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Ur en dagboksanteckning för år 1788.'~) 
Af G. von Hom. 

För de ärade läsare som möjligen komma att genomögna 
dessa rader vill jag från början förklara, att jag tillhör den 
sortens människor, hvilka kallas »landkraLbor». Ett. dagligt 
umgänge med sjöfolk har dock kommit mig att mer eller min
dre ytligt insupa de teorier som sätta hafvets söner i stånd 
.att trotsa det fuktiga elementets alla faror. 

Officer vid »Kungl. :i\laj:ts eget värfvade regemellte» fick 
jag åtfölja detta då det drog ned till Oarlskrona för att em
barkera å elen tlotta , som här låg färdig att draga ut i härnad 
mot grannen i Holmgård. Högsta befälet öfver denna armada 
h.ade af H . M. Konungen uppdragits åt Svea rikes storamiral 
hertig Carl af Södermanland, som lät hissa sin staramiralsHagga 
på skeppet Gustaf III. 

Den 9 j .uni klockan 3 på morgonen kom signal att lätta 
.ankar och gå till segels. Verkställigheten följd e genast och 
klockan 6 f. m. gyLnad af nordlig vind styrde flottan i köl
vattensordning ut mellan fästningarna . Från dessa Oarlskrona 
Dardaneller dundrade en vördnadsgirvande afskeclshälsning för 
Sveriges storamir.al, hvars flotta med spända segel, gynnad af 
frisk vind, st_yrcle kosan åt Östersjön. Ej långt därefter salute
rades H . K. H. i underdånighet från samtliga fartyg, af linje
skeppen med 16 och af fregatterna med 8 lS-puncliga kanon-

*) Ur <Journal öfver Svenska flottans sjötåg 1788> af I-Iierta samt 
>Kungl. Örlogsmannasällskapets manuskriptsamling >. 

Tidslwift i SJöväsendet. lG 



- 246-

skott, med hvilken salut H . K. I-I. förklarade sitt nådiga välbehag 
och besYarade densamma med 8 6-pundiga skott. 

Under dessa bögtidligheter hade vinden ökat i styrka. 
En frisk märssegelskultje kommo fartygen att våldsamt kränga 
öfver åt lä. Man rofvade seglen och beredde sig tydligen att 
möta en växande storm. Sjömansögat, eller kanske snarare 
gikten, lofvade den till följande dag, som 

Den 10 alldeles riktigt inträffade. Fram på eftermidda
gen, då vinden bedarrat, återstod kanske det värsta. Det var 
denna oro i vattnet som går under benämningen »dyning ». 
De som ej varit nog försiktiga att med en snapps förekomma 
oordning i magsystemet fingo, ovana vid dessa rörelser, pröfva 
på sjösjukan, som är den hemskaste af alla lidanden. l~lj est 

är om skeppsbord matlusten ganska god. Då styrmannen, 
som pejlat solens höjd , annonserar att klockan är 12 bemäk
tigar man sig middagssupen, hvarefter på gifvet tecken med 
»grötklockan» serveras en härlig måltid af salt kött, fiäsk, är
ter och dylika Gudsgåfvor. 

På eftermiddagen varskoddes Öland 7 som ombord bo-s oss 
pejlades med mycken vördnad. Styrmannen med sin kompass 
tumlade nämligen därvid öfver ända och återfanns :i lä. Man 
tillskref skeppets slingringar skulden. Sjön började verkligen 
åter gå hög och vinden visade alla tecken att vilja fortsätta 
sitt för en stund afbrutna raseri. 

D en 11 presenterade den sig också i all sin skummande 
ståt. Hela fiottan fick minska segel utom fregatten Fröija, som 
erhöll order att jaga tvänue i lovart upptäckta seglare. 

D en 12 hade stormen visserligen åter lagt sig, men vin
deu, som de två sista dagarne varit stick i stäf, hade drifvit 
oss ner mot Blekingsvallen. Under middagsvakten vändes ge
nom vind, men Blekingsskären förblefvo envist i sikte. 

Den 13 klockan 12 middagen sågo vi ännu CarlsJuona 
skansar och staden med sina höga tornspiror. Men när vin
den klockan 3 e. m. gick öfver på sydlig försvunno dessa kon
turer snart för mångas längtande blicbr. Öland visade oss i 
stället sin blixtrande fyrbåk, dock äfven den lämnades und er 

) 
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den behagligaste fortgång att akter om oss så småningom för
svinnn. 

D en .14 under god vi ud och vackert väder öfvades å alla 
fartyg kanouexercis, så svetten dröp u m servisen. 

Den 15 mot aftonen signalerade rekognosceringsfartygen 
tre örlogsskepp i sikte. Yi trodde dem naturligtvis vam ry
ska , och önskade lifiigt att de måtte komma inom synhåll för 
hela HottatL :'Ilen samilla fördel vi hade af vinden gynnade 
äfven dem, och de förblefvo denna gång osynliga. 

Till dagens krönika hör i öfrigt följande lilla historia: 
»En fältskärsgesäll på skeppet .~ran, något väl frukosterad, 
förlorade balansen på styrbords gåugborclstrappa, och slog på 
hufvudet ner i tågrumm et. Bl'ter något letande återfans man
nen stående på hufvudet bland en hop tomma vatteufat. Väl 
på benen igen äntrade han alldeles oskadd upp på däck, där 
han med jubel emottogs af besättningen, som trvdde honom 
hafva brutit nacken af sig. tikrämd och skråmad i ansiktet, 
blek som döden, fann han för god t att styrka sig med en sta
dig sup, hvilket mest tycktes bidraga till patientens veder
fåend e». 

Den 16 var ganska behagligt väder och den goda vin
den fortfor att gynna vår färd. Klockan 10 f. m. kom Hagg
adjutanten från chefskeppet och medförde underrättelse om 
att ryska fiottan den 27 .dennes under befäl af amiral Samuel 
Carlovitsch Greigb skulle af gå från Croustaclt. Det sades l i k a
ledes, att densamma utgjordes af 27 linjeskepp, men var illa 
försedd med proviant och hade mycket folk insjuknad t. På 
eftermiddagen prejades en holländare. Skepparen iförd eu röd 
nattmössa, nattrock och fålnubb, presenterade sig på hyttan 
med ett förbindligt: »\Vbat seg ye mign Hem· ». Berättade så 
att han kom från Cronstadt och svor vid dunder och grana
ter att hela ryska flottan var kopparbeslagen, hade trenne tre
däckare och skulle i slutet af måuaden 50 ~egel stark al'gå till 
Svarta haf\·et. f\1an var olJöfiig nog att säga houom vårt t\·if
velsnJål i holländsk stil, hvartill han svarade helt kallsinnigt: 
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» \Vhell myne Herren as ye belewt» och därmed fyllde han 

segel och gick ifrån oss. 
Hela dagen var Östergarn i sikte och klockan 10 e. m. 

vändes från land , hvilket dock ej förlorades ur sikte förr än 

Den 17:e. l'dedau vi som bäst bekikade trenne engelska 

och några andra seglare ankom en officer från fregatten Thetis 

med H. K. H. hertigens order, att då signal gifves till kanou

exercis löst krut skulle användas. Förut hade detta ur spar

samhetssynpunkt ej fått ske, men till allas belåtenbet hade 

hertigen insett nödvändigheten för kanonsenisen att i tid vänja 

s1g vid smällen. 
Klockan 6 e. m. gick signalen upp åtföljd af: ,>klart skepp 

till aktion ». Exercisen börjades och tlottans alla kanoner gåfvo 

oss en dundrande konsert ur den gröfre kören. Elden blan

dades med musköterisalfvor och varade en hel timma, då sig

nal att upphöra gjorde slut på larmet. Chefskeppet hade här

under tagit plats utom linjen och flottan, som under kanona

den vände genom vind, passerade skepp för skepp vår stor

amiral. Dagens batalj var ju synnerligen angenäm, isynner

het som inga kulor denna gång kommo i fråga. 

Den 18 äfvensom den 19 föreföll ingenting af betydelse, 

utan gick rutinen sin lugna, jämna gång. 

Den 20 hotades vi åter af svårt väder, så att alla refven 

togos in i märsseglen och vi väntade storm, som dess bättre 

gick upp i regn. 
D en 21 stillnade det något så att refven åter kunde stickas 

ut. Klockan 8 på kvällen signalerade »Dygden » att örlogsskepp 

voro i sikte. Sedan man i de upptäckta fartygen med visshet igen

känt ryska örlogsmän kom signal från chefskeppet, att flottan 

skulle vara färdig till aktion. Klockan 9 e. m. kunde man 

från däck utan kikare iakttaga 7 stycken örlogsmän. 

Den 22 klockan 2 på natten hade vi ryska eskadern om 

babord på en mils afstånd ifrån oss. Sti ltje hindrade fiottan 

att hastigt närma sig ryssarne, hvadan fregatten Th~:;tis beor

drades preja det ryska chefsfartyget och å hertigens vägnar 

fordra salut för svenska flaggan. 
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Den ryske amiralen van Dessen, holländare till börden, 

lät genast hålla konselj. Här beslöts att salut för hertigens 

person genast skulle ske, hvarefter tvänne ryska officerare af

sändes att komplimentera H. K. H. Iförd staramiralsuniform 

mottog hertigen de ryska sändebuden ganska kallt och anför

trodde dem, att frågan nu ej gällde någo 11 salut för hans egen 

person , hälst han som kunglig prins, en regerande konungs 

broder och ryska kejsarinnans kusin därtill var i obestridlio· 
b 

rätt, men att det var för svenska Haggan H. K. H. fordrade 

denna heder . Vore denna salut ej inom en timmas t.id verk

ställd skulle hertigen också vidtaga sådana mått och steg, att 

denna hans åstundan blefve uppfylld. Med detta svar affär

dades den ryska beskickningen, förvånad ej mindre öfver her

tigens allvarsamma min, än äfven öfver det stridsberedskap 

vår flotta intagit. Det var minuterna som denna gång skulle 

afgöra ryska eskaderns öde. Den svenska flottan styrde på 

gifven signal nu mot ryssames tre linj eskepp or.h fyra fregat

ter för att, då distansen så tillät, salutera dem med kulor. 

Men strax innan vi voro inom skotthåll small från rvska chefs

fart-yget det första af 15 skott, bvilka amiral Dessen. ansåg för

sigtigast att offra för svenska fiaggan . H . K. H. hade säker

ligen ej förmodat denna fogligheten från ryske befälhafvarens 

sida och önskvärdt hade varit att saluten dröjt ännu några 

minuter, då vår skarpa salut med säkerhet gjort oss till mä

stare öfver dessa 7 fartyg. Det är ju alltid lättare att efteråt 

bedöma huru man vid olika tillfällen i lifvet bäst skulle hafva 

handlat. Men säkert är att hade hertigen haft full visshet 

om, att kriget oåterkalleligen var beslutadt, borde dessa far

tyg ej fått oantastade lämna den svenska flottan. Att emel

lertid så skedde, är att tillskrifva bristande instruktion, och 

den fördel fienden däraf skulle draga visade sig under krigets 

fortgång enelast allt för tydligt. Emellertid seglade van Des

sen till sundet under det vi fortsatte vår kurs mot Hangöucld. 

Den 23 och äfven 

Den 24 rådde stark värme och en envis stiltje fördröjde 

vår segling. Med hj älp af en svag kuling, som på natten 

började fylla våra ~egel , fingo vi ändtligen 
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D en 25 sikte af Hangö . 'fyänne ryska fregatter prejades 

af Jarramas. De saluterade genast med 13 skott ocll fingo 
8 till svar. Nu ankom från Sveaborg en kutter vid namn 

»Snapp upp» och från Carlskrona en jakt kallad »Flugan ». 

Båda förd e bref och depescher till hertigen och förenade sig 

med flottan. 
Vi voro härvid fem sjömil från land. 'l'rots den långa 

distansen kommo svalor och fjärilar med hälsningar från Fin

lands stränder. E::1 stor slaghök besökte oss äfven, men lärer 
väl denna visit egentligen varit ägnad några uthungrade böns, 

som logerade i en trång holk och tillföljd däraf ej kunde taga 

emot besöket. 
Hela dagen rådde dåligt väder med knapp vind , som hitt

drade oss att göra an Hangö recld . I dess ställe nödgades vi 
minska segel och vända från land . En stark regnskur däm
pade slutli gen vinden, men kvarlämnade en rätt så obehaglig 
dyning. Sålunda fortgick hela natten , och påföljande dag 

Den 26 till klockan 11 f. m., då en något så när frisk 
kultje syntes vilja gynna vår insegling på redden. Men åter 
stillnade det ut, hvarför vi 

D en 27 stucko ut refven ur märsseglen och med bram

seglen i topp gjorde ett förnyadt försök att segla in . l\Jen i 
gattet skralnade vinden och vi nödgades åter sticka ut till sjöss. 
Mot kvällen kom tjocka , hvilket föranledde oss att strax utan

för inloppet ankra och sålunda invänta dagniugen. 
D en 28 blef vinden rum. Lotsarne, som klockan 2 på 

natten kommit ombord, förde flottan in på Hangö rede!. 

Inloppet är uppfylldt af klippor och kala skär och själfva fast
landet lätt bevuxet med gran och furu skog. På en udde lig

ger ett nedruttnadt hus och en bit längre bort några usla 
fiskarkojor. I närbeten af dessa människoboningar resa sig 

flera högar af dödas ben och skeletter, förmodligen minnes
vårdar från det sist förflutna fin ska kriget. Tvänne byar be· 

lägna den ena 3j 4 mil och den andra 11/ 2 mil uppe i landet 
fouruerad e oss med grönsaker, mjölk och höns, hvilket de dock 

ej godvilligt ville lämna ifrån s1g. Vi föreställde dem att un-
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der vår frånvaro ryssame kunr1e komma och utan tack och 
betalning taga deras förråder . Härpå svarade de: "Ja, ja 

ryssane äro ock folk". 
Flottan fy !l de här sina förråder af färskt vatten. Det 

lilla som ännu återstod af Carlskrona-vattnet hade nått en gan

ska hög grad af för;-andling . Både lukt och smak voro lika 

ohyggliga, bvilket förhållande man under resan sökt upphjälpa 
med ättika. Gastarna drucko däraf, men deras grimaser gåfvo 

med all önskvärd tydlighet tillkänna, att de saknade högarölet 

i Sverige. 
D en 29 blåste storm med blixt och dunder. FregEJtten 

"Gripen» och kuttern »Atis>> gingo dock i trots af vädret ut 

på kryssning. 
D en 30 tilltog stormen, som äfven inne på redden ref 

upp en häftig brottsjö, pröfvande ankartågens styrka. Chef
flkeppet kom i drift, men sedan det äfven fällt pliktankaret 

Yar faran öfverstånden. Med en kurir från konungen, som 
med armen låg G1

/ 2 mil från Hangö, ankom ordres, .att en de
vision af flottan skulle utgå på kryssning i Finska viken för 

att observera ryssarne, hindra dem att gå till sjöss eller land
stiga på svensk kust. I enlighet härmed afgingo under öfver

sten, grefve Wacbtmeisters befäl skeppen "Hedvig-Elisabeth•, 
»Prins Gustaf», »Gustaf Adolf» och fregatterna »Fröija» och 
>> Minerva » på ofvannämnda expedition. Ej utan bekymmer 

sågo vi dem afsegla, att i ett farvatten, där själfva lotsarue ej 
voro hemmastadda, trotsa en öfverlägsen fi ende, son>. genom 

dessa fartygs förstörande lätt kunde bafva högst betydligt för
ringat vår flottas styrka . 

Juli månad. 

Den 1 gick in med lugnt och vackert väder. Klockan 3 
om morgonen passerade oss H. M. konungen och H . K. H . 

hertigen af Östergötland. H ela flottan saluterade med öfre 
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batteriernas kanoner i tvänne omgångar. Hertig Carl upp
vaktade konungen ombord på »Amphion» . Härvid delgaf 
konungen för hertigen att krig var med Ryssland förklaradt. 
Hade detta meddelande kommit oss till del en vecka tidigare 
skulle van Dessens eskader nu varit svensk och vår flotta varit 
betydligt förstärkt . Klockan 6 samma morgon fortsatte konun
gen till Helsingfors . 

Den 2 passerade en massa galärer och transportfartyg 
med trupper, tross och krigsförnödenheter till Helsingfors. 

Den 3 ankom på gjord rekvisition från landshöfdingen i 
Åbo åtskilliga proviantpersedlar, förfriskningar och grönsaker. 
Skeppet »Försiktigheten» utgick på kryssning. 

Den 4 fick flottan order att vara segelfärdig. 
D en 5 verkställdes besiktning af fregatten »Charlotta», 

som resulterade i att detta fartyg måste kasseras. 
Råttor hade förtärt och fördärfvat all proviant, ätit sön

der segel och ankartåg och hela fregatten var i öfrigt upp
murknad. Underligt bara att den kunnat hålla sjön. Klockan 
4 e. m. gick flottan under segel och lämnade för laber bris 
Hangö redd . Mot kvällen kommo vi under litländska vallen, 
·där vi påföljande dag 

Den 6 jagade några upptäckta fartyg . Vinden stillnade 
hvadan vi ej förr än 

Den 7 i dessa fartyg kunde igenkänna vår under W acht
meister detacherade eskader. Efter verkställd salut förenade 
sig denna med hufvudstyrkan . 

Vi voro ej långt från Odensholmsgrundet, när »Äran» 
signalerade att grundet var i sikte.. Nu gick signal upp att 
vända, hvilket äfven med yttersta precision verkställdes. Kl. 
half 12 på natten passerade jakten »Esplend ian " längs linjen 
och tillkännagaf offentligt å hertigens vägnar att kriget med 
Ryssland var förklaradt . 

Den 8 var ganska vackert väder och jämn kuling. KL 
half 7 gick upp signal om »klart skepp>>, då nämligen tvänne 
ryska fregatter Hector och Jaramas, utlupna från Reva!, kom
mo i sikte och jagades af hela flottan . Dessa arma syndare 
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saluterade mycket höfligt men fingo till svar ett skott med 
kulor. Genast kom en officer ombord å chefsfartyget och frå
grade om H . K. H. vore på minsta vis missbelåten med den 
afgifna saluten, för hvilken händelse de gäma ville öka med 
ytterligare 6 skott. Men hertigen svarade: »Här är nu inte 
fråga om några komplimenter, min herre, Sverige och Ryss
land hafva krig» . Bestört ville officeren genast aflämna sin 
värja, h vilket emellertid bertigen med egen hand hindrade ho
nom från att göra, men tillsade honom gå ombord och berätta 
denna nyhet för sina kamrater. Fregatternas öde biet snart 
afgjordt. Efter en kvarts timma ströko de sina flaggor och 
gåfvo sig fångna. De v oro väl försedda med proviant, am mu
uition, beklädnads- och tågverkspersedlar och kommo väl tilL 
lags för vår flottas behof. 

Den 9 var för skeppet »Äran» en mindre angenäm dag. 
Den stötte midt i farvattnet på ett okändt undervattensgrund r 
där den blef stående under 61/ 2 timmars tid . Tack vare de 
utvägar sjömansvetenskapen uppdagat, kom den så ändtligen 
flott utan några vidare skavanker. En del af flottan närmade 
sig åt inloppet till Sveaborg och 

Den 10 om morgonen voro alla till ankars i Helsingfors 
hamn. De fångna officerarne sändes upp till Sveaborg där de 
sedermera af konungen återfingo sina värjol' och transportera
des öfver till Sverige. 

Hertigen ville i Helsingfors afbida en förstärkning af 
trenne 70-kanonskepp och en fregatt, som under befäl af öf
verste Eneschöld afgått från Carlskrona. 

Den 11 klockan 8 på morgonen syntes också denna eska
der utanför inloppet och på middagen ankrade den på redden . 

D en 12 mot aftonen fick hertigen besök af konungenr 
hvarvid förmodligen uppgjordes de operationer flottan skulle 
företaga . Denna dag ankommo äfven fregatterna »Trolle» och 
»Sprengporten. » 

Den 13 gjordes försök att gå till segels, hvilket på grund 
af vindens knappbet ej lyckades . I stället fingo vi på efter
middagen höra dånet af armeens flottas och galärernas upp
visning i kanonexercis för konungen. 



- 254-

Den 14 gick hela flottan under segel. Denna. dag är 
märkvärdig för de order hertigen då utgaf. Deras bokstafliga 
innehåll är af följanda lydelse: 

»Som Kungl. Maj:ts örlogsflotta nu går att uppsöka ocb 
»slåss med elen ryska, så förväntas, jämte det mannamod hvar
»Uti svenske män aldrig svikit, äfven ståndaktighet och ytter
»sta noggrannhet i manövern, såsom medverkande under den 
»Högstes bistånd. Jämte skeppschefernas egna tappra och 
»Uppmuntrande exempel anbefalles följande: l:o) Att skeppen 
»hålla sig väl slutna, Inrarigenom styrkan blifver samlad samt 
»skeppen kunna understödja h varandra och att allmöjlig skynd
»Samhet. blifver använd vid signalers exequerande. 2:o) Af 
»krigshändelserna, som i en sjöbatalj oftast inträffa, drages den 
»största fördel genom skeppschefernas egna väl afpassade ma
»növrer, hvarför clem tillåtes manövrera efter eget jugement i 
»vissa fall, likväl så, att de alltid måga vara mästare att intaga 
»Sina stationer uti linjen, såsom t. ex. om svenska flottan pas
»Semr den ryska från lä, att clå taga deras arriergarde helt 
»nära, äfven söka coupera skeppen i queuen, som äro för långt 
»frånskilda eller mist något af sina rundhult. Engagerar sven
»ska flottan från lofvart bör aktion sökas på ganska nära håll, 
»för att draga parti af dess grofva kauoner. 3:o) Sker aktion i 
»lä på samma bog, få ej skeppen, under hvad förevändning 
»som bälst, sacka åt lä om linjen, men i från lofvart må ett 
»skepp söka sin fiende närmare än linjen är rangerad isyn
»nerbet om ej fienden håller dikt bidevind. 4:o) Kanonkom
»mendörerna böra rikta sina skott efter stormasten och hori
»Zontellt, för att afskjuta fiendens rundhult och skada ta c kli n
»gen, emedan en förlorad stång tvingar fienden till en desavan
»tageuse manöver. Sknlle det hända något linjeskepp, bör 
»clet närmnste söka efter möjligaste betäcka och understödja 

.>>sin kamrat. Fregatter och . skepp med sina slupar söka hjälpa 
»dess manöver och luckan slutes opp. 5:o) Genombrytningar 

.>>decidera kraftigast en batalj; också bör intet skepp draga i 
)>betänkande, när fienden lämnar stor lucka eller synes deran
.>>gerad, att genom bryta linjen och alla efterföljande skepp skola 
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)>vara förbundna att tätt sluta på och följa dess kölvatten. Det 
»vore önskligt, att röken ej hindrade flottans chef dirigera dess 
»rörelser. Ett svenskt skepp skall hellre låta äntra sig eller 
,,]åta skjuta sig i sank än låta genombrytning ske. Om nå
))got skepp ej har motsvarande skepp i te ten eller q neuen att 
,,slåss med, bör det använda all sin manöver att dubblera eller 
)>på någon punkt engagera fienden . Det är omöjligt ehuru 
»med de generelaste drag utstaka krigshändelsernas rörelser till 
>>Sjöss; med mera säkerhet räknar jag det för en beder att vid 
»detta allvarsamma tilltag vara den första af Hans Maj:ts sjö
)>trupp. Forna händelser bafva gifvit världen det kraftigaste 
»exempel huru svenskt blod har varit varmt för sin konung, 
,dess hus och rikets heder, då de delat krigsäran med det>> . 

Sådana voro de order, som af hertigen-storamiralen ut
färdades och hvilka visa hans ärofulla föresats att med nitiskt 
eftertryck fullborda konungens vilja uneler uppsökandet af 
fien c1en. 

Den 15 och 16 fortsatte flottan att under täta evolutioner 
på linje kryssa sig fram mot Cronst.adt för att möta elen vän
tade fienden. Genom rapporter från mot denna hamn fram
sända fregatter hade nämligen underrättelse ingått att ryska 
ftottan där låg segelklar och kunde när som hälst förväntas 
afgå. Natten den 16 medförde regn och stiltje, åskan mull
rade (kring fartygen) oc:h skarpa blixtar flögo mellan skeppen 
upplysande hafvet. Det var som hade naturen velat gifva ett 
förspel på det som svenskt sjömannamod snart skulle pröfva. 

Den 17 upphörde regnet kvarlämnande i harizonten en 
tämli O'en så stark t). ocka. Vi hörde i lofvart åtskilliga svåra ,., . 
kanonskott, hvaraf vi kunde sluta att fienden ej var långt borta. 
Flottan erhöll order att vara »färdig till aktion». Först kl. l 
e. m ., då luften något klarnat kunde från topparue urskiljas 
den ryska flottan hållande voor de vind ned mot oss. Den ut
gjordes af ett tredäcksskepp om 108, 16 linjeskepp om 7 4 a 
.()6 kanoner, 8 fregatter samt 8 mindre fartyg. Klockan var 
slao·en 2 då vår storamiral under svensk lösen bissade svensk b 1 

flagg:1. Vi befunno oss då emellan Ekholmen och Kallbådan 
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rangerade i echiquier för styrbords halsar på babords bidevinds
linje. När fi enden nalkats på några kanonhåll nära gjordes 
klockan half 4 e. m. en vacker och väl verkställd genomvinds
vändning med O. S. Ostlig bris, hvarigenom svenska flottan 
kom i linje de bataille naturlig ordning för babords halsar och 
således kom att styra S. S. \V., lugnt inväntande den öfver
lägsna fienden . Han kom! En samtidigt verkställd upplof
ning rangerade honom i linje de bataille för samma halsar 
som elen svenska tlottan. Då elen ryska ledaren, gynnad af 
vinden , hunnit inom halft skotthåll gick signalen upp att börja 
elden. Ögonblicket efter smällde första skottet från vår leda~e 
skeppet »Hedvig Elisabeth»*). Kulan mötte under vägen ett 
liknande sändebud från den ryska ledaren, som lämnande den 
ryska linjen med all kraft höll ned mot »Hedvig>> på mindre 
än ett musköthålls afstånd . Några samfällda divisionssalfvor 
af infanteriets handgevär ackompanjerade af 24- och 18-pun
diga kulor från »Hedvigs» båda batterier öfvertalade dock 
hastigt nog den ryska ledaren att lofva upp och återtaga sin 
plats i linjen . 

Knappt hade emellertid »Hedvig» skjutit sitt första skott 
förr än hela svenska tlottan afgaf en fasaväckande salfva från 
båda batterierna, den fienden i samma ögonblick och på lik
nande sätt besvarade. Innan krutröken förtog sikten kunde 
man urskilja hurusom kulorna från de båda linjerna pas
serade h varandra med antichaques på vattnet och träffade 
fartyg , folk och rigg. Men redan efter första laget blef krut
röken oerhörd tjock. Kanonernas brak och dån, de sårades 
skri och kulornas hväsande ljud gaf en konsert, som kunde 
injaga skräck och fasa l10s elen modigaste. 

H vilket blodigt skådespel upprullade sig icke inför elen 
oerfarnes blickar, då flere personer stupade för en och samma 
kula, då hjärnorna af deras sönderskjutna hufvuden spriddes 
kring och trampades under de ännu lefvandes fötter . Anblic
ken af krossade benskärfvor genom kulans kraft slungade in i 
fartygssidorna, armar och ben skilda från kroppen och massor 
af lik afsides vräkta i högar. Dylika scener äro tyvärr all-

'') Se Bil. I, sic!. 2G5. .. 
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männa nog en sjöbatalj och kunna vara af än ohyggligare 
srt om ett skepp, skjutet i brand , flyger i luften eller sänkes. 
Men för deltagarna gifves under det kalaset varar föga tid till 
närmare eftersinning. Så befäl som manskap äro därtill allt 
för mycket upptagna af de dyra plikter fosterlandet ställer på 
sina försvarare . 

Emellertid hade fiend en slutit sig hårclt mot svenska 
a vantgardet och corpsen, där också elden blef häftigast. Där
emot dröjde det inemot en timme innan al'riärgarcl et kunde 
komma i full strid med fienden. Detta till följd af elen vin
kel båda linjerna bildade mot hvarandra. Denna vinkel kunde 
på grund af vindförhållandena enelast genom fiendens ingri
pande blifva förminskad . Redan inom en timmes tid var ry
ska ledaren urståndsatt att fullfölja striden. Genom »Hed
vigs >>, öfv.-löjtnant Modee, »Gripen », capitaine von Horn och 
>>Ömheten >>, öfv.-löjtnant Krusenstiernas väl riktade eld och 
med omdöme tagna mått och steg måste den, för att ej falla 
i våra bänder, först betäckas af andra skepp för att slutligen 
bogseras ur linjen. Men äfven flera andra af fiendens främsta 
skepp förmärktes illa tilltygade, så till sk ro f som ta c kli ng. I 
synnerhet hade det 2:a, 5:e, 7 :e och 8:e skeppet lidit betyd
ligt. Samma blef inom kort förbålland et med det 9:e bvilket 
äfven det, urståndsatt att strida, af tlera slupar bogserades ur 
linjen. Sålunda fortsatte striden oafbrutet under ett par 
timmars tid. Svenskames bemödande att göra fienden redlös 
och icke vika en tumsbredd för öfvermakten, syntes allt fort
farande krönas med framgång. Vinden stillnade nu mer och 
mer och öfver bataljfältet låg en tjock krutrök. · SignalPr kun
de sålunda ej begagnas , bvarför alla ordres clelgåfvos medelst 
ropare, skepp för skepp eller ock genom båtar. 

Härunder hade den ryska linj en fallit i oordning och dep 
häftiga elden upphörd e liksom för att hämta andan. Men 
länge varade icke hvilan . Sedan de stridande å ömse sidor 
satts i tillfälle att för ett ögon blick öfverskåda situationen bör
jade åter elden med förnyad häftighet. Det svenska chefsfar
tyget, som jämte sin corps de bataille under hela striden käm-
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pat mot en betydligt öfverlägsen styrka , blef ånyo fiendens an

fallspunkt liksom det äfven blef \·årt mål att med all kraft 

försvara . Omkring svenska amiralsskeppet utspann sig därför 

en strid på !if och död. Man såg ryska amiralskeppet »Ro

stislaw » af 108 kanon er, dess båda sekundanter af ~O kanoner 

sa m t äfven andra fartyg af fiendens corps de bataille hufvud

sakligast riktade sin eld mot detta fartyg. Understödt af siua 

sekundanter lyckades det dock att verksamt afvisa fiendens 

försök att närma sig. Ett rykte, som denna tid var gängse 

inom svenska flottan , visste berätta att amiral Groigh haft kej

sarinnan Catarinas befallning att icke sky något medel för att 

bemäktiga sig hertigens person, hvilket ju äfven kan förklam 

den häftighet med hvilken hans fartyg af fienden anfölls. Efler 

att i trenne timmar legat i det värsta kulregnet hade det kL 

7 e. m. fått sin tackling och babordssida svårt skadad. illen 

äfven fienden var illa åtgången. Genom deras skeppssidor 

kunde man se dagen, tacklingarna voro sönderskjutna, flera 

stänger öfver bord och synbarligen mycket folk förlorad t. U n

der allt detta sviktade likväl icke det svenska mannamodet. 

Alla voro hänförda af strid ens anda och det uppriktiga bemö

dandet att vinna dagens segerkrans. Förglömmas må ej , att 

under allt detta, bertigen i all sköns lugn och ro rökte sin 

pipa. Ifrigt följande bataljens gång steg han med amiralen 

grefve Wrangel på hyttan af sitt skepp, oberörd af kulregnet. 

Öfver tre timmar voro redan förflutna, då grefve Wrangels år 

uppväckte hans åtrå att sätta sig. På framställning härom 

ville hertigen hjälpa honom att för detta ändamål lyfta fram 

en tom hönshäck. En musikant af volontärerna som skyndat 

fram för att härvid biträda, träffades i samma ögon blick af e u 

kanonkula och föll död till hertigens fötter. På detta sätt hade 

striden åter en stund fortgått, icke allenast i närheten af chefs

fartyget utan äfven längs hela linjen, då det mest kritiska ögon

blicket inträffade. Den fortfarande stiltj en , sönderskj utna tack

lingar, äfvonsom elen här rådande strömmen gjorde att flagg

skeppet och tlera andra fartyg i vår linje föllo af. Härigenom 

kunde de ej längre hålla sina batterier mot fiende11, på grund 
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hvaraf Here luckor uppstoclo. Alla manövermedel och äfven 

bogsering försöktes , meu förgäfves. Den gamla ordningen var 

0ch förblef bruteu. Det Yar då, i ett ögonblick, på b\'i lket 

hela bataljens utgång berodde, som flaggkaptenen föreslog stor

amiralen att i krutröken vända flottan fördevind. Flaggl;:ap

tenen hade sjäH i slaget under ön Dominique den 18 apri l 

1780 sett donna manöver med framgång företagas a f amiral 

Guicben med en flotta af 22 skepp mot engelska arniralen 

H.oduey. Dessuto:n fanns ju hopp om, att vårt arriärgarde 

därigenom kunde komma i tillfälle att möjligen afskära några 
af fiendens numera efterblifna skepp. 

Öfverförandet af befallningen om denna djärfva evolu

tions utförande anförtroddes åt fänriken Bkholm (adlad 1802 
och adopterad på adliga ätten af Trolle). Med oförskräckt 

mod utförde han äfven det maktpåliggande uppdraget att med 

en joll från jakten »Esplendian», i detta regn af kulor låta ro 

sig längs linj en för att på b varje skepp lämna order att vända 

undan vind och formera linj e för styrbords halsar'"). 

Den fara för h vilken det svenska amiralsskeppet under 

denna senare del d bataljen utsattes, hade föranledt de 

närmast liggan de fartygen at~; af alla krafter understödja det

samma. Det var som af en synnerlig skickelse, att »W asa», 

»Fäderneslandet», »~~ran » och »Minerva» hade samlat sio· kr·ino· 
b b 

»Gustaf IIh, för att värna om flottans befälstecken i det ögon-

bli ck då fiaggskeppet, oförmöget att styra, besköts långskepps 

af tre väldiga fHtyg. Skeppschefema Horn, Kuylenstjerna, 

Hysingsköld och N auckhoff inlade vid detta tillfälle genom rå

dighet i str idens farligaste stund en ära som är värd att teck-

"') Om denna bra,sd sjunger Bellman i en särskildt tr~·ckt »Kämpa· 
visa > ö fy er segern vid Hogland fö lj ande: 

>Ur brinnande mörkret af Neptun i lur, 
en jnlle i linjen framkallas . 
Anföraren trotsade död och natnr 
af ä ran att endast befallas. 
~å Ekholm, ditt namn under kulornus skur 
i stäEven på jullen, där Bkall ditt namn imistas af Pallas. 
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mas upp i flottans anale1· för att i alla tider utgöra ett värdigt 
-efterdöme. 

Under dylika förhållanden och omgifven af krutröken 

var det som svenska linjen kl. balf 8 e. m. vände undan vind 

N. 0.-vart, formerande sig genom bogsering och segelmanöv
Ter för styrbords halsar på andra bogen. Evolutionen, som lyc

kades förträffiigt och utan synnerlig skada, beundrades af tien

.den, som förvånad åsåg densamma. Härigenom hade svenska 
1injen omkring kl. 8 på aftonen kommit i en mera sluten ord

:ning, för att på ny bog och med friska bredsidor fortsätta 

bataljen. Något senare vände äfven den ryska linjen , men 
råkade därunder i mycken oordning, under det att elden be

tydligt aftog. Åtskilliga sönderskjutna och redlösa fartyg hade 
-drifvit i lä om deras linje, men stilltjen förhindrade oss att 

. .afskära fl era än 80-kanonskeppet Wladislaw. Detta skepp till
,hörde mellersta divisionen och stod under befäl af brigadie1·en 

Berg. Efter ett tappert och ärofullt försvar eröfrades det af 
»Sofia Magdalena» eller »Gustaf Adolf», hvilkas chefer båda 

ansägo sig hafva förtjänt denna beder, alldenstund officerare 
från båda skeppen samtidigt träffades på » \Vladisla\\'S» balf

däck för att affordra chefens värja. 
Men undan vindsvändningen kräfde äfven ett offer å vår 

sida. 70-kanonskeppet »Prins Gustaf», öfverste \Vachtm eister, 

hade under hela bataljen varit i en oafbruten strid med öfver
lägsna fiender, dem han också ved()rbörligen näpste. Han 

.hade, troligen af stridsifver, redan från början hållit sig nå
got till lofvart om linjen och blef efter vändningen pa grund 

af stiltjen och lidna haverier urstånclsatt att intaga sin plats. 
Lämnad ensam omringades han snart af trenne linjeskepp , 

mot hvilka han länge hjäl temodigt försvarade sig. l\Jen sedan 
äfven den fientliga flottan vändt närmade sig den fruktans

värda trecläckaren. \V achtmeister måste nu låta tapperheten 
vika för nödvändigheten och med sin besättning gifva sig 

fången. Samtidigt härmed syntes äfven »Fredrik Adolf», öfY.-
1öjtnant Leyonankar, ansatt af flera fiender. Han sväfvade 

]änge i den mest öfverbängande fara, men lyckades genom siu 
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rådigbet och m€d tillhjälp af några närliggande fartyg att rädda 

sig ur sin svåra belägenhet. Han förenade sig med flottan 
helt ::;ent på aftonen. 

Klockan inemot 10 upphörde bataljen, sedan natten fallit 

på och den ryska linj en lofvat till vinden och aflägsnat sig 
utom skotthåll. Manskapet, uttröttadt af arbete, sjönk nu och 

somnade vid kanon erna. Natten bl e f ovanligt kall och förde 

med sig tjocka, hvilken uppblandad med krutrök åstadkom en 
högst obehaglig lukt. Denna ärofulla batalj var för den sven

ska flo ttan utmärkt hedrande och kunde hos våra fiender stad

fästa den öfvertygelsen att den svenske sjömannen ej vansläk

tats. Den ryske amiralen, själf en tapper man, yttrade öppet 
att vår skjutning liknat helvetets eld och att han storligen be
dragit sig på våra skepp , hvilka på afstånd gjort intryck af 
att vara fregatter men på närmare håll Yisat sig såsom linje
skepp och skjutit som tredäckare. H. K . H. storamiralen hade 
af en splint blifvit träffad på ena benet utan att dock själf 

veta hvar eller när det inträffat. l\1en härvid hade skadan 
icke stannat. Flottan hade gjort stora förluster. Flere för
tjänstfulla officerar€ hade stupat. Cheferna på »W asa » och 
»Gripen» I-Ioru och von Horn, h vilka vid alla tillfällen utmärkt 

sig, föllo under elen hetaste striden, som tappre män på sina 
halfc~:· ',;k. De ha f va båda såsom försvarare af svenska flottans 

ära gjort sig förtjänta af ett rum i Yår fiottas pantbeon. 
En anekdot från denna grefve Horns sista strid förtjänar 

att åt eftervärlden bevaras. Den rör sig om det tillfälle, då 

han med skeppet »\Vasa>> sekunderade fia ggskeppet vid dess 
ofvan berättade undanvindsvändning. Härvid hade han näm
ligen fått låret krossat och bans sekond, kapten Fust, ena be

net afskjutet genom en och samma kanonkula. 'l'ill följd af 
denna olyckshändelse bade befälet öfvergått till en uug löjt

nant vid namn Lagerstråle, som för första gången var i elden. 

Hans döende chef skickade efter honom och sade: »Jag vän
tar mig af Edert mod och Eder hederskänsla, att Ni aldrig 
skall stryka flagg, så länge det återstår Eder lif och hälsa, 

.ett enda kanonskott att skjuta, eller någon möjlighet att ma-
Tidslwift i Sjövi:isendet. l7 
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nönera fartyget. Härför skall Ni stå mig till svars inför Gud, 
för h vilken jag själf inom kort skall framträda. Farväll » 

Dessa ord äro sublim a ocb innefatta allt hvad elen unge 
officeren beböfde känna för att rätt fullgöra si n p likt. 

T otalförlusten utgjordes på vår sida af 128 man döda, 
300 sårade och 570 fångna; på ryssames sida af 785 fångar 
1,000 man döda och säkerli gen ett än större antal sårade. 
Utom det eröfracle skeppet och de Uc1der slaget förstörda och 
förolyckade bacle om bord på ryska flottan fl era kanoner sprun
git sönder och såväl tackling som rundbult bli[vit så sönder
skj utna, att m ånga fartyg endast med yttersta svårighet kunde 
manövrera. 

J ämföras båda flottorn as styrka med hvarandra så bestod 
den svenska af fartyg med små dimensioner, armerade m erl 
60 till 70 kanoner, den ryska däremot af större skepp med 
70 till 80 kanoner, förutom en tredäckare på 108 kanoner. 
De svenska skeppen had e högst 609 mans besättning och de 
ryska 785. För att utsträcka svenska linjen i likbet med fien
dens had e fem af fregatterna blifvit placerade 1 batalj orcln:in
gen. Då man besinnar den öfverlägsna effekt ett 80-kanon
skepp med sina svåra kanoner äger mot en lätt fregatt med 
enelast ett batteri måste man förv ånas öfver att de ej, blifvit 
förkrossade af öfvermakten. Men dessutom bör anmärkas, att 
den svenska flottan underhöll en god och sluten ordning och 
att artilleriet. uneler hela striden serverades med utmärkt skick
ligh et. Den svenska flottan rälmade l ,140 kanoner mot rys
sames 1,270 . Då därtill lägges att fienden hade fördelen af 
vinden, och alltså anfallet i sin hand, och fö·J·del af en tapper 
och erfaren sjöman, som till sitt biträde hade många framstå
ende engelska officerare, så torde man utan att vara partisk 
kunna påstå att bataljen för de svenska vapen varit högst 
ärofull. 

Natten medförde obetydliga förändringar i vinden som 
fortfor a t t vara laber. 

D en 18 varade tjockan ända till klockan 10 !Då morgo
nen. Svenska flottan hade under tiden bibehållit sit.} ställnin g: 

> 
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för styrbords halsar , åte rställt sina skador och beredt sig på 
möjligen nya strider. V åra skepp hade ett tillfredsställande
och repareradt utseende. Fartygen lågo slutna på linje samt 
styrde N. 0.-Yart. Den ryska flottan, so m under natten af
lägsnat sig, observerades i soluppgången -± minuter till lofvart, 
liggand e utan ordning i oregelbunde n massa merl flera reel lösa 
skepp och som det tycktes arbetande med skado rn as repare
rande. Svenska flottan hade således under nattens lopp åter
gifvit sig ett aktningsbjudande utseende af ordning och styrka. 
Den had e härigenom gifvit p rof på, att den såväl efter som 
före en batalj var i ståud att iakttaga en värdi g hållnin g. I 
sådana omständigheter vi ll e storamiralen på morgonen åter
upptaga strid en. Detaljcheferna för flaggförrådet blefve där
för und er natten afsända för att utröna tillståndet, och afgåfvo 
oförtöfvadt rapport »att ehuru flera skepp bli tvi t skadade, hade 
dock in gen erhållit någon obotelig bristfällig!Jet, men att ammu
nitionen på många far tyg var så konsumerad , att endast litet 
och otillräckligt däraf återstod ». 

Emellertid hade vind en stillnat ut och gått på ostkanten 
med fortfarande tjocka och då dessutom fienden härigenom 
bibehöll lofven måste vi und er dylika vidriga förhållanden åt

HOJa oss med att blott på afstånd observera vår motståndare, 
bibehålla vå r ställning samt spara vårt ringa fdl1m unition s
förråd. 

Klockan 3 på morgonen då flottan gjorde eu knops fart, 
fick elen för att samlas, signal att med styrbords halsar styra 
på perpenclickeln af vinden, som för tillfället var sydlig. Men 
sedan den ryska flottan , som flera gånger förändrat ställning, 
klockau 11 förmiddagen lofyade till vinden och seglade mot 
Cronstadt erhöll äfven vår fl otta order att rangera sig i chefens 
kölvatten och söka Ujölö redd, där den ankrade tre kvar t på 
5 sam ma eftermiddag. 

Hufvudföremålet för allas verksamhet blef nu att här 
iståndsätta flottan till nya företag. l\Ian märkte härvid snart 
alla de olägenb eter som uppstå, då förråd er, kunniga bandt
verkare, ammunition och proviant m. m . icke utan omfattande 



264 --

förberedelser kunna erhållas. Önskvärdt ha<1e därför varit om 
:flottan efter denna hedrande batalj fått afgå till Carlskrona, 

där den hastigare erhållit sina behof fyllda och sina skador 
reparerade. Då emellertid så ej blef förhålland et och då vår 

flotta ända till den 20 november blef här kYarliggande utan 
att detta år Yidare erbj uda lienden batalj, så slutar jag nu för 
-denna gång min journal. 
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Eldledning. 
(Öfversättning fn"m Proceeclings of the United States Kava! Institute, 

September 1904.) 

Mycket har på senare tider skrifvits om huru flottans öf

niugar böra bedrifvas; dock har det företrädesvis varit den 
elementära delen af dessa öfningar, som afhandlats, och för
fattarna hafva i sina uppsatser endast berört rekrytutbildning 

och arti lleriexercis. Afsikten med denna uppsats är, att på
visa det nödvändiga uti utsträckandet af dessa öfningar, så 
att vi med fog kunna räkna på fartyget såsom stridande enhet. 

Ett fartygs stridsvärde beror af, så många invecklade och 
ömtåliga faktorer, att man omöjligen kan tillfredsställande be

handla dem alla i en och samma uppsats, därför kommer blott 

en, dock sannolikt den viktigaste af dessa faktorer, att bär af

handlas, nämligen - eldens ledning. 
Vi kunna definiera eldledning sålunda. »eldens ledning 

å ett fartyg aE därför ansvariga officerare, så n.tt kanonerna, 

sås0m ett samarbetande helt, må komma till största nytta, det 

är, träffa fienden så ofta och så fördelaktigt som möjligt .» 
Eldledningens betydelse kan ej öfverskattas, och endast ett 

effektiYt eldledningssystem möjliggör för fartygschefen att an
vända fartygets nrtilleri till största möjliga fördel. Det be

höfves få, om ens några mgmnent för att bevisa den stora 
förd el, ett fartyg med ett godt eldledningssystem har framför 

ett, som saknar dylikt, förutsatt att fartygeu i öfrigt äro lika. 
Den stora vikten af eldledningen framträder kanske bäst, när 

fartyget och ej den särskilda kanonen betraktas såsom enhet. 
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Om nämligen elden å ett fartyg ej kan ledas, då är detta far
tygs värde i eskadern betydligt reduceradt, för att icke säga 
lika med noll. Dessutom aflägsnar en effektiv eldledning alla 
osäkra faktorer , med undantag af dem, som ligga i kanon
kommendörernas större eller mindre skjutskicklighet. Vi an
taga därföre här, att kanonkommendörerna äro väl öfvade, och 
att de äfven skola träffa målet, förutsatt att de erhållit de upp
lysningar, som erfordras för uppsättningarnas rätta inställning. 

Sedan nu uttrycket eldledning blifvit definieradt, återstår 
att uppställa de grunder, som ett verksamt eldledningssystem 
betingar. H vilket system, vi än må antaga, måste vi dock ihåg
komma, att eldledningen skall ligga i fartygschefens händer, 
för så vidt man åsyftar att erhålla de bästa möjliga resultaten. 
Han må öfverlämna den utöfvande delen däraf till någon annan 
·officer, och förhålland ena skola sannolikt göra detta nödvändigt, 
men principen kvarstår orubblig, att han ensam är ansvarig. 
För att erhålla den under strid nödvändiga eldledningen, måste 
följande villkor fyllas: 

l) ett god t orderöfverföringssystem, 
2) god observation af nedslagen , 
3) ett verksamt system för afståndsbestämning, och 
4) en följdriktig fördelning af officerarnas åligganden. 

Orderöfverföringsmedel. 

Några skäl torde ej behöfva anföras för, att eldledning 
utan effektiva orderöfverföringsmedel är outförbar. En fråga , 
som nu helG naturligt framställer sig själf, är, •hvilka egenska
per utmärka effektiva orderöfverföringsmedel ?» Man kan läm
na ett kortfattadt svar, »de skola vara snabbverkande, pålit
liga och tydliga ». Med den sistnämnda egenskapen förstås , att, 
hvad själfva orderöfverföringssättet beträffar, det ej får finnas 
någon möjlighet för orderns emottagare att missuppfatta den
samma. :Ylan skulle möjligen invända, att detta villkor är 
ideelt, och kanske är så äfven förhållandet, men genom att 

•. 
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närmare undersöka de medel, som stå till vårt förfogande,. 
kunna vi ju, så vidt möjligt är, söka närma oss detta ideal. 
I-Ivilka äro nu dessa orderöfverföringsmedel? De äro: 

a) ordonnanser, 
b) horn- eller andra ljudsignaler, 
c) talrör och telefoner, samt 
d) orderapparater (elektriska eller mekaniska). 
Af dessa medel kunna nog ordonnanserna betraktas så

som pålitliga, men de äro helt säkert. ej snabbverkande, och 
om de användas, ä r det mycket sannolikt, att just vid det till
fälle, då de bäst behöfvas, de ej äro till bands. De kunna 
därföre uteslutas såsom grundläggande medel för eldledningen, 
och i stället kvarstå som en mycket användbar reserv. 

Hornsignaler kunna möjligen användas vid något sär-
skildt tillfälle, men dera s användbarhet är mycket begränsad 
och de äga dessutom den olägenheten att vara mycket opålit
liga, och detta torde i synnerhet vara fallet under pågående 
strid, då bullret sannolikt kommer att förkvätva signalerna. 

Talrör och telefoner äro äfvenledes användbara vid vissa 
tillfällen och såsom reservmedeL Äfven de hafva emellertid 
olägenheten att ej vara fullt pålitliga, emedan de ofta äro· 
otjänstbara och detta isynnerhet under eldgifningen. De ar
beta äfveu långsamt, och då de medföra behofvet af en sär
skild station för omkoppling, kunna orderna ej framförao di
rekt till pjäserna från stridstornet. Man bar ej häller någon 
säkerhet för, att en gifven order blifvit riktigt uppfattad. De 
medel , som u u återstå oss äro mekaniska och elektriska order
apparater . 

Vi skola då först und ersöka den mekaniska orderappara
tens möjligheter Den är gifvetvis snabbverkande, ty ordern. 
framkommer på mottagningsapparaten praktiskt taget lika ba
~tigt, som gifvareapparaten manövreras. Fordringarna på 
snabbverkande förm åga äro sålunda tillfredsställda, och för öf
rigt äro dessa apparater äfven pålitliga, men de besitta den 
stora olägenheten att behöfva ett stort antal gifvareappa.rater 
för att kunna tillgodose mottagningsapparaterna; detta emedan 
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.ej flera än tre mottagningsapparater kunna kopplas till samma 

gifvareapparat. 
Sedan Yi nu studerat den mekaniska apparaten och fun

nit densamma delvis otillfredsställande, återstår oss den elek

:triska. Helt visst är denna snabbverkande och kan dessutom 

:tillverkas så, att den blir om möjligt pålitligare än den me

kaniska apparaten. De elektriska apparaterna uppfylla alltså 

.bättre de eftersträfvade villkoren, ' snabbverkande förmåga och 

pålitlighet, än något annat kommunikationssystem. 

Innan vi lämna ämnet om orderöfverföring, torde en när

mare utredning behöfva verkställas beträffande de olika slag 

.af order, som äro nödvändiga för pjäserna, samt de upplys

ningar, som lämnas dem. Dessa skulle vara: 
a) afstånd, 
b) målet, eller med andra ord, det särskilda fartyg, på 

Jwilket man ämnar koncentrera elden , 
c) bäringen till målet, 
d) eget fartygs fart, äfvensom fart relatiYt till målet, 

e) projektilslag, 
f) kommandoord, som äro nödvändiga under strid såsom: 

)>elrh -- >>eld upphör» o. s. v., 
g) meddelande om hastig eller långsam eld, och 

h) den del af målet som skall beskjutas. 

Man har föreslagit, och ej utan skäl, att särskilda instru

ment borde finnas för öfverförandet af hvarje slag af dessa 

.olika meddelanden. Fördelen härmed skulle vara, att vissa 

.slag af meddelanden vore att finna på en och samma plats , 

.och äfvenlecles, att ej mer än en order åt gången framträder 

på hvarje apparat. Detta är helt visst en mycket stor fördel, 

men den uppväges ej af olägenheten att bafva så många appa

rater att manövrera; också ökas härigenom sannolikbeten för , 

.att systemet förr bringas i oordning. Det är dock ej omöj

ligt att så kombinera apparaterna, att de blifva endast tre i 

.stället för sju. En skulle visa afståudet, en annan de under 

strid förekommande orderna i förening med föreskrifter om 

projektilslag och elclgifuingsafstånd, och en tredje apparat skulle 

., 

,. 
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afses för order rörande fart samt målet och dess bäring. Det 

är mycket svårt att få en apparat, som kan, annat än i 

allmänhet, angifva det mål, som skall beskjutas, och det 

torde kanske för den skull vara bättre att utesluta detta slag 

af meddelanden, och för dessas öfverförande i stället an vända 

telefon eller talrör, då man med hvilket som hälst af dessa 

medel kan lämna mycket detaljerade uppgifter. 

H vad beträffar apparaternas uppställningsplats, är detta 

en fråga , som måste särskilclt öfvervägas. Det är påtagligt, 

att orderna till de svåra kanonema blifva afvikande från dem 

till de medelsvåra · det torde därför vara nödvändigt att hafva 

en gifvareapparat' för hvart och ett af dessa kanonslag. Af

Yenledes är det önskvärdt att kunna gifva order till styrbords 

batteri och på samma gång kunna koppla ifrån babords. Detta 

kan anordnas genom en omkopplare, hvilken inkopplar den 

grupp af kanoner, som man för tillfället önskar; bättre är dock 

att bafva en gifvareapparnt för hvarje sida, styrborels och ba

bords, och en för bvarje grupp af de svåra kanonerna. De 

olika slagen af mottagningsapparater böra finnas såväl i tor

nen , som i hvarje själfständigt batteri, och det skulle vara för

delaktigt att hafva sitdana vid hvarje enskild ['jäs, men detta 

är ej absolut nödvändigt, utom hvad beträffar arständsappara

ten. För b varje grupp kanoner i det meclelsYåra battPriet bör 

likväl finnas en full ständig uppsättning E~pparater. 

J\lottao·nino·sa])!)araterna böra Yara så konstruerade, att 
l:> b 

Yid hvarje förändring af ordern uppm ärksamheten påkallas ge-

nom nfigon lämpli g uppmärksamhetssignal, exempelvis klock

sigual 
Den invändningen kan göras mot ett så vidlyftigt kom

munikationssystem som detta, att det säkerli gen redan uneler 

stridens tidio·are skede skall blifva urståndsatt att funktionera; 
b 

denua invändning tir emellertid ej tillräcklig att. förringa sy-

stemets värde, ty, efter bvad som framdeles kommer att visa 

sig, är just själfva bi.irjan af striden den tidpunlH, då en effek

tiY eldledn ing är af största betydelse , och äfven om systemet 

arbetar endast uneler en ganska begränsad tidrymd, är det sä-
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kerligen värdt både det arbete och de penningar, som nedl agts 
därpå, om detsamma und er aldrig så kort tid bidrager till att 
åstadkomma en öfverväldigande eld , hvilket är grundvillkoret 
för den lyckliga utgången af hvarje strid . 

Girvareapparaterna böra uppställas i strid stornet, så framt 
det ej synes lämpligt att hafva en särskild uppställningsplats 
för detta ändamål (» the contro l station »). I vissa hänseenelen 
kan detta vara välbetänkt, men i stort sedt, är stridstornet nog 
elen bästa uppställningsplatsen, ty däri befinner sig fartygs
chefen och på grund häraf vinnes förenkling af orcleröfverfö
ringssystemet. Om en särskild uppställningsplats väljes, måste 
det finnas en kommunikationslinje från denna plats till strid s
tornet . 

I det ofvan i största allmänhet beskrifna orderöfverfö
ringssystemet har ej omnämnts någon förbindelselinje mellan 
den plats, hvarifrån uedslagen observeras och stridstornet (eller 
»Control station»). Framdeles skola vi få se, att detta är af 
största vikt, om observatören befinner sig utom striclstornet 
(eller »con tro l station »). Det är därför nödvändigt att anordna 
en kommunikationslinje, genom hvilken afståndet, eller i annat 
fall nedslagen, kunna meddelas till den, sorn leder elden (» t be 
fire coutrol party »). Den frågan må lämnas obesvarad, huru
vida det för observatören är bättre att meddela nedslagen, eller 
att direkt med ledning af gjorda observationer bestämma af
ståndet. Huru härmed än må förh ålla sig, kvarstår dock he
hofvet af förbindelse, och sådan måste anordnas. Om afstån
den skola meddelas direkt, bör en automatisk indikator an
vändas; om endast nedslagen skoJa med delas, bör för utom 
detta instrument finnas telefon eller talrör. Dessa senare måste 
vara fullkomligt tillförlit liga, om de skola vara af någon som 
hälst nytta. 

Observation af nedslagen. 

~led observation af nedslagen förstår man förmågan att 
urskilj a den punkt, där hvarj e enskildt skott träffar vattenytan. 
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De omständigheter , som försYåra ett lyckligt utförand e af denna 
viktiga, bidragande orsak till eldens led uing, äro mångahanda. 
Har man endast eu kanon , som skjuter, är det jämförelsevis 
lätt att se nedslagen, men äfven då erfordras ett god t omdöme 
för tillämpningen af elen gjorda iakttagelsen, och i många fall 
kan man blott afgöra, om skottet varit ett plus eller ett minus 
skott. Under strid däremot, då alla pjäserna skjuta, blir för· 
bållandet betydligt mera inveckladt, ty man kan sällan vara 
fullt säker på, bvilken kanon , som skjutit ett Yisst observeradt 
skott, och dessutom kom ma nedslagen af plus-skotten i allmän
het att dölj as af målet. Skott, som slå ned bortom malet, och 
skott, som träffa detsamma, komma att te sig enahanda, så 
framt vi ej kunna urskilja träffen, bvilket åter är högst osan
nolikt. Alltså böra endast minus-skotten t jäna till ledning vid 
afståndsbestäm ningen. 

Afven om man sett nedslaget, så är det dock ganska 
svårt att bedöma, huru mycket detta är bortom eller framför 
målet, och j u närm are vattenytan observatören befinner sig, 
desto större blir svårigheten. Det är tydligt, att observatören 
bör hafva sin plats så högt ' upp som möjligt, ban bör äh ·en 
hafva fri utsikt, och torde därföre toppen vara för honom den 
bästa platsen. De1ma plats är gifvetvis mycket exponerad , och 
om detta tages med i räkningen, är det säkrast att låta obser
yatören meddela resultaten af sina iakttagelser till stridstornet 
(eller » contro l sta tion »), h varifrån sedan af stånden alltj ämt 
kunna distribueras, äfv0n om observationsplatsen skulle blifva 
förstörd. 

Att tillgodogöra sig de observerade nedslagen för afstånds
bestämning är ej enelast synnerligen Yiktigt, utan äh-en svårt, 
och kan ej ernås genom studier . utan måste in läras genom er
farenhet. Den bästa öfningen för vinnand e af dylik erfaren
het vore ofta återkom mande skarpskjutningar. Kostnadsfrågan 
förhindrar emellertid denna metods användning ::mnat än vid 
föreskrifna skjutningar med pjäseruas egen ammunition. Den 
utväg, som näst denna synes lämpligast, är att använda tub
kanon er i svåra och medelsvåra kanoner. 
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Svårigheten att observera nedslaget, eller snarare att till

aodoo·öra sio· ett observeradt nedslag för afståndsbestilmninQ:, 
b . b b ~ 

ökas med afståndet. Observationeruns tillförlitligbet bero äl'ven 

i hög grad på observatöreos höjd öfver vattenytan. 

sas kanske bäst genom några exempel. 
Detta vi-

Låt oss antaga, att observatören är placerad 100 fot ''' ) 

(30,5 m.) öfver yattenytan (betydligt högre än de fl esta mast

toppar), och att målet är 10 fot (3 m.) högt (betydligt lägre 

äu det verkliga målet kommer att blifva), då kommer ett skott 

som synes slå ned i linje med målets topp att på 1000 »yanls » 

(91-± m.) befinna sig 111 >>yards» (101 ,5 m.) öfver detsamma; 

på 2000 »y ards» (1829 m.) 222 »yards» (203 m) däröfver o. 

s. v. upp till 6000 >>yards>> (648G m.) då det är 666 »yards» 

(609 m.) däröfver. En obetydlig felbedömning af nedslagets 

läge i förh ållande till målets topp kommer att l'örändra afstå n

det väsentligt. 
Underlättande För nedslagsbedömningen torde 

följa projektilen i dess bana genom luften. Detta är 

ligt på korta håll, och när blott en kanon skj uter, 

torde ifrågasättas, om det lå ter stg göras under strid. 

Afståndsbestämning. 

vara att 
väl möj
meu det 

En synnerligen viktig gren af eldled n ingen är den, som 

rör afståndsbestämni n gen, och u ta n någon metod härför är 

hvarje centraliserad eldledn ing omöjlig. Med hänsyn till dess 

stora betydelse är den kanske det svåraste problemet, som man 

möter i eldledningsfrågan. Innan vi behandla lösningen af 

detta problem, måste vi klargöra, hvilka de afstånd äro, som 

vi önska att bestämma; med andra ord, h vilka de sannolika 

afstånd äro, som under en strid komma till användning. 
.\1iuimigränsen är lätt funnen; den är torpedens effektiva 

porte eller 1600 »yards» (1372 m. ), ty det skulle vara en ren 

'''; Öfverallt rlttr fot förekommer förstås därmed engelska fot. 
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galenskap att placera ett fartyg så nära fienden , att det skulle· 

kunna tillintetgöras af en välriktad torpetl. Maximigränsen 

är icke så definitivt bestämd, men med kännedom om våra 

kanon ers kulbanor, kunna Yi bilda oss en föreställning om 

dess storlek. Bestrukna styckena för olika afstånd äro kan ske 

den bästa vitgledningen härvidlag. Nedanstående tabell utYi

sar. bestrukna styckenas storlek för afstånd från 1000 »yards» 

(914 m.) till 7000 »yards» (6401 m .) 

För G-tums-kanonen (15 cm. k.) För 13-tums·kitn. (33 cm. k ) 

1000 >yard s • ( !:114 m.) 982 >yards > (898 m.) 1000 >yards > (914 m .) 

2000 (1829 m. ) 414 (3 78 m.) 466 (426 m.) 

3000 (2743 m.) 228 (208 m.) 285 (261 m.) 

4000 (361i7 m.) 138 (12G m.) 259 (237 m.) 

5000 (45 72 m) 90 ( 82 m.) 144 (132 m.) 

6000 (5486 m.) 6:2 ( 57 m.) 110 (101 m.) 

7000 (6401 m.) 45 ( 41 m.) 8G ( 79 m.) 

j\'fålet har här antagits vara 30 fot (9,1 m.) högt, hvilket 

är något högre än de mål, som vi i allmänhet komma i till-

fälle att få skjuta på. Kanonerna äro de i bruk varande af 

40 kalibers längd för 611 -kanonen (16 cm. •k.) och 36 kalibers 

längd för 13"-kanonen (33 cm. k.) En granskning af tabellen 

visar, att ju större arståndet är, desto nogi':rnnnare bör det. 

bestämmas. 
rrvänne metoder finnas, som äro lämpliga för afstånds-· 

bestämning: 
l) genom mekaniska hjälpmedel, och 
2) genom observering af nedslage n i förening med artil

leriets användning. 
Fordringarne på mekaniska afst.åndsmätare äro så stora, 

att endast ett fåtal instrument uppfylla dem . De måste an

gifva afståndet mekaniskt och dessutom kunna manövreras af 

en man. En gräns måste äfven sättas för deras storlek. In

strument med . horisontal bas anses vara mest passande för alla 

fö r h ålla n den . 
De gränser, som vi äro nödsakade att fa stslå beträffande 

deras storlek, förorsaka, att basen mås te göras mycket kort, 

lwarför instrumenten blifva mycket otillförlitliga på långa och 
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't . o. m . på mellanafstånd. Ingenstädes tillverkas för närva
rande instrument, som mäta noggrannare än med 10 proc. fel. 
De nödvändigtvis mycket exponerade uppställningsplatserna 
.göra att dessa instrument blifva särdeles utsatta för besk]'utuino· b l 

hvadan man ej allt för mycket får lita på dem, utan måste 
man kunna komplettera dem med den andra metoden, nämligen 
1kanonens användning. 

Kanonens användning för afståndsbestämning är mycket 
.enkel i teorien, men det är den praldiska tillämpningen af 
denna teori , som utgör svårigheten. Afståndet skall ej blott 
'bestämmas, utan det måste äfven underhållas und er en strid . 
Problemet omfattar alltså tvänne skeden. Det första inträder 
vid stridens början , då det är nöchändigt att bestämma tid
punid och afstånd för eldens öppnande, hvilket man kan kalla 
den förberedande afståndsbestänmingen. Man bar då att be
stämma, när detta afstånd blifvit uppnåclt. För detta ända
,tnål kan en enskild pjäs användas. Bruket af endast en kanon 
medgifver tillförlitligare observationer af nedslao·en och föl]·-b • 

. aktligen noggrannare resultat. 
När fartyget har uppn ått det afståncl, där inskjutningen 

skall börja, bör elden öppnas med en kanon, och uppsättnin
garna inställas på elclgifningsafstånclet. Obsenatören iakttager 
JJedslagen, och meddelar resultaten bäraf till kanonen i fråga. 
Elden fortsättes långsamt, tills observatören rapporterar träff. 
På detta sätt kan eldgifningsafståndet tiltförlitligt bestämmas. 
Under tirlen hafva fartygets öfriga pjäser blifvit meddelade 
om inskjutningens resultat, så att de, när tidpunkten därför är 
-inne, äro färdiga att afgifva eld. Genom denna förberedande 
afståndsbestämning erhålles ej blott eldgifningsafståndet, utan 
. äfven sådana uppgifter, som kunna vara nödvändiga för att 
finna förändringar i afståndet. • 

Så snart elden blir allmän , kan man ej ltingre använda 
sig af en enskild kanon eller grupp af kanoner för afstånds
·bestämning, utan får observatören då bestämma afstånclet och 
dess förtinclring med ledning af den allmänna elden, al1t under 
.förutsättning att alla kanoner använda samma uppsättning. 
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Enligt sannolikhetsläran komma nedslagen från på en gång 
.affyrade, rätt inriktade och med samma uppsättning försedda 
kanoner ej att falla på samma ställe, utan i en ellips, hvars 
medelpunkt blir medelträffpunkten. Observatören måste taga 
hänsyn härtill, och om skotten äro någorlunda likformigt pla
·Cerade i plus och minus skott, böt· afst.ånclet vara ungefär rätt. 
Om alla skotten falla framför ell er alla bortom målet, så måste 
.afstånd et i enlighet härmed rättas. Det faktum, att fartygets 
·samfällda eld och ej elden från en enskild pjäs måste använ
das för afstånclsbestämning, är ett af de kraftigaste skälen för 
-eldl edniugens centralisering. 

Det gifves tillfällen emellertid , då det blir nödvändigt att 
.använda, hvacl man kallar afståndsbestämnina oberoende närn-

b ' 

ligen då båda sidor äro invecklade i strid. Vid ett sådant 
tillfälle måste observatörens uppmärksamhet riktas åt elen vik
tigaste sidan, och den andra får lita på egna observationer. 
Detta k0mmer säkerligen ej häller att möta alltför stora svå
:righeter, då afstånden i ett sådant fall sannolikt skola blifva 
ganska korta, och projektilen kan följas i luften . 

Såsom slutsats kan man säga, att ingendera metoden är 
fullt tillfredsställande, men bruket af kanonen synes erbjuda 
de största möjligheterna. Detta fordrar dock mycken öfning 
för observatören. Det förl1ållandet, att arständsbestämn ing obe
roende måste användas vid vissa tillfällen, bör ej förringa vär
det af en centraliserad eldledning, utan fastmer visar elen, att 
.alla officerare böra bibringas öfning i att observera och leda 
.elden. 

Fördell'ling af de olika befälsposterna . 

Vi hafva sett, att ett effektiv t bruk af fartygets artilleri 
.är till stor del beroende på sättet, hvarpå hvarje kanon öfver
vakas, och ändamålet med denna afbandling är att söka lösa 
frågan , »huru skall en en hetlig, effektiv verkan af fartygets 
,artilleri kunna ernås?» 

Tiehofvet af kommunikationer, observation af nedslagen 
Tids!wift i Sjöväsendet. 18 
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och afståndsbestämning hafva framvisats, äfvensom sättet huru 
de skola ordnas, men ingenting har likväl antyd ts om, burn 
man bör lämpa dessa behof efter förhanden varande omstän
digheter, eller om de särskilda tjänsteåligganden, som tillkom 
ma de olika officerarna mnbord. Idealet framställes bildlikt 
af en maskin, hvars alla delar blifvit omsorgsfullt afpassade 
efter hvarandra och där hvarje del fyller sin uppgift . Att för
verkliga detta ideal blir svårt, då man besinnar, att det i den 
maskin, hvarom här blir fråga, kommer att ingå tänkande va
relser till större eller mindre grad, lwar och en med sin be
stämda uppgift, och man må icke förglömma, att mången länk 
helt säkert kommer att blifva skadad. .Men därför får icke 
hela systemet falla. Alltså måste vi vid våra öfningar icke 
blott eftersträfva ett godt resultat förmedelst denna vår oklan
derliga och väl arbetande maskin, utan som mål måste vi sätta 
detta goda resultats uppnående, äfven om någon eller några 
af maskinens delar blifvit otjänstbara, d. v. s. de bägge län
kar i maskinen, som närmast gränsa till den skadade, måste 
i sig äfven kunna upptaga den skadades funktion. Med detta 
sakförhållande ständigt för ögonen, skola vi se, huru vi lämp
ligast böra ordna denna maskin. 

:B'artygscbefen är, som förut visats, ensam ansvarig för , 
att hans fartyg är försatt i högsta möjliga stridsberedskap, och 
till att börja med skola vi då se, hvilken länk han bildar i 
vår maskin. Om hans fartyg uppträder ensamt, skall han 
lägga detsamma i det mest fördelaktiga läget; om hans fartyg 
åter ingår i en fiotta, skall han hålla det på den plats, som 
blifvit honom anbefalld af dess högste befälhafvare, och utföra 
dennes order. Han, el . v. s. fartygschefen, bestämmer målet 
och anfallssättet, projektilslag och tiden för eldens öppnande 
samt öfvervakar elden. Det är likväl tydligt, att han ickeper
sonligen kan gifva alla order, på samma gång som han skö
ter alla de andra plikter, hvilka åligga honom under strid , 
utan biträdes han härför af en stab. Denna stab bör utgöras 
af en eller Hera obsenations-officerare (»observation officers»} 
och en officer, som sköter kommunikationsanordningarna (»cen-
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t ral contro l station officer»). Chefens åliggande torde då få 
inskränkas till att bestämma mål och anfallssätt under det att 
själfva eldens ledning öfverlåtes till ofvan nämnda officerare. 

Det naturligaste ~r, att artilleri-of6cereu sköter kommu
nikat ionsanordningarne. Hans åli ggande blir att öfvervaka. 
öfverföranclet af alla order, som gifvas till de olika kanonerna 
och att fastställa de afstånd, som erhållas från observatörerna. 
l\·1ed ett ord, han är ansvarig för, a t t cbefens order blifva rätt 
uppfattade och utförda, att de olika kanonerna hafva rätt rikt
punkt, sam t att afståncl och siclokorrektioner b !if va rätt gifna . 
Observatörerna skola, som namnet antyder, iakttaga nedslagen 
och eldens verkan. De sko la oafbrutet delgifva artillerioffice
ren sina iakttagelser, så att denne må kunna gifva ett korrekt 
afstånd. 

Divisionsbefälbafvarne äro ansvariga för, att erhållna or
der rätt utföras. Detta är dock ej nog, ty i händelse af ett 
afbrott i orderöfverföringen skola de själfva kunna öfvertaga 
eldledningen med den bästa effekt, som förhandenvarande om
ständigheter meclgifva. De äro äfvenledes ansvariga för, att 
kanonbetjäningarne rätt handtera sina pjäser och måste, i hän
delse något felaktigt skulle yppa sig, vara till hands att af
hjälpa missförhållandet. 

Hufvudfrågan, centralisering eller descentralisering af eld. 
ledningen, må ännu en gång komma på tal. r\sikter hafva 
gjort sig gällande, som gå ut på, att, sedan striden väl en 
gäng börjat, en centraliserad eldledning är omöjlig, därför vore 
det bättre att låta hvarje kanon vara ett helt för sig utan för
bindelse med det öfriga fartyget. Denna åsikt synes mig dock 
ej sund, ty med effektiva kommunikationsanordningar finnes 
det sannerligen inga skäl, hvarför ej eldledningen skulle kuuna 
upprätthållas. Det har också blifvit antydt, att kommunika
tionsanordningarna skulle redan så tidigt under striden blifva 
obrukbara, att någon eldledning blefve omöjlig. Ett faktum 
är likväl, att eldverkan är ofantligt mycket större, när orcler
öfverföringen funktionerar, - är det väl då icke bättre att 
kunna påräkna denna större effekt åtminstone under första 
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delen af striden, ä [ ven om man sedan får afstå därifrån. s lut

ligen kan det tänkas blifva afgörande för striden, ty det är 

mycket möjligt, att under den tid, som orderöfverföringen 

funktionerar tillfredsställande, en öfverväldigande eld kan af

gifvas, h vi l k et ej kan vara annat än af elen största betydelse. 
Ännu ett sakförhållande, som talar för denna centralise

rade eldledning, är att det är omöjligt att från kanonerna med nå

gorlunda säkerhet bedöma nedslagen, när afstånden äro stora, 

hvilket blir en nödvändig följd , om detta eldledningssystem 

förkastas. 
För att fullfölja liknelsen mellan den centrali serade eld

ledningen och vår ofvan omtalade maskin , kuuna vi samman

fatta denna maskins arbete sålunda. Chefen sätter maskinen 

i gång och sköter densamma, alla öfriga individer ombord ingå 

såsom arbotaude länkar. Artilleriofficeren har sig anförtrodd 

orderöfverföringen och sålunda eldledningen i sin helhet. En 

annan officer iakttager nedslag och eldverkan. Divisionsbe

fälh a 1·arne öfvervaka sina divisioner; kanon bttjäningarne och 

lan r· i11gsmanskapet sköta kanoner och langning. 

Öfningarnas utförande. 

U u der rubriken »Observation af nedslagen» har jag för

sökt visa, huru svårt det är att erhålla ett riktigt afstånd af 

dessa iakttagelser, och därmed framstår nödvändigheten af 

mycken öfning i dennu. vikliga gren af eldledningen. Erfaren

heten visar, att den bästa öfningen erhåll es genom att obser

vera neelslagen vid skjutning med pjäsernas egen ammunition, 

men med den ringa ammunitionsmängd, som finnes att tillgå 

för våra öfuingar, måste vi uttänka något medel Rtt ersätta 

denna, så att. de officerare, som äro afseelda för denna obser

vatioustjäust, må kunna uppnå största skicklighet härutinnan. 
Bästa lösningen af frågan synes mig \·ara anväudning af 

tubkanoner af mindre kaliber i de gröfre kanonema. Dessa 

tubkanoner böra åtminstone vara » 1-pounclers», · h vi l k a redan 

> 
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äro apterade i tornkanonerna och lätt kunna apteras i 6" (15 

cm .), 5" (12 cm.) och 4" / (lO cm.) kanonerna. >> 1-pounders» 

tubkanoner föreslås af det skälet, att deras ammunition är jäm

förelsevis billig. »3-pounders>> eller änn u bättre »6-pounders» 

tubkanoner användas med större fördel, hvad själfva öfningens 

värde beträffar af det enkla skälet, att de kunna användas på 

större afstånd. Med »1 -pounders» kan man urskilja nedsla

gen upp till 2000 »yards» (1829 m.) Det syues kanske att 

detta afstånd är skäligen kort, men en närmare undersökning 

skall emellertid visa, att förhållandena ganska nära öfverens

stämma med skjutning på långa håll med det enda undantag, 

att observatören vid denna öfning på korta håll kan lämna 

fullständi gare underrättelser om nedslagen . Uppsättningen på 

en 13" kanon (33 cm.) med 2100 fots (6-!0 m. ) mynningshastig

het få r på 2000 »yards (1829 m.) afstånd sättas på 6360 

»yards» (-t892 m.) , och med 2360 fots (716 m .) mynningshastig

het, hvilket är den hastighet denna kanon gifver, då man an

vänd er röksvagt krut, får uppsättningen sättas på något öfver 

6000 »yards » (6-t-86 111.) eller nära elen yttre gräns, som vi 

hafva satt för effektiv beskjutning. Uppsättningarne skola då 

förändras på samma sätt, som vid sk jutning med pjäsernas 

egen ammunition på långa afstånd, hvilket just är den öfning, 

som åstundas. 
Liksom hvarje annan öfning bör den ske gradvis. Att 

börja med, lägg ut ett mål på ett okändt afstånd någonstädes 

invid yttre gränsen af det afstånd (2000 yards) (1820 m .), vi 

böra använda. Sedan allting är klart och observatören färdig, 

kan man börja att sk juta med fartyget ti ll ankars. Ihågkom

mas bör, att afståndsmätningsinstrumentet på detta afstånd äro 

tillförlitliga, men på de afstånd, som denna öfning afser att 

r epresentera, säg 6000 »yards» (5J86 m.), äro de af föga värde, 

och på gruuel däraf borde de ej få användas. Ett annat skäl, 

som talar mot dylika instru ments användning är, att öfningen 

afser att gifva observatören färdighet u ti att bestämma afstån

det endast med ledning af kanonen . I enlighet med det före

slagna systemet uppskattar observatören afståndet exempelvis 
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till 4500 »yards» (4115 m.), hvilken siffra naturligtvis bör 

ligga så nära som möjligt intill det verkliga afståndet och hälst 

bedömdt något för kort. Order gifves att sätta Uppsättnin

garne på detta afstånd, ett eller flera skott skjutas, gaffel bil

das , och skjutningen fortgår tills afståndet blifvit funnet . Denna 

öfning upprepas tills god färdighet uppnåtts. 

Nästa steg blir att förankra målet såsom förut, och hålla 

fartyget under gång. Gå mot eller från målet med känd fart. 

D.etta gifver för observatören möjlighet att bestämma graden 

af afst.åndsändringen . Fortsätt denna öfn ing tills observatören 

vunnit färdighet ej blott i att finna afstånclet, utan äfven i att 

hålla det. 
Sista öfningen bör så noggrant som möjligt åskådliggöra 

förhållandena uuder strid, då farten varierar från det ena öam1-
"' blieket till det andra. Bäringen till målet bör äfven ändras, 

så att öfning erhålles i siclokorrektionernas tillämpning. I strid 

behöfver man endast känna den relativa farten mellan eget 

fartyg och målet. Häraf kan man sluta, att metoden för af

ståndsbestämning är densamma , och det är eudast utförandet, 

som blir svårare. Det är ej alls nödvändigt att anväuda rör

ligt mål, ty denna om:;tändighet kan ersättas genom yariation 

i fart och förändring af bäringen till målet. 

Fjärrstriden. 

På ett annat ställe i denna afhandling är upprättad en 

tabell öfver bestrukna styckena för 6" (15 cm.) och 13" (33 

cm.) kanonerna och ett 30 fots (9 m.) mål på afstånd mellan 

1000- 7000 »yards » (914~6400 m.) Om vi studera denna 

tabell för 6" (15 cm.) kanonen , så finna Yi, att bestrukna sh'c

ket för ett afstånd af 4000 »yards» (3657 m.) är 138 »yards» 

(126 m.) och för 6000 »yards>> (-!572 m .) blott 90 >>yards » (82 

iD-) .För ett fartyg , som med 10 knop går rätt mot eller rätt 

från målet, förändras afståndet med omkring 6 »yards >> (5, 5 

m .) per sekund. Härutaf finna vi lätt, att man ej kan på-
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räkna träff på 5000 >>yards~ (4572 m .) afstånd med mindre 

kanonen affyras inom 15 sekunder efter det uppsättningen 

blifvit inställd. För ett afståncl af GOOO >>yards >> (5-!86 m.) är 

nämnda tidrymd tydligtvis mindre. Vi finna alltså, att på af

stånd af 4000 »yards» (3657 m.) eller därutö[ver måste upp

sättningen vara korrekt i skottlossningsögonblicket eller åtmin

stone ej afvika mera från den verkliga än bestrukna styckets 

storlek för afståndet i fråga. Alltså är det tydligt, att upp

sättningen m åste ändras med periodiska mellanrum , och att 

vissa empiriska regler måste uppställas, som noga kunna föl

jas. Genom o bservering af nedslagen kan sedan uppsättnin

gen ytterligare korrigeras. 
Ett godt sätt att sålunda tillförsäkra sig rätt uppsättning 

i skottlossningsögonblicket är att inställa uppsättningen med 

vissa tidsintervaller, exempelvis hvar 15:e sekund, med be

stämmelser för kanonkommendören att endast under en yiss 

tidrymd affyra kanonen. Ett dylikt tillväaaaående nödvändia-o o h 

gör a1wändandet af någon slags enkel tidssignal, så att den , 

som inställer uppsättningen , lätt må veta, uär han skall ändra 

densamma. 
Därtill afseelda tidtagare kunna nog finnas vid bvarje 

kanon, men det blifver alltid mer eller mindre besvärligt. 

Bättre då att använda en automatisk tidtagningsapparat i strids

tornet (eller >> contro l station>>), som genom elektriska ringkloc

kor tillkännagifver tiden vid de olika kanonerna. Denna appa

rat skulle utgöras af något slags urverk, som kunde inställas 

för afgifvande af vissa tidsmoment och intervaller. Då den 

e lek triska klockan slutar att ringa, skulle tid punkten vara inne 

att ändra uppsättningen, och kanonkommendören skulle bär- · 

igenom få vissbet om, att hans uppsättning är riktig under 

den tid, som klockan ringer. Genom att fullfölja detta system 

borde man kunna få klockorna att ringa olika långa tidsinter

valler beroende på afståndet. Då klockan upphör att ringa, 

skulle alltså uppsättningen lindras, och på den därpå följande 

signalen kan elden ånyo öppnas med rätt uppsättning. 

På 3000 »yards >> (2743 m.) afstånd åtgår det 38 sekun-
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der för fartyget att tillryggalägga en distans lika. med bestruk
na stycket i fråga, alltså skulle det vara tillräckligt att inställa 
uppsättningen lwar 30:de sekui1d för att få god träffverkan. 
Allt efter som afstånden minskas blifva motsvarande interval
ler större, tills vi komma in på närstriderna, då eldhastigheten 
bör uppdrifvas till den högsta möjliga . 

En jämförelse mellan det nuvarande och det 
föreslagna systemet. 

Vi hafva nu här genomgått de väsentligaste dragen af 
ett centraliserad t eldledningssystem; huru ställer sig då en. 
jämförelsta mellan detta och det system, som användes ombord 
å våra fartyg? 

Kärnpunkten i det nya systemet ligger uti kommunika
tionsanordningarna, dem förutan faller systemet. I närvaran
de stund utgöras dessa af telefoner, talrör (hvilka bådadera 
visat sig olämpliga för oss) och orderapparaten. Dessa sist
nämnda äro af den elektriska typen, h vilken visat sig förmån
ligast, men de äro ej fullt tillräck)iga. Mottagningsapparaten 
exempelvis visar intet afstånd under 1000 :.yards» (914 m.) r 
och den minsta afståndsändring, som kan angifvas är 200 
»yards » (183 m.), hvilket, i enlighet med hvad som ofvan blif
vit visadt, endast är tillräckligt litet på ett så moderat strids
afstånd som 3000 »yards» (2743 m.) Dessutom är det omöj,
ligt, att med dessa apparater gifva skilda order till olika ka
noner. Häraf synes, att våra nuvarande kommm~ikationsan
ordningar ej medgifva det centraliserade eldledningssystem , 
som här blifvit framlagdt, utan förbättringar måste göras ge
nom att fullständiga apparaterna med afseende på deras ut
förande utan att dock härigenom behöfva förändra systemet. 

Slutord. 

I denna afhandling har jag försökt visa några af de för
delar, som ett verksamt eldledningssystem medför. Vi hafva 
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behandlat de viktigaste frågorna och anvisat sättet för deras
lösning. Största vikten ligger otvifvelaktigt i första hand på 
goda kommunikationer och därnäst på ett noggrant observe
rande af nedslagen. Alla fartygets officerare borde få veder-
börlig öfning i denna viktiga del af eldledningen, men om 
detta ej låter sig göras, måste det dock finnas vissa af dem , 
som förvärfvat sig god färdighet i nedslagshedömning. 

I allmänhet taget synes det, som om vi till största delen 
arbeta på att förbättra den rent mekaniska delen af frågan 
och allt för litet tänker på de personliga elementen, som dock 
måste bliEva den afgörande faktorn i hvarj e drabbning, där 
de stridande krafterna i öfrigt äro hvaranora någorlunda jämn
goda. Då man uppsätter och unelerhåller en flotta, måste 
denna vara i stånd att när som hälst kunna gifva en fiende 
dödsstöten. För att kunna göra detta, måste vi kunna lita på 
artilleriet såsom vårt förnämsta vapen; må vi därför med alL 
kraft arbeta på detta vapens utveckling - med ett ord, låtom 
oss sammanföra fartygets olika enheter till ett effektivt helt
genom ett välorclnadt, centraliseradt eldledningssystem. 

w. 
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Nautiska tabeller. 

På navigationskonstens område har under seuare åren en 
Wiig verksambet ägt rum med ändamål att förenkla de nauti
ska beräkningarna. Detta mål söker man uppnå, dels genom 
att framställa enkla och bekväma metoder för ortbestämning 
och lösning af vissa andra nautiska problem, dels genom 
uppgörandet af tabeller, som lämna resultatet direkt eller göra 
de erforderliga sifferräkningarna så korta som möjligt. 

Denna sträfvan efter förenkling och tidsbesparing äger 
sin förnämsta orsak uti de ändrade förhållanden , mot fordom , 
bvarunder sjöfarten nu bedrifves. Under segelfartygens dagar 
var resans tidlängd icke af så stor betydelse som nu. Vid 
segling i öppen sjö utföriles nautiska beräkningar vanligen en
dast en gång om dygnet, under mellanticlen kommo dylika 
sällan i fråga och blefvo navigeringsförhållandena ogynsamma 
lade man bi. Nu för tiden får navigeringen ständigt följas med 
uppmärksamhet och de tillfällen till ortbestämning eller kon
troll af kompassen som erbjudas måste utnyttjas, eljest är man 
inom kort osäker om sitt ställe och får lita på klart väder och 
goda landmärken för att lyckligt och utan tidsspillan komma 
i hamn. 

Det är klart, att man, vid besvarandet af den i modern 
navigering ständigt återkommande frågan: h var skeppet befin
ner sig, sätter Yärde på enkla metoder och bekväma tabeller, 
som på kortaste tid och med minsta besvär gifva resultatet. 

I synnerhet i England ha under de senaste 10 a 15 åren 
en mängel arbeten åtföljda af tabeller utkommit, förnämligast 
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inom elen nautiska astronomien, med ändamål att förkorta de 
nautiska beräkningarna. Vi vi lja särskildt påpeka de som ut
aifvits af de kända författame Johnson och Lecky. Vanligen 
b 

beröra dessa tabeller icke n a vigatiansuträkningarna i hela sin 
omfattning, utan de sysselsätta sig endast med något visst pro
blem och söka åstadkomma en bekväm lösning af detta . I 
månera fall ]vekas man icke att framställa metoder, som äro 

b • 

O .. f,,erläasna de äldre tillväcracrånassätten, men på fiera områden \ o b b b .. 

hafva dock väsentliga framsteg blifvit gjorda. Afven hos an-
dra nationers sjöfarande bar behofvet af förenklade nautiska 
beräkningar framträd t; så har i Tyskland under de sista åren 
fiera nya eller omarbetade nautiska tabellsamlingar utkommit 
med detta ändamål i sikte. Af tyska tabeller vilja vi särskild t 
framhålla Nautische Tafelsammlung af d:r Bolte och de nyligen 
utkomna N autiscbe Tafeln af Reichs-Marine-A m t. Det för
nämsta framsteget hos oss torde vara den af kommendörkap
ten H . IVrangel framställda kom binera de metoden vid ortlinje
beräkningar. 

Vi skola i det följande något sysselsätta oss med upp
ställnincreu af nutida nautiska tabeller och samtidigt påvisa de 

b 

förenklingar och tillägg· i vårt nuvarande tabellverk, som kunna 
vara af praktiskt gagn för svenska navigatörer. Början göres 
med: Tabeller för terrestra navigationen . 

Kurs- och kompasstabeller. 

Kurs- och kompass-tabelle1'. Hit räkna vi ta beller för 
kurskorrigering och deviationens uträknande. För bekvämt ut
förande af en kurskorrigering behöfves en tydlig och praktiskt 
uppställd tabell att förvandla från streck till grader; gradmåttet 
bör vara utsatt i grader och tiondedels grader, icke i grader 
och minuter. Lämpligt vore måhända, att utsätta graderna 
dels på vanligt sätt, dels räkna dem från Nord hela vägen åt 
höo·er till 360°. detta för att r)å ett enkelt sätt kunna utföra b , 

en kontrollräkning af kursen (se IVrangels nav. sid . 49). 
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Kompasskursens rättande för deviation, missvisning och 
afdrift utföres genom att addera eller subtrahera ett gradtal 
lika med rättelsen i fråga, men rättelse för strömsättning bru
kar icke ske på detta sätt, utan här måste man göra en kon
struldian i kortet eller införa strömmen i bestickräkningen. 
Att rätta kursen för strömsättning genom att addera till eller sub
trahera ifrån en vinkel, torde dock i vissa fall vara praktiskt 
fördelaktigt; detta kan åstadkommas på ett enkelt sätt. 

Strömseglingstriangeln löst med afseende på l :sta pro
blemet i strömsegling gifver: 

F 
cot o: = - f- cosec v - cot v 

F betyder fartygets fart, f strömmens fart och v vinkeln 
mellan strömmen och fartygets st~lfriktning; o: är rättelsen till 

kursen. Uppgöres en tabell för olika värden på ~ och v, kan 

o: uttagas direkte i denna tabell. 

Skall kurs sättas i strömvatten och man söker den vin
kel, som bör styras upp mot strömmen, kan denna äfven fin-

nas genom en tabell. Formeln blir här: sin O".=; . sin v . 

Båda tabellerna taga enelast en sida i anspråk för utrymme. 
Klints N. T. innehålla icke någon särskild tabell för lös

ning af deviationsformeln. Besticktabellerna kunna visserligen 
auvändas för detta ändamål, men de äro icke fullt lämpliga. 
En bekvämt uppställd tabell är lätt att åstadkomma. 

Afståndstabeller. Ortbestämning i sikte af land sker ge
nom pejlingar samt horisontal eller vertikal vinkelmätning. 
De tvänne förstnämnda observationerna lösas enklast och be
kvämast genom konstruktion; men ortbestämning genom ver
tikal vinkel fordrar beräkning. De beräkningar, som här ifrå
gakomma, äro icke synnerligen svåra eller tidsödande, men en 
del sifferkalkyler äro dock nödvändiga, hvilka man måhända 
ej har tid att utföra för att ej försumma navigeringen för öf
rigt. En afståndstabell, som lämnar resultatet direkte , torde 
därför vara af praktiskt gagn . 
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De mest kända och använda afståndstabeller äro Lecky 's: 
The Danger angel and off-shore distance tables. Tabellerna 
äro i litet format och innehåller 128 sidor. Part I omfattar 
afstånd till föremål, som ligga inom horisonten. Afstån<'len 
äro uträknade på 0.'1 och erhållas direkte mot den obsen era
de höjdvinkeln och föremålets höjd (i eng. fot) som argument. 
Part II upptager afstånd till föremål, som ligga bortom hori
sonten; här erfordras först en liten enkel räkning innan af
ståndet kan uttagas. 

För vanligen förekommande höjder och afstånd (H < 120 
met. , a < 20') kan en afståndstabell inrymmas på 2 sidor, i 
brukligt nautiskt tabellformat. Ligger föremålet inom hori

h 
sonten , beräknas värdet på v, enligt formeln a = - 1.86, för v 
hvarannan meter af h till 120 meter och för hvar 0.'5 af 
a till af stånd = 6'. I tabellen kan då afståndet uttagas på 1

/ ~' 
när, h vilket torde vara tillräckligt noggrannt. Höjdvinklar till 
föremål , som ligga bortom horisonten, beräknas enligt formeln 

H-h o '3 b 1 ···a 1 · v = --
8
- .9 - .-

1
, - .-± a, v = o s. 10J v - 1onson-

a.l !:L.Sll1 

tens dalning. Afståndet uttages i tabellen mot H-h och v. 
Gissadt afstånd är obeböfligt. 

B estick-tabeller. Bestickräkningen har minst blifvit be
rörd af ändringarna i metoderna för de nautiska beräkningar
na. För lösningen af problemen i bestickräkningen torcle för 
öfrigt icke några enklare sätt än de nuvarande kunna utfun
deras . Beräkningarna utföras vanligen med ti llhj älp ar rät
vinkliga triangeltabell er eller s. k. bestiektabeller. 

Klints N. T. innehålla värden på en rätvinkli g triangels 
kateter för h varje 1/ q 0 af vin kel n; denna noggrann het är icke 
behötlig, då vinkeln skall beteckna lmi·s, ty denne kan icke 
bestämmas närmare än på 1°, men det möjliggör fön· andlin
gen från Dep. till D. long med tillräcklig noggrannhet utan 
att proportionering för mim1terna af medellatituden behöfver 
göras. Besticktabellerna i utlandets marin er äro va1 t! igen ut
räknade endast för hel grad; vid förvandling l"rån Dep. till 
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D. Iong användes då en särskild tabell. I-lvi lken uppställ ning, 

som är fördelaktigast, torde Y ara svårt att afgöra; det må blott 

påpekas, att misstag lätt förekomma, då en tabellkolumn skall 

användas för andra ändamål än hvad öfyerskriften angifver. 

Desticktabeller med vinkeln i streck få allt mindre an

vändning och kunna utan olägenhet uteslutas. 

Astr onomiska tabeller. 

Att rätta en himmelskropps koo'rclinater. De reduktioner 

och förvandlingar, som förekomma vid rättandet af en himmels

kropps rektascension, deklination m. m., torde i många fallmed 

fördel kunna göras mod tabeller. Den större eller mindre lättnad, 

som elylika tabeller fö rmå åstadkomma, är tydligen beroende 

af den färdighet vederbörande beräknare äger i handteringen 

af siffror. En snabb räknare förmncl lar t. ex. gradmått till 

timmar m. m. på kortare tid genom att utföra rälmeoperatio

nerna än genom att använda tabeller, men en medelmåttig 

eller långsam räknare föredrager att begagna tabeller. Tids

vinsten genom reduktionstabeller torde möjligen icke blihra så 

betydande, men resultatet vinner säkerligen i tillförlitlighet. 

Ett annat sätt att förenlda ifrågavarande räkningar består 

uti att anvämla räknelinjal; en sådan, afsedel för nautiskt bruk, 

har nyligen blifvit konstruerad af engelsmannen Hall och lär 

vara praktisk. 
Då en himmelskropps observerade höjd skall fön·andlas 

till sann böjd blir räkningen förenklad om en korrektion, 

innefattande samtliga rättelser, kan tillfogas, i stället för att 

uttaga och tillämpa hvarje rättelse för sig. Klints N. rr. inne

hålla som bekant en höjdkorrektionstabell för solen användbar 

för vanligen föreko1im1ande solhöjder; nyare tabellsamlingar 

upptaga korrektionstabeller äfven för månen och fixstjärnorna . 

För en fixstjärna är höjdkorrektionen =- »Thäta »-r; om 

denna kvantitet beräknas för vanligen förekommande höjder, 

erhålles en rättelse till en fixstjärne- eller planetböjd i stället 

för två. 

/ 
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Hättandet af månens koordinater är en ganska tidsödan

de operation; mäugden af här förekommande rättelse r verka 

afskräckande, hvilket troligen är den förnämsta orsaken till, 

att månobservationer så sällan företagas. Genom att ±örenkla 

beräkningarna, komma dessa o~servationer mera i bruk till 

fördel för navigeringen. 
Förenklingar i höjdens korrigerande kunna göras på sam

ma sätt som ifråga om solen. De äldre upplagorna af Klints 

N. T. upptag0r en tabell , benämncll\fånens Central-Korrektion, 

innehållande höjd parallax - refraktion. Professor Schwartz i 

Köpenhamn har uträknat en tabell, som innehåller summan 

af höjdparallax, refraktion och halfdiameter och hvilken tabell 

förekommer i en af honom år 1902 utgifven nautisk tabell

samling. De bekvämaste tabellerna för rättandet af en mån

höjd finnas dock i de förut omnämnda N autische rrafeln af 

Heichs-marine-Amt och Boltes 'rafelsammlung. Dessa tabeller 

innehålla en korrektion för alla fyra rättelserna. Korrektionen 

kan sättas=- ,,rrhäta» (t. ex. för 10m.)- r +P cos h+ 3/ 11 P, 

hvaraf framgår, att dess storlek bestämmes af P och h. 'l'a

bellerna beräknas för hvarje hel grad af h och för hvarje hel 

minut af de olika värde P kan uppnå. Den proportionering, 

som är erforderlig för lO-tals minuter af h ocb lO-tals sekun

der af P, är bekväm att utföra , likaså tillägget ifall ög. h är 

< 10 m. .!\lan beböfver naturligtvis en tabell för månens un

derkant och en annan för dess öfverkant; men hvardera tager 

högst två sidor i anspråk. 
Tabellrättelser böra alltid, då det är fråga om bågmått, 

vara uträknade i minuter och tiondedels minuter icke i minu

ter och sekunder. Bågsekunden hör icke hemma i den nauti

ska astronomien, elen gör räkningen onödigtvis tidsödande oeh 

elen större noggrannhet, man möjligen erhåller i resultatet, är 

helt och hållet utan betydelse. 
Uppställningen af logaritm-tabellerna. Klints N. T. inne

hålla logaritmer för 8 trigonometriska funktioner; . dessa äro 

så uppställda att log sin. tan, see. och sin2 1
/ 2 erhållas uppifrån 

och från vänster, men log cos, cotan, cosec och cos 2 1/2 ned-
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ifrån och från höger. En olägenhet med denna uppställning 

_är, att om man t. ex. behöfver log sin och log cos för samma 

båge, kunna dessa icke uttagas samtidigt utan måste två upp

slag i tabellen göras. Vill man und vika nämnda olägenhet 

sättas de olika logaritmerna för samma gradtal i bredd med 

h varandra; denna uppställning är också den vanliga. För att 

göra tabellerna mindre vidlyftiga med elen senare uppställnin

gen går gradtalet, uppifrån räknad t, endast till45°; fortsättnin

gen till 90° sättes nederst på sidan med ombytta namn för 

kolumnerna. Tvänne kolumner komma således att innehålla 

samma funktion. Då en båge skall uttagas mot en gifven lo

garitm, måste man, för att kunna afgöra hvar uppsökningen 

skall ske, först efterse, hvilken af de båda kolumnerna, som 

närmast öfverensstämma med log·ari t men ifråga. 
Användningen af logaritmer vid lösningen af nautisk

astronomiska problem förekommer hufvudsakligen ifråga om 

ortbestämning; vid uppställningen af logaritmtabellerna bör 

man följaktligen tillse, att hithörand e räkningar blifva så be

kväma som möjligt att utföra. i\l"n här komma vi då in på 

frågan om de olika metodernas :-;l••rre och mindre lämplighet 

vid bestämmandet af lat. och Iong . [ör en punkt på ortlinjen, 

h vilken fråga icke afgörande k au l •usvaras. Såväl höjdmeto

den som latituds· och longitudsmetodon äga tydligen sina före

träden; den praktiska erfaren beten får i sinom tid af göra, 

hvilken af dessa båda metoder, som är den förnämsta . Som 

saken nu står, torde det vara lämpligast, att utvälja den för

delaktigaste formeln för hvarje metod och uppställa tabellerna 

med hänsyn till dessa formlers bekväma lösuiug. 
För lösningen af latitudsmetoden anse vi elen vanliga 

formeln för cirkummeridiaoböjder: 
sin 1

/ 2 x = cos cp cos o . see 1
/ 2 (H+b) . sin 2 1

/ 2 t 
vara den ändamålsenligaste. Den äger en fördel framför den 

direkta latitudsmetoden (sid. 487, \Vrangels nav.), att icke er

fordra någon vidare noggrannhet vid logaritmberäkningen. 

Nära meridianen kan x dessutom direkt erbållas genom en 

. cirkummeridiantabell. 
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Longitudsmetoden löses enklast genom formeln: sin 2 1/ 2 

t = cos S. sin (S-h). see cp. cosec p; S = 1
/ 2 (cp+ h+ p). 

Inmans formel : ·sin 2 1/ 2 t = sin 1/z (z + cp-o). sin 1/ 2 (z-g; 

+u). see cp. see o, som nära öfverensstämmer med den först

nämnda, är äfven lämplig . 
.Hvacl slutligen angår höjdmetoden, kunna en mängd 

formler framställas för höjelens beräknande (Wederneyer. Ann . 

d. Hydr. 1903 anför ej mindre än 48); såsom den lämpligaste 

:formeln har i tyska marinen antagits: 

sin 2 1/ 2 x = cos cp . cos O' . see (cp-d). sin 2 1
/ 2 t; sin h= 

cos (cp--- 0' ) . cos x. 
I de nu nämnda formlerna ingå funktionerna: 

sin2 1
/ 2 , cos, see, sin och cosec. Den bekvämaste upp· 

ställningen af tabellerna erbålles genom att sätta logaritmerna 

för dessa fuuktioner i bredd med hvarandra, och låta dem 

fortgå för hYarje hel bågminut från 0° till 90°, hela vägen 

med ingång uppifrån. 
.Antalet decimaler i logaritmM·na och noggrannhet vicl räk

ningen. Fel i räkneresultatet härrör dels af osäker data, för

nämligast med afseende på höjdens observerande och G. l\1. 

'T. efter kronometern; dels uppkomma fel därigenom, att bråk

delar af bågminuter bortkastas eller att en eller flera af de 

sista decimalerna i logaritmerna uteslutas. Det fel, som för

-orsakas af osäkerheten i höjelen eller i G. l\1. 'l'. , har strängt 

taget icke med själbra beräkningen att göra, h varför Yi icke 

\Vilja yttra oss om detta. H vad själfva beräkningsfelet angår, 

får detta tydligen icke stiga till ett sådant värde, att det kan 

inverka på säkerheten för fartygets navigering. H var grän

sen skall sättas, blir naturligtvis olika under olika förhållande; 

.den kan göras vidare ute på oceanen än vid navigering i när

h eten af land eller grund; för säker n a vigering i sistnämnda 

fall bör felet icke tillåtas öfverstiga 2 nautiska mil (Marine 

Rundschau 1903, sid. 3-17). Maximifelet uppnås, då alla fel

källorna verka samma väg; detta är sällan förhållandet, men 

måste förutsättas för att alltid vara »On the safe side». 

Felet som uppkommer därigenom att bråkdelarna af båg· 
1'idsk1-ift i Sjöväsendet. 19 
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minuterna bortkastas och logaritmerna uppslås för närmaste 

hel minut är till sin storlek oberoende af antalet decimaler i 

logaritmerna. .För att bestämma dess maximivärde vid lon

gitudsberäkning genom den vanliga tit:n vinkelsformel n, antaga 

vi, att man vid bildandet af S och S-h medtagit tiondedels 

minuter af rp, p och b, men att logaritmerna för cp , p, S och 

S-h endast uppslås för helminut. Genom att göra undersök

ning för olika förekommande fall, finner man, att nämnda fel 

för vanligen förekommande timvinldar uppgår till I a 1.5 naut. 

mil, men att det ökas till 2' för timvinklarr som ligga intill 

gränserna för longitudsmetodens lämplighet (Az = 30°). 

Vid bestämmandet af felet som kan uppkomma · genom 

minskning af decimalantalet i logaritmen, utgå vi hån, att felet 

i logaritmens sista decimal kan uppgå till Q;5 enbet, felet i 

logaritmsumman således till högst 2 .5 enheter. Det fel som 

härigenom uppkommer i timvinkeln uppgår i longitudsminu

ter räknat, till 

Timvinklar l 
2 tim. 

l 
4 tim. 

l 
6 tim . 

l 
8 tim. 

6-ställ. logaritmer ........ ··· l 0' .005 l 0'.01 l 0.102 l 0.104 

5- )) » 
··········· l 

0 .05 l 0 .} l 0.2 l 0.35 

4- » )) 

············ l 
0.53 l 1.1 l 2.0 l 3.5 

Af ofvanstående utredning framgår i fråga om timvin

kelsobservationer: 
att elen 6:te och följande siffrorna i en logaritm icke äga 

någon som hälst betydelse och att felet, som uppkommer ge

nom 5:te siffrans bortkastande, är oväsentligt för rnindre tim

vinklar; 
att felet i slutresultatet hufvudsakligen uppkommer genom 

underlåtenheten att proportionera; 
att maximifelet, då 5-ställiga logaritmer användas och 

n gen proportionering utföres, u p p går till omkring 2'. 
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Vi ha bär behandlat det fel, som uppkommer uneler mest 

ogynsamma förhållande; felet som man Yanligen kan förvänta 

sig (med 5-ställiga logaritmer och ingen proportionering) upp

går till endast. 1/s eller 1
/ 4 af nämnda maximivärde och det 

ökas icke väsentligt genom användandet af 4-ställiga loga
ritmer. 

Fördelen med att använda mindre decimaler i logarit

merna, li gger kanske icke så mycket däri, att tid och ar!Jete 

sparas genom uteslutandet af några siffror, utan fast mera i 

det sakförhållandet, att man med en blick i logaritrntabellen 

kan uppfatta och i minnet fasthålla siffrorna utan risk för fel-. 
skrifni ng. 

I fråga om antalet decimaler i logaritmerna vid beräk

ning genom höjdmetoclen, har genom en af d:r Kohlshi.itter 

utförd unelersökning af den formel, som här anförts såsom 

mest lämplig för beräkning af höjder, framgått, att om man 

afrunclar bågarue till närmaste helminut och utför räkningen 

med 5-ställiga logaritmer, blir maximi felet för höjder uneler 

80 grader = 2.'1 . Vill man använda -t-ställiga logaritmer 

måste proportionering företagas on1 ej felet skall öfverstiga 

nämnda belopp. 
Af hvad som hittills i denna sak blih-it utrönt synes 

fram gå, att 5-ställiga logaritmer under alla förhållanden gifva 

tillräckligt noggrant resultat och äro för nautiskt bruk mest 

lämpli ga, samt att i en nautisk tabell, logaritmerna endast be

höfva utsättas för h var hel minut. ProportionalparLerna kunna 

äfven uteslutas, såvida de ej behöfvas för räkningen af någon 

viss metod. 
.Az·imut-tabeller. En azimutbestämning har till ändamål, 

dels utrönanr1et af kompasseDs deviation, dels att erhålla ort

linj ens riktning vid en astronomisk ortbestämning. I fråga om 

deviationsunclersökning, torde beräkning af azimuten genom 

form el sälla u förekon~ ma; vanligen uttages azimuten genom en 

tabell. En förteckning öfver azimut-tabeller förekommer i 

·w rangels nav. sid . ..J.71 ; af senare utgifna må nämnas azimut

tubeller af de tyska författame Ebsen, Fulst och J\latthies samt 

en nyligen utkommen norsk tabell. 
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Ombord å svenska fartyg användes uteslutande Bard

woods ta b.; bär erhålles azimuten direkt, uträknad i grader 

Dch minuter, mot latituden, deklinationen och timvinkeln som 

argument. Azimuten är icke uträknad för l1öjder öfver 60° , 

detta förorsakar ingen större olä-genhet i fråga om deviations

bestämning, ty pejlingar vid dylika höjder äro osäkra och böra 

undvikas. En mera betydande nackdel är , att tabellerna icke 

sträcka sig längre än till 60° lat. Vi äga en liflig sjöfart norr 

om den 60:de breddgraden; Bottniska viken, H vita bafvet och 

Narvik höra ju dit. Härtill kommer, att pa höga latituder är 

kompassens deviation underkastad storra förändringar, detta 

som bekant beroende af den minskade riktkraften hos kom

passnålen samt af den ökade vertikalinduktionen i fartyget. 

En förändring af deviationen uppgående till l streck är gan

ska vanlig på en resa mellan Nordkap och England , ifall kom

passen icke är försedd med en väl afvägd Flinderstång. En 

försiktig navigat;jr ägnar därför stor uppmärksamb et åt kom

passen vid trafikerandet af dessa farvatten. För att underlätta 

deviationsundersökningen torde en azimut-tabell , upl)Ställd på 

enahanda sätt som Burdwoods tab. och utgörande en fortsätt

ning af denna till 70° lat. , vara af stort gagn. 

Under senare år har man ganska allmänt börja t använ

da azimutinstrument, hvilka direkt utvisa fartygets magnetiska 

kurs . Dessa instrument äro otvifvelaktigt. mycket bekväma, 

m en de billigare slagen rå ka lätt i olag och man vågar icke 

lita på resultatet . Tages en vanlig pejling af solen med till

hjälp af en balanspejlskifva eller en pejlinrättning på kom

passkålen och denna jämföres m ed beräknad- eller tabell-azi

mut, erhålles utan tvifvel ett säkrare värde på deviationen, än 

om denna skall bestämmas genom ett azimutinstrument 

Vid bestämmandet af den astronomiska ortlinj ens rikt

ning eller då tidsintervallet m ellan tvänne obs. af samma him

melskropp skall sökas för att erhålla behöflig vinkel mellan 

ortlinj erna, äro äfven azimut-tabeller till stor lättnad; men här 

inträffar det ofta, a tt observationen ligger utanför tabellernas 

gränser. För astronomisk ortbestämning i allmänhet torde 
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Lecky's A B C tabeller vara af större värde än de vanliga 

a z im u t-tabellerna. 
Lecky's A B C tabeller. Bland de under senare år upp

rättade tabeller, med ändamål att underlätta lösningen af nau

tisk-astronomiska problem, intaga Lecky's A B C eller Gene

ral D tility ta b les ett framstående rum. Tabellernas ursprung 

är obekant, men spår af dem påträffas i Naut. l\fagazine för 

år 18-i6. Dessa tabeller ingå numera i större eller mindre 

omfattning i h varje modernt nautiskt tabellverk (Tab. XVIII a 

Klints N. T . är en C tabell), men fullständigast äro de uträk

nade i Lecky's General Utility tables, London 1901. 

Genom nämnda tabeller erhåller man en ungefärlig lös

ning af en sferisk triangel , då två sidor och två vinklar lig

gande i följd efter hvarandra skola ingå med i beräkningen. 

Tabellerna äro i första hand afsedela för lösningen af formeln: 

cot Az. see rp = tan rp • cot t - tan o . cosec t . 

Tab. A innehåller tan rp • cot t a 

» B tan ä . cosec t = b 

C » cot Az. see rp c = a - b . 

Lecky 's tub. innehålla a och b, uträknade med tre deci

maler, för hvarje grad af rp och o mellan 0° och 66° (en sär

skild B tab. för fixstjärnor upptager stjärnornas namn i stället 

för deklinationen) och för hvarje hel minut af t i närheten af 

meridianen, längre därifrån för hvarannan minut. Azimuten 

är utsatt för hvarje halfgrad. Motsvarande tab . i Naut. tafeln 

äro uppställda på ungefärligen samma sätt som Leeky's tab., 

men de sträcka sig till rp = 70° och o = 74°.5; intervallen 

för t äro något större, hvarjämte azimuten är angifven för när

maste belgrad. 
A B C ta b. användas vid lösningen af följande problem : 

l. Att finna en himmelskropps azimut . 

Ex. rp = N 52° 12', c)' = 85° 53', tw = 2t. 40m. 

Tab. A. l\lot t = 2t. 4Qm., rp N 52° fås a = + 1.53 

)) 

B. » t = 2t. 40m , o -= S 6° » b = + 0.16 

C. )) c = + 1 .69, 'P = 
c= + 1.69 

Az = 44° 
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Enligt mwisoingen ta b. räknas Az. här från Syd . ·. A z 
S 4-1° Vv. Något misstag angående tecknen för a eller b, 

kan ej gärna göras med den uppställning af + och --, som 
förekommrr i Naut. tafeln. 

2. Att finna felet i longituden, som sYarar mot l' fel 

latituden. 
Getwm differentiering af timvinkelsformeln erhålles: 

A t = A cp . cot Az. see rp =d rp . (tan rr cot t- tan o cosec t) , 
häraf framgår, att det sökta felet är = ofvannämnda. k\·ant. c. 

c uttages ur tab. C, då Az är bekant, eljest på nyss anförda 
sätt. (Se vidare Vrangels nav., sid. 697). 

3. Att identifiera en obekant sjärna. 
Stjärnobservationer ha fått ökad betydelse i den moderna 

navigeringen. De äro i vissa fall öfverlägsna solobservationer, 

ty flera möjligheter finnas , att erhålla en ortli nje, som länmar 
den önskade upplysningen om bestickets fel eller närheten till 

land eller grund. En stjärnobs. är dessutom fullt så bekväm 
att uträkua som en solobs., samt gifver, under någorlunda 

gyusam ma förhållande, lika tillförlitligt resultat. 
Vid klar himmel, då stjärnbilderna äro tydliga, kan man 

med ganska ytlig kännedom om firmamentet identifiera en 

stjärna af första eller andra storleken. .Jlen det är fiirenadt 
med svårighet, vid delv:s molntäckt himmel eller tidigt i skym
ningen innan alla stjärnor kom mit fram . En stjärnkarta är 

af ringa nytta vid ett dylikt tillfälle ; den bästa eller enda me
toden för att känna stjärnan är, att använda de uppgifter, som 
observationen ställer till förfogande och härmed beräkna stjär
nans ungefärliga koordinater (R A och ä); mot <lessa erhålles 
därefter stjärnam; namn i en stjärnkatalog. 

Vi observera alltså stjärnan på vanligt sätt samt pejla 
den samtidigt på kompassen för att erhålla dess azimut. cp, 
h och Az. äro nu bekanta och t och o kunna sökas. För att 
erhålla t, uppställa vi formeln: 

cot t . sin Az = cos Az . sin c; + cos cp. tau h 
och transformera den till: 

cot t . see cp = tan cp . cot Az + tan h . cosec Az. 
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Låta vi t och Az byta plats samt sätta h i stället för o, 
kan formeln bekvämt lösas genom A B C tab. 

Ex. Den 16 febr . 1905 på lat. N 56°, long. O 2° obs. 
vid G. M. T. = 7t. Om. 20s. e. m. en stjärnas h = 17° 32.'5; 

den pejlas samtidigt i S 87° O. r. v. Sök R A och o. 
Tab. A. MotAz =S87°0(t=5t. 48m.)ochcp=N56°fåsa= + O.os 

B. » Az=S87°0( » )och h(= o)=17.5 » b=+0.32 
c=+0.-10 

» C. » c=+ O..J.O och cp= 56° fås t ost -= 5t. 8m. 
Af G. M. T. fås stället V. T. = 4t. 53,6m., hvaraf slut

ligen R A :::-.: S. Y. T + t 0 = 4t. 54m. + 5t. 8m.= lOt. 2m. 

·värdet på R A öfverensstämmer närmast med :K Regulus. 

Det är vanligen tillräckligt att söka R A, men Yill man ute
sluta hvarje misstag, bestämmes äfven o. 

Man har c= a - b . ·. b = a - c. 
Tab. A. Mot t= 5t. Sm., q; =N 56° fås a= + 0.3-1 

» C. » Az = S 87° O, cp= N 5G 0 » c=+ O.oo 
b= + 0.2:) 

» B. » b= + 0.25, t= 5t. 8m. o= N 13. 05, 
hvilket äfven här närmast öfverensstämmer med Regulus. 

Särskilda tabeller för lcsningen af detta problem hah·a 

utkommit, bland andra en tabell benämnd »IVhat Star is iQ » 

London 1903. 
orvanstående problem har här utförligt behandlats, eme

dan det, så vidt vi veta, icke är omnämnt i någon svensk na

vigationslärobok . 

4. Att finna utseglingskursen i storcirkeln. 
Formel: cot A . see cp, = tan <p 1 • cot (J.,-}. 11 ) - tan cp 11 • 

cosec (J,,- }, 11 ) 

Ex. Sök utseglingskursen i storcirkeln mellan S:t Thomas. 

(cp,= N 17 . 05, },1 = W 6-1. 05) och Lizard (cp 11 =N 50°, 'f11 =W 6°) 
J., =W 64°.5 
},"= \V 6o 

m -m N l~io 0- },
1
--},

11 
= 58°.5 3t. 54m. (D 11 = O= N 50° 

Tf- T J. ' T 



Tab. A. 
» B. 
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Mot t= 3t. 54m., rp =N 17°.5 fås a=+ 0.19 
t= 3t. 54 m., Ö= N 50° » b =- 1.40 

c=-1.21 
» C. » c=- 1.21, cp= N 17°.5 » A= 41°. 

Utseglingskursen = N 41° O. 
I N au t. tafeln upptaga A B C tab. 22 sidor. 

Cirkummericlianhöjd-tabeller. Dessa tabeller grunda sig 
vanligen på den principen, att skillnaderna mellan en him
melskropps höjder i närheten af meridianen och meridianhöj
den variera som kvadraten på timvinklarna. Kallas skillna
den x, erhålles: 

x=k.t2 
k bestämmes af cp och ö och är uträkl.Jad i en tabell för hvarje 
hel eller halfgrad af dessa kvantiteter. 

En annan tabell innehåller kvadraten på t. 
Ex. 'l'= N 66° 18', Ö= S 4° 12', t= 20m. 16s. 

Mot cp =N 56° och ö= S 4°, fås k= 0.021 
» t =20m. 16s. >> t 2 = 411 

x = 411 . 0.021 = 8'.6. 

Tabeller uppställda enligt denna princip gifva ett till
räckligt noggrannt resultat, om himmelskroppens azimut icke 
öfverstiger 10 till 15° (gränserna växla med latituden), men 
vid större azimuter är antagandet, som ligger till grund för 
tabellerna ej längre korrekt, hvarför logaritmisk beräkning en
ligt den vanliga formeln blir nödvändig. 

Goodwin's Ex-meridian tablesinnehåller himmelskroppens 
höjdförändring på l tidsminut i närheten af meridianen, ut
räknad för olika azimuter och latituder enligt formeln db = 
sin Az . cos cp . 15'. Genom att multiplicera den höjdförändring 
som himmelskroppen äger midt emellan observationen och 
meridianpassagen, med antalet minuter i timvinkeln, fås x. Då 
x skall bestämmas, uttages först azimuten genom en vanlig 
azimuttabell mot f/', ö och 1/ 2 t; därefter ingår man i exmeri
diantabellen och erhåller dh mot Az och '? samt sätter slut
ligen x = dh . t. 
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X-korrektionen kan äfven erhållas med tillhjälp af A B C 
ta b. Man sätter: 

Sll1 X -
sin 2 t 
4c 

hvilken formel är korrekt på 0'.1 när 

inom ofvan nämnda azimutgränser och för t < 30m. En 
tabell häröfver upptager endast 2 sidor. 

Cirkummeridianböjdtabeller äro synnerligen bekväma hjälp
medel vid uträknandet af observationer i närheten af meridia
nen; de böra icke saknas i en nautisk tabellsamlin g. 

Vi afsluta denna uppsats med uttalandet af den önskan, 
att man vid uppstäBandet 5J vår nästa officiella nauliska tabell
samling tager hänsyn till de förenklingar i de nautiska beräk
ningarna, ·som kunna åstadkommas. 

Alex. Thore. 

.. 
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o 

.Arsberättelse i reglementen, förvaltning samt 
hälso- och sjukvård för år 1904. 

Af ledamoten H. von Kntsenstien~a. 

A Reglementen och förvaltning. 

År 1904 bar, i likhet med flera af de närmast föregå
ende, kännetecknats af omfattande arbeten för utvecklingen och 
fullkomuanclet af flottans och kustartilleriets organisation , och 
resultaten af dessa arbeten föreligga dels uti utfärdade regle
menten och författningar, dels uti afgifna förslag och betän
kanden. Arven inom de grenar af tjänsten, som äro af hem
lig natur, har utvecklingsarbetet gjort betydande framsteg, 
hvilka dock på grund af gällande bestämmelser här icke kunna 
närmare angifvas. 

Bland under året tillkomna författningar intager gifvet
vis elen uneler den 7 sistlidne oktober utfärdade instruktionen 
för inspektören af flottans öfningar till sjöss främsta rummet. 
Genom skapandet af denna befattning, hvars innehufvare är 
afseeld att i händelse af krig föra befälet öfver kustflottan, har 
.ett det viktigaste steg till främjandet af en effektiv krigsför
beredelse blifvit taget. Betydelsen af att den officer, som un
der ofredens dagar skall föra befälet öfver vår viktigac;te stra
-tegiska enhet, redan i fredstid kan i lugn och ro med tillhjälp 
.af sin blifvande stab och i samråd med chefen för flottans 
,stab uppgöra sina operationsplaner och sätta sig in i de situa-
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tioner, S0JH kunna förväntas uppstå uneler loppet af ett krig, 
ligger i öppen dag. Att samma myndighet är afsedel att i 
fredstid i regel föra befälet öfver kustflottan eller rustad eska
.der dämf samt fått sig anförtroclt uppdraget att inspektera 
flottans öfningar till sjöss, kommer att utgöra en garanti för 
.att såväl eskaderöfningama som öfriga öfningar till sjöss, utfö
ras på sådant sätt, att personalen sättes i stånd att motsvara 
de kraf, som högsta krigsledningen bar för afsikt att ställa på 
elensamma i krigstid. Hela arbetet på krigsförberedelsen bar 
härigenom erhållit en fastare form, och man bar så att säga 
ryckt ett steg närmare till förståelsen af den realitet, inför 
bvilken tl0ttan en gång kommer att befinna sig, om mobilise
ringsordern bjuder fartygen och di visionerna att samlas uneler 
sina respektive högre befälhafvare. 

Inspektören af flottans öfningar till sjöss har i de seel
vanliga årsändringarn a i reglementet för flottan upptagits så
som tillhörande flottans öfverstyrelse, och hans instruktion har 
intagits såsom bilaga i samma reglemente. 

Bland nyss nämnda årsändringar må i öfrigt antecknas: 
införaodet af en ny bilaga, upptagande de genom nådiga 

kungörelsen den 2 december 190-t fastställda grunderna för 
})ensionering af de vid flottans militärdepåer och varfsstater 
.anställda förmän bland daglönare, sjukvaktare och öfriga dag
lönare, jämte däraf föranledda ändringar i reglementets text; 

förenkling i förandet af räkenskapskontorens kassajour
naler och titel böcker; 

nya bestämmelser om honnör å fartyg; 
förenklade bestämmelser om besök i tjänsten mellan sven

.ska flottan tillhörande befäl ha h, are; 
nya töreskrifter om inspektion af fartyg och rapport 

därom; 
beredande af möjlighet för manskapet att ombord haEva 

halfva ölporti.ouer innestående; 
ändringar i förteckningen öfver flottans fartyg (bil. l i 

reglementets Del II, enligt hvilka Fylgia hädanefter skall be
;uämnas pansarkryssare, Blencla öfverförts till 3:dje fartygsklas-
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sen, cert verkstadsfartyg, Verdande och Skuld upptagits bland 
öfningsfartygen samt Nordenskiöld och Lagerbjelke öfverförts 
till 3:dje fartygsklassen; samt 

ny besättningslista för flottans fartyg. 
Genom det under den 4 maj 190..t fastställda torpedexer

cisreglementet för flottans fartyg har ett viktigt steg tagits för 
erhållande af stadga och enhetlighet vid torpedmaterielens hand
terande ombord . Det nya reglementet tillämpades vid de un
der förra sommaren sammandragna torpedskolorna i Carlskrona 
och Stockholm samt sedermera under kustaskaderus öfnino-ar b 

samma sommar och visade sig i allmänhet väl fylla sitt ända-
mål, om än icke alldeles utan skäl · mot detsamma anmärkts 
en viss tendens att göra torpedens och tubens klargöring allt 
för mycket till exer·cis i stället för arbete. 

Under den 27 december 190J fastställdes en omarbetad 
upplaga af »Exercisreglemante för tlöttan, II Handvapen och 
landstigning». Såsom titeln å detta nya reglemente angifver, 
utgör det en del af ett blifvande exercisreglemente för flottan, 
hvars öfriga delar torde enligt af högste befälhafvaren öfver 
1904 års kusteskader väckt förslag komma att utgöras af dels en 
»allmän del» och dels särskilda delar för respektive vapen, 
strålkastare m. m. Uppställningen i det nya reglementet är 
i hufvudsak lika med det gamla reglementets. Kapitlet >> Strid 
i land» har betydligt utvidgats, likasom den del af »enskild 
utbildniug », som innehåller utbildning för spridd ordning samt 
för eldgifning från fartyg och båtar. Ett nytt kapitel om fält
arbeten m. m. har tillkommit, hvaremot den i gamla regle
mentet förefintliga bilagan om förstörelsearbeten medelst spräno--. b 
mng har uteslutits på grund däraf, att nya bestämmelser ut-
färdats af marinförvaltningen i samband med anskaftandet af 
för fartygen afseeld sprängmateriE>l. 

I öfrigt hafva uneler år 190J fastställts: 
en ny läro- och instruktionsbok i »Handminmaterielen 

och dess användning », att tillsvidare på försök användas vid 
undervisningen i flottans och kustartilleriets skolor samt å mi
nenngsexpeditioner; 
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en ny upplaga af »Undervisning för manskapet vid flot
tarL II Sjömanskap»; samt 

en ny lärobok i hälso- och sjukvård, att användas vid 
undervisningen inom flottan . 

Af tillkallade sakkunnige hafva följande förslag, hvilkas 
vidtgående betydelse bär icke torde behöfva särskildt påpe
kas , under året afgifvits, nä m !igen: 

angående förflyttning af Stockholms station; 
angående ny organisation af mariningenjörstaten och dess 

reserv; och 
angående ändrad organisation af ·flottans sjömanskår samt 

därmed sammanhängande föreskrifter m. m. 

Arbetet på fullbordand et af den nya Del III i reglemen
tet. för flottan , innehållande reglementariska bestämm elser för 
kustartilleriet, har under år 1904 gjort betydaud e framsteg och 
fl era viktiga kapitel i denna reglementsdel hafva under året 
blifvit fastställda. Därjämte har för kustartilleriet fa stställts 
Del I af en ny lärobok i vapenlära hvarjämte en del af ett 
nytt artilleriexercisreglemente an befallts till pröfuