoaöra för bemanningsmöjligheter, möjligheter för
b
fartygsbyggnad inom landet, planer för förbättrad orgamsatwn
m. m. Den 13 februari har för kommissionen framlagts tre
i sjöministeriet utarbetade program för fartygsbyggnad.. Det
första är uppgjordt under förutsättning att nybyggnad eJ skall
ske. Det andra är afsedt att genomföras på 4 år till 1912.
I enlighet med detta program skulle byggas 4 nya slagskepp,
2 flytande baser (en för slag- och en för torpedflottan) samt
ett visst antal jagare för en sammanlagd kostnad af 450 mi~!.
rubel. Det tredje och egentliga nybyggnadsprogrammet, hvllket är synnerligen fullständigt och utarbetadt i de minsta detaljer, skulle vara afslutadt år 1917. I programmet ingår såväl byggande af en stor slagflotta som ock utförande af hamnanlä aanin aar och SJ.ömätningsarbeten. Om detta pr0gram kombb
b
d"]'
mer att genomföras, hvilket med Rysslands nuvarande a 1ga
finanser starkt k&n betviflas, skulle utgifterna för sjöförsvaret
till och med år 1917 uppgå till 2,157 mill. rubel.
d

o

o

o

o

o

o

Materielen. Pansarkryssaren Amiral Makaroff har nu utfört sin officiella proftur, hvarvid uppnåddes 22,55 knop (kontrakterad fart är 21 knop).
- Sjöministeriet har för riksrådet framlagt förslag att
under sommaren 1908 i Östersjön hålla ej mindre än 114 torpedfartyg under expedition.
.
.
- Samtliga de små 23 tons torpedbåtarna (mmonoskl),
stapelsatta 1877·-78, hafva såsom odugliga strukits från fart.ygsförteclmingen.
Organisation. Man ämnar under den närmaste framtiden
genomföra en ändring i flottans ekonomiska och tekniska för-

135-

valtning. Härför skulle inom sjöministeriet bildas 7 olika afdelningar, !war och en till viss grad fristående och förfogande
öfver egna medel, nämligen:
l) Fartygsbyggnadsafdelningen;
2) Maskin byggnadsardelningen;
3) Artilleriafdelningen;
4) Torpedafdeln ingen;
5) Kommiso,ariatafdelningen;
6) Finansafdelningen och
7) Afdelningen för byggnader i land.
- Amiralitetsrådet har godkänt ett af flottans stab utarbetadt förslag till ändringar i ekipageindelningen. Enligt
detta delas ekipagen, utom gardesekipaget, i sjö- och landkommandon, de förra afsedda för flottans fartyg och de senare för tjänst i land och å hamnfartyg. Sjökommandonas
personal får så vid t möjligt ej om bytas. Officerare och vederlikar kunna förflyttas, dock endast vid en viss tid årligen.
Sjökommandona bilda i tjänste-, administrativt och ekonomiskt afseende särskilda afdelningar och indelas i kompanier på 50 till 250 man samt stå, äfven då de ligga i land, under sina fartygsofficerare.
..
Landkommandona utgöra fyra ekipage (två Ostersjö-,
ett Svarta hafs- och ett sibiriskt), fyra baHekipage (Kronstadts, Libaus, Sevastopols och Nikolajeffs) och tre flottkompanier (Revals, Sveaborgs och Kaspiska). Ekipagen mottaga och
utbilda samtliga rekryter, bilda besättningar för under byggnad varande fartyg och fylla vakanser i fartygsbesättningarne.
Halfekipagen sköta vakttjänsten i hamnarne och tjänsten å
hamnfartygen .
-- Amiralitetsrådet har haft under behandling ett förslag
om reorganisation af officersutbildningen och inrättande af en
däcksofficerskår. Förslaget upptager:
l) Omändring af den nuvarande kadettkåren till en sjökrigsskola med inträdesrätt för ynglingar med elementarskolebildning.
2) Inrättande af en sju-klassig kadettkår i Sevastopol.
Tirlslc1'ift i Sjöväsenäet.

10
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England.
3) Bildande af en däcksofficerskår, att rekryteras af de
underclficerare (konduktörer), hvilka kvarstå i. tjänst efter uttjänt värnplikt.
Denna senare kår är afsedd att ersätta bristen på officerare och fackutbildade underofficerare och manskap. Däcksofficerarne skola delas i fyra kategorier, de två första merl
löjtnants, de två sista med underlöjtnants grad. Däcksofficerare utbildas genom en två-åri g allmän kurs och en två-årig
specialkurs, den senare förenad med praktisk tjänst c,mborcl .
- Äfven förljudes att för att erhålla en duglig underofficerskår, en fyrr.-årig skeppsgosseskola skall upprättas.

Indelning i {ö1·band m. m. Efter afslutade reparationsarbeten afgick Dreadnought den 5 februari från Portsmouth
till Sheerness för att som förut nämnts ingå som flaggskepp
för I-Iemf:lottan.
- Slagskeppet Jupiter, tillhörande Kanalflottan, aflöstes
den 8 januari af Venerable för att i stället ingå i H emftottan.
Nästa fartyg, som komm er att aAösas i. Kanalflottan, blir slagskeppet Ocean, hvars plats skall intagas af Irresistible h·åll
Medelhafseskadern.
- Kryssaren Topaze ingick den 20 januari som flaggskepp för jagareflottiljen i Hemflottans N oredivision.
- De nya snabbgående jagarna Cossack, J\'Iohawk, Ghurkn,
'l'artar och Afridi komma att ingå i Naredivisionen och där
atlösa 5 äldre 30-knops jagare.
- Augaren Isla , som försetts med oljetankar, har tilldelats undervattensbåtsflottiljen i Portsmouth.

Tyskland.
B~tdget.

I 1908 års budget begäres för anskaffande af
undervattensbåtar och till försök därmed 7 mil l. mark; af ett
propositionen åtföljande betänkand e framgår, att för 1909 kommer för samma ändai11ål att begäras 10 mill. och sedermera.
15 mill. mark årligen.

Materielen. Torpedbåten V 15-1 löpte den 19 december
af stapeln i Stettin.
Haveri. Slagskeppet Hessen grundstötte under tjocka på
morgonen den 6 februari vid »Glameyerschen Stack» i närheten af Cuxhaven. Fartyget, som tillbör Brauuschweig-klassen
och löpte af stapeln 1903, var just på väg till Wilhelmshaven
för att dockas, då olyckan inträffade. Med tillhjälp af en del
bergoingsångare lyckades man på e. m., då högvatten inträdde,
få fartyget flott. Grundet, som är väl känd t, har varit olycksdigert för många fartyg, på den grund att i dess omedelbara
närhet en kursförändring måste göras.

..,

Budget. Innevarande års förslag till nybyggnader är
ännu ej offentliggjordt. Enligt förljudande skulle det emellertid omfatta förutom torpedfartyg och scouts af förbättrad Boadi cea-typ, ett slagskepp af Dreadnought-typ och en pansarkryssare af In vincible-klassen samt 3 kryssare af förb ättrad IBdgartyp, väl bepansrade och bestyckade med den nya 23-cm:s kanonen.
Samtliga utgifterna för år 1908 uppgå till ej mindre än
32 mill. pund sterling eller i runclt tal 575 milJ. kronor, deu
största summa utgifterna för engelska marinen någonsin betin gat. Anmärkningsvärdt är att detta inträffar unel er en tid,
då vid statsrodret sitter en liberal ministär, som utarbetade
ett vidtomfattande program för fredskongressen i Haag. Denna
oerhörd a summa kommer antaglige n på grund af tyska tiottan s utvidgning att ytterligare ökas under kommande år.
Fartygsrnaterielen. S:t Vincent-klassens fartyg lära antagligen erhålla följande data: längd 152 m., bredd 26 m. och
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deplacemen t 19250 tons; maskinerna skola med utvecklancle
af 24 500 hästkrafter gifva fartygen en fart af 21 knop. En
annan uppgift, som varit synlig i pressen, vill hålla före att
den i Devonport under byggnad varande Collingwood skulle
erhålla en fart af 22 knop. Hufvudbest yckningen blir denr-amma som på Dreadnough t; däremot kommer kalibern på den
lätta bestyckning en att ökas från 7,6 till 10 cm., h vilket redan
är infördt på Bellerophon klassens fartyg.
- De fem för år 1907-08 beviljade oceanjagarn a äro nu
samtliga under byggnad . Deplacemen tet lär blifva 1000 tons
och indikerade hästkraftant alet 16 000.
- På Thornyeraft s varf i Soutbampto n sjösattes nyligen
turbintorpe dbåten n:r 20, af samma typ som 6 stycken förut
på detta varf byggda fartyg, vanligen benämnda coast-destroyers; ytterligare två likuande fartyg stå ännu på stapeln .
Oljeeldning skall användas på samtli ga fartyg af denna typ;
farten uppgår till 26 knop och deplacemen tet till cirka 250
tons.
- Installerand e af kylapparate r för krut- och ammunitionsdurkar na skall ske, efter hand som fartygen inkomma till varfven för att reparera eller öfverses, och skola fartygen samtidigt förses med anordninga r för däcksbåtarn as in- och utsättande för hand utan tillhjälp af spel.

ningar. Mobilisering en som visade sig vara en särdeles god
öfning, ådagalade dessutom, hvilka goda anordninga r Devonport-divisio nen förfogar öfver för sin mobilisering .
- En liknande likaså mycket lyckad mobilisering ägde
den 7 februari rum inom Hemflottans Nore-divisio n. I mobiliseringen deltogo sammanlag dt 3 kryssare, l avisofartyg, 3
torpedkanon båtar, 21 jagare, l depåfartyg för jagare, 16 torpedbåtar och 6 undervatten sbåtar.

Mobilisering . I slutet af sistlidne januari utfördes inom
Hemflottans Devonport-d ivision en synnerligen lyckad mobilisering af slagskeppen Mars och Hannibal, kryssame Niobe och
Donegal, avisafartyge t Sentinel samt torpedkanon b åten Hebe. Order om mobilisering utfärdades kl. 'i f. m. , och strax före kl. 9
samma förmiddag afiämnades rapport om verkställd mobilisering till Högste Befälhafvar en, amiral Beaumont. Därefter erhölls order att återställa, och kl. 10 f. m. var rutinen återtagen
inom alla af mobilisering en berörda fartyg och byggnader. Mobilisering en utfördes naturligtvis endast delvis, d. v. s. ånga
togs ej upp och ej heller ombordtogs proviant; efter embarkeringen fördelades endast besättninge n till sina olika befatt-

Personalen. 'l'ill nya chefer för I-Iemftottans Nore- och
Devonport-d ivisioner ha utnämnts konteramira lerna Colvill e och
Denison.
- Amiralitete t bar under de sist förflutna åren genomfört en betydande ökning af de högre befälbafvarn es staber.
U n der det amiral Wilsons stab i Kanalflottan 1904 bestod af
sammanlag dt 8 personer, utgöres nu amiral Beresfords stab af
ej mindre än 15 personer, nämligen l stabschef, l commander, l signaloffi0er, l ftagglöjtnan t, l ingenjör, l intendent, 1
offi cer för trådlös telegraferin g och l gymnastikof ficer samt 7
skrifvare.
Skjutförsök . Slagskeppet Revenge skall inom den närmaste framtiden utföra skjutförsök mot ett nytt slags mål med
afsikt att utröna till hvilket djup rekoschetter ande projektiler
nedtränga under vattenytan.
-- Vid skjutning fn'm fartyg i större förband uppstå som
bekant ofta svårigheter att vid samtidig skjutning afgöra, från
hvilket fartyg en träff härrör. För att afhjälpa detta missförhålland e skall af amiralitetet företagas en del försök, gående
ut på att genom olika färger markera träffarna för hvarje särskildt fartyg . För detta ändamål skall deu till öfningsskju tni ng afsedda ammunition en förses med en sprängladdn ing, som
vid anslag mot målet genom ett antändnings rör bringas till
explosion och därvid åstadkomm er en flamma af bestämd färg.
Försöken, som först skola utföras af artill eriskolfarty gens tenrlerfartyg, hafva hufvudsakli gen till uppgift att utröna, hvilka

-141-

140-

Skolor. Den l instundande juli kornmer skjutskolan i
Sheerness att flyttas till Cbatham.

färger som bäst lämpa sig på större distanser. Detta markeringssystem är användbart såväl vid skjutning med granater
som med granatkartescher.
Gnisttelegmfering. Amiralitetet har bestämt, att 45 jagare,
15 af h vardera Devonport-, Portsmouth- och Chatham-fiottiljerna
skola förses med apparater för gnisttelegrafering.
Amiralitetet har vidare bestämt att hvarje flotta eller
eskader skall tilldelas en i gnisttelegrafering särskildt utbildad
officer, hvars uppgift skall vara att utöfva öfverinseende öfver
såväl öfningarna som apparaterna på de olika fartygen inom
förbandet.
- På samtliga engelska örlogsfartyg skall gnistsignalhytten så placeras, att den är fullkomligt skyddad för granateld.
Haveri. Torpedbåtarna O 73 och 112 kolliderade den 12
februari i Sbeerness' hamn, hvarvid begge båtarne erhöllo en
del skador, 112:an i sidan, 073:an i bogen.
- Torpedkanonbåten Leda kolliderade nyligen med den
i Harwichs hamn till ankars liggande gamla kryssaren Andromache, hvarvid den förre erhöll en större läcka i sidan. Kollisionsmattor anbringades genast, samtidigt som fartyget sattes
på grund. Vid närmare undersökning befanns dock skadan ej
större än att fartyget kunde återväuda till Sheerness för att
reparera .
- Den stora pansarkryssaren Niobe måste under en nyligen företagen proftur på grund af ett hett lager efter 20
timmar afbryta profvet.
Undervattenssignalklocko?'. Det lär vara officiellt bestämdt,
att alla fyrskepp rnndt Englands kuster skola förses med undervattensignalklockor, afsedda att vägleda fartyg särskildt under tjocka, då ljussignaler ej äro användbara. Särdeles lyckade försck med såväl gifning som mottagning hafva på sista
tiden utförts med denna nya apparat

:>

l

Diverse. stadsmyndigheterna i Dover äro särdeles missnöjd a med den nyanlagda amiralitetshamnen och påstå till och
med, att hamnen bar skadat staden, enär den vore fullkomligt
felakti gt anlagd. Dels är den icke stor nog att kunna rymma
Kanalfiottan, dels äro inloppen farliga för såväl in- som utlöpande fartyg, särskildt det västra inloppet, som är utsatt för
de svåra sydvästhga stormarna, de enda för hvilka hamnen
€gentligen skulle behöfva skyddas.
- På varfvet i Devonport arbeta för närvarande 700
man på öfvertid, af hvilka de flesta äro sysselsatta med byggandet af det nya slagskeppet Collingwood.
-- Amiralitetet påpekar, att vid ombordläggningar och
grundstöti1ingar stor uppmärksambet bör ägnas åt att alla ventiler stängas och pansarluckor påskrufvas, hvilket är fullt ut
lika viktigt som stängandet af de vattentäta dörrarna.
- Den i föregående häfte synliga uppgiften att Manretania ocb Lusitania vid krigstid skola förses med två 15 cm:s
kanoner är felaktig; den för dessa fartyg afsedela bestyckningen utgöres nämligen af 12 stycken 15 ss. k.

Frankrike.
B~tclget.

Budgeten för år 1908 är nu af såväl deputeradekammaren som senaten efter jämförelsevis kort behandling
definitivt antagen. Den belöper sig på i rundt tal 230 mill.
1
kronor alltså cirka 6 mil l. mer än 1907 men däremot 3 / z
mill. ~indre än 1906 års budget. En jämförelse med tyska
marinen utvisar, att utgifterna för denna marin under de sista
1O åren uppgått till 2,:538 mill. francs, under det utgifterna
under samma tidsrymd för den franslut marinen belöpte sig
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på 3,208 millioner. Tysklands flotta torde emellertid icke desto
mindre under denna tidsperiod hafva gjort större framsteg än
den franska.

Materielen . Undervattensbåten Saphir sjösattes den 6
februari och undervattensbåten Q ö4 af Laubeufs typ den 4
januari i Rochefort samt jagaren Hache den 15 februari på
Mourillons varf.
- Slagskeppet Courbet har utrangerats som krigsfartyg.
Öfningar.
siessy.

Torpedskolan är nu flyttad i land till Mis-

Proftur. Torpedjagaren Braniebas har under en proftur
i slutet af januari uppnått en fart af något öfver 29 knop.
Fanfare uppnådde vid samma tid utan forcering 28 knop.
Artilleriskjutningar. På artilleriskolfartyget Pothuan har
under god riktning afgifvits med 14 cm:s kanoner 11 skott
och med 19 cm:s kanoner, bvilkas betjänande på grund af de
trånga tornen betydligt försvåras, 2 1/ 2 skott i minuten.
Gnisttelegrafering. Ungefär samtidigt med i föregående
häfte omnämnda experiment med gnisttelegrafering mellan
Eiffeltornet och ett par vid kusten af Algier stationerade fran ska örlogsfartyg, ägde liknande försök rum mellan Eiffeltornet
och pansarkryssaren Kleber, som från Brest afgick till Casablanca vid marockanska kustei1. Därifrån afgåfvos gnisttelegrafmeddelanden dels till Eiffeltornet och dels till den 50 meter höga mottagningsstationen P arc au Duc vid Brest, ett afstånd af 1900 kilometer. Kleber arbetade med en våglängd
af 600 meter och var liksom mottagningsstationerna försedd med nya apparater, hvilka allmänt komma att införas
marinen.
Haveri. På den nya stora undervattensbåten Ventase
inträffade den 27 december i Cherbourg under laddning af
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ackumulatorerna en häftig explosiou, sannolikt på grund af
gnistor från en elektrisk handlampa. Större delen af elementerna blefvo fördärfvade; reparationen lär taga flera månader
i anspråk.

Österrike - Unget·n.

Buäget. 1908 års ordinarie utgifter föreslås till i rundt
tal 48 mil!., de extra ordinarie till 3 mil!. kr., utvisande
en ökning sedan föregående år af resp. 91/ 2 och l mil!. kr.
Af de till fartygsbyggnad anslagna summorna märkas bl. a. :
som 2:a anslag till slagskeppen I, H och III samt 3600-tonskryssaren (sammanlagda kostnaden 110 mill. kr.) 17 mil!. och
som l:a anslag till anskaffande af 12 större torpedbåtar, (Hochsee-,
sammanlagda kostnaden 4,3 mil!.), hvilkas antal därigenom
kommer att uppgå till 36, l mil!. kr.
Eskaderöfningar. Vintereskadern har under sista tiden
uppehållit sig vid och i närheten af Pola. I förening med reserveskadern utfördes den 16 januari under gång från Triest
till Pola taktiska öfningar och nattliga torpedbåtsangrepp i närvaro af ett par och sextio riksrådsmedlemmar, inbjudna af
marinministern, grefve Montecuccoli. Den 17 januari åtföljde
eskadern de delegerade till Fiume. I sitt afskedstal därstädes
betonade marinministern den österrikiska marinens defensiva
karaktär men tillade, att denna dock måste vara tillräckligt
stark för att kunna angripa fiendens mera vitala intressen.
Varf. Firman Whitehead & C:o i Fiume, som för närvarande är sysselsatt med byggandet af två undervattensbåtar
för den österrikiska marinen, har för afsikt att betydligt utvidga sina samtliga anläggningar för att i större skala kunna
bedrifva byggandet af undervattensbåtar.
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Spanien.
Nybyggnader. Den för flottans omorganisation tillsatta
kommitten har för dess nydaning fastslagit en summa af 180
mil l. pesetas. Bland nybyggnaderna märkas: 3 slagskepp för
sammanlagdt 135 mill., 3 jagare och 3 undervattensbåtar för
10 mil!., 24 torpedbåtar för 6 mill. samt till 4 kanonbåtar och
till fullbordande af kryesame Re.ina Regente och Gataluna 11
mill. pesetas.
Öfningar. Innevarande års öfningseskader kommer att
sammansättas af l slagskepp, 5 kryssare och 2 jagare, hvarförutom l kustförsvarsfartyg och 13 kanonbåtarafsestill tjänstgöring vid afeikanska kusten, Balearerna och Kanarieöarna.

Grekland.
Greklands flotta ltir komma att undergå en genomgripande omorganisation, hvars utförande enligt förljudande skall
anförtros den franske amiralen Fournier.

Förenta staterna.
Stilla hafs(tottan. Redan under första delen at denna
sjöstyrkas expedition mellan Hampton Roads och Trinielad
gjorde bristen på lasarettsfartyg sig särdeles kännbart gällande; slagskeppen Missouri och Illinois måste efter hvarandra
detascheras för att afgå med svårt sjuka till närmaste hamn.
Med anledning häraf skall det nybyggda lasarettsfartyget Relief
snarast möjligt afgå . till Amerikas västkust för att där förena
-sig med Stilla hafsflottan. - Slagskeppen Georgia, Illinois och
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Kentucky hafva varit utsatta för ronerhaverier; för öfrigt har
intet anmärkningsvärdt inträffat. Hvad den andra delen af
€Xpeditionen från rrrinidad till Rio de Janeiro beträffar, har
därund er jagareflottiljen på grund af svårt väder och en del
haverier, bland hvilka märkes Hopkins påstötning af ett vrak,
hvarvid dess ena propeller erhöll en lättare skada, blifvit några
dagar försenade.
- Atlanterflottans 3:e eskader, bestående af 2 kryssare
.och 5 kanonbåtar, har efter Stilla hafsflottans afgång upplösts.
__:__ Efter den »detacherade eskaderns» (pansarkryssarne
rrenesse och Washington) ankomst till Magdalena-viken bar
denna upplösts för att tillsammans med pansarkryssame Kalifornia och Syd-Dakota ingå som 2:a division i Stilla hafsflottans I eskader. Den förra 2:a divisionen har öfverförts till b:e
division i III eskadern och 6:e divisionen består nu :tf 7 kanonbåtar (Rainbow, Callao, Concord, Helena, Quiros, Villalobos och Wilmington).
- Kryssaren Chicago har el'hållit order att återvända
hem för att tillsammans med kryssaren Olympia och monitorerna Arkansas och Nevada bilda en sjökrigsskoleafdelning.
- Enligt förljudande skola i början af april ytterligare
3 slagskepp afgå till Stilla Oceanen; 'lå enart fartygen ankommit till Magdaleua-viken, skola därifrån 4 slagskBpp och 4 pansarkryssare afgi't till Filippinerna.

Omorganisation af marinförvaltningen. Kongressen har
framlagt ett förslag till omorganisation af marinförvaltningen,
-enligt hvilket under marinministeru ärandena skulle handläggas af två departement, hvardera under chefskap af en understatssekreterare. Af dessa skulle den ene vara en högre sjö.officer, den andre en civil ämbetsman.
Materielen. Sjöministern har upprättat kontrakt om byggandet af en undervattensbåt af Lake-typ, som enligt uppfinnarens påstående kommer att blifva den största och mest snabbgående båt af detta slag, som någonsin byggts. Den lär komma
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att få en aktionsradie af 3000 mil och en fart af 16 knop, :!'
knop utöfver det kontrakterade. I främre delen af båten skall
inrättas en särskild afdelning, från hvilken besättningen genom
en dörr skall kunna komma ut i vattnet, då båten befinner
sig under vattenytan. På detta sätt vore räddning möjlig då
vid olyckstillfälle båten är förlorad.
- Den gamla korvetten ~Adams» har utrangerats som
örlogsfartyg. Därmed har amerikanska flottans sista segelfartyg strukit sin flagg. - Likaså hafva utrangerats kanonbätame Nashville, Machias och Isla de Luzon.

Profturer. Det nya slagskeppet New Hampshire har under ett fullkraftsprof på 4 timmar uppn ått en fart af 18,1
knop.
U odervattensbåten Taran t ula tillryggalade under ett
uthållighetsprof på 12 timmar i genomsnitt 9,6 knop, allt.så
något m er än vid profturen. - Viper uppnådde under en liknande proftur en genomsnittsfart af 9 knop . Profvet had e
n ärmast till uppgift att utröna, huruvida båtens gas- och elektricitetsmaskiner röna någon menlig inverkan af vattnets temperatur vintertiden.
Artilleri. Bureau of Ordnance har nyligen konstruerat
en 15 cm:s kanon af amorft stål, hvilken vid kammaren har
en hållfasthet af 38 tons och vid mynningen af 16,5 tons per
kv.-tum. I-lade man ej att frukta för urbränningar (?), skulle
man vid denna kanon enligt byråchefens åsikt kunna öka skjuthastigheten med cirka 50 procent.
Diverse. Mellan republikens presid ent och chefen för
»Bureau of Navigation~, konteramiral Brownson, har en konflikt utbrutit, hvilken inom sjöofficerskåren väckt allmän förstämning, alldenstund den gifvit anledning till nämnde amirals
afgång ur tjänsten . Frågan rörd e sig om tillsättande af en
befälha[vare på det nya lasarettsfurtyget Relief. Bureau Navigation föreslog till detta befäl en sjöofficer, under det att

-

147 -

marinöfverläkaren höll före , att en marinläkare borde utnämuas , und er särskildt påpekande af att ett lasarettsfartyg icke
vore något krigsfartyg utan endast ett flytande lasarett och vidare, att man skulle bryta mot Haagkonferensens bestämmelser, om en sjöofficer, alltså en militär person , erhölle befälet
öfver fartyget. Då nu presidenten utnämnde en marinläkare,
inlämnade amiral Brownson sin afskedsansökan, enär han ansåg, att den disciplinära andan i marin en, hvilk en honom i
egenskap af chef för Bureau of Navigation ålåg att upprätthålla, genom denna utn äm nieg vedervågad es. Presidenten h ar
icke blott genast bifallit denna afskedsansökan med befallning,
att amiral Brown son redan sam ma dag skulle lämna af sitt
ämbete, utan dessutom i en till marinministern afiåten skrifvelse, som offentliggjorts, ytterst skarpt klandrat amiralens uppträdande.

Japan.

Materielen. J apans nybyggnadsprogram omfattar , enligt
hvad »Monitenr de la F lotte» ur tillförlitlig käll a erfarit, följande fartyg, afsedda att vara färdigbyggda år 1911:
4 slagskepp på 20 800 tons deplacement, 26000 hästkrafter och 20 knops fart;
5 pansarkryssare på 18500 tons, 44000 hästkrafter och
25 knop samt med en bestyckning af 6 st. 30,5 cm:s, 14 st.
15 cm:s och 10 st. 10 cm:s kanon er ;
2 kryssare på 4800 tons, 22 500 hästkrafter och 26 knops
fart , samt
4 i föregående häfte omnämnda torpedjagare på 8\:10 tons
och 34 knop .
- Den lilla kryssaren Yode löpte den 19 november af
stapeln i Kobe, torpedbåtsförstörar en Uranami den 18 december i Maizuru.
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Slagskep pen Iwami (L d. Orel) och Mikasa hafva afslutat sina profture r, hvilka synas bafva utfallit till belåtenh et.

Haveri. Jagaren Sazami gick den 21 novembe r på
grund i Hiradolm nalen men togs flott efter några dagar och
infördes till Sasebo för reparatio n.

Litteratur.
Les Flottes de combats en 1908 af Gomman dant de Balincourt, Berger-L evrault & C:s förlag, 7:de årgången , är utkommen och är den utgifven efter samma program som sina
föregång are.
I företalet frambåll es att 1907 års nybyggn ader karaktäriseras genom jättefarty gen som haft. Dreadno ught till sin förebild. Pansarkr yssarne förlora anhänga re och nästa typ efter
slagskep pet synes schonts blifva. Jagarne ökas i tontal men
torpedbå tar i egentlig bemärkelse ersättas af underva ttensbåta r.
Med afseende på slagskep pens bestyckn ing så är 30,5 cm.
nästan enhetska libern för de svåra kanoneru a, och det påstås
att tyskarne ångra sina 28 cm., trots att de äro uppställd a i
trekanon torn , men med afseende på den nästa kalibern är
enigbete n ej så stor, ty här växla m åtten från 15-7,5 cm.
Det framhåll es att torpeder na åter börja införas å slag·
skeppen, sedan de erhållit förbättri ngar genom luftens upphettning.

slutligen framhåll es allt det som dessa jättefarty gs införand e drager med sig nämligen dockorna s förstorin g , farleders
uppmud dring m. m.
Lärobok i Artilleriteknik af William Bergman , del I , Krutläran, andra upplagan . Pris i bokband el 7 kr. 50 öre, för
subskrib enter 5 kronor.
Den nyutgifn a andra upplagan af Krutlära n är tillökad
och delvis omarbeta d.
Tillökni ngarne bestå hufvudsa kligen af införand et af nya
teorier framstäl lda af amerikan ske öfversten Ingall efter hvars -
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arbete är intaget teorier för krutformens inverkan vid förbränning samt hans inre ballistiska beräkningsmetod. Till denna
senare hör äfven en ganska vidlyftig tabell.
VITr ede-Centervalls inre ballistiska beräkningsmetod är
omarbetad på grund af Centervalls under 1902 utgifna arbete;
en metoden tillhörande ny tabell är äfven införd.
Boforsmetoden är utvidgad med en ny tabell. Formel
för förbränningshastighetens beroende af gastrycket är augifven samt Vicilles metod att undersöka urbränningseffekten är
omnämnd.
DA bufvudsakligaste Omarbetningarne äro i kapitel VII,
nitrocellulosans framställning och tillverkning af nitrocellulosakrut.
I öfrigt äro di ve r se mindre redaktionsförändringar vidtagna samt. sifferuppgifterna kompletterade.
I afseende på bilagorna så äro, förutom redan omnämnda tabell er, förut befintliga kompletterade och särskildt med
felande siffror för 11e-krut. Två nya tabeller angående aromatiska kolvätens nitroföreningar och öfver vissa gasers covolym
äro äfven införda. Tabellen öfver iure-ballistiska data vid en
del svenska och utländska eldvapen är omarbetad, men här är
vidtagit den åtgärden att utesluta all antydan om det land
eller modellår kanonen tillhör. För fackmannen är det ej svårt
att igenkänna eget lands kanoner, men nog hade det varit af
intresse att liksom å första upplagan det hade angifvits hvilket lands kanoner uppgifterna tillhöra, särskildt som de i tabellen upptagna utländska eldvapnen äro lätt räknade.
Som Uteslutningarne från föregående upplaga äro ytterst
få, den väsentligaste är »öfversikt af utländska krigskrut och
brisantladdningar för projektiler», så har boken ökats med 22
sidor.
Af det anförda framgår att omarbetningen åstadkommit
att krutläran blifvit fullt modärn, och som det nytillkomna utmärker sig för samma reda och klarhet i framställningssättet
som det gamla, rekommenderas boken till studium af alla som
intressera sig för artillerivetenskapen.
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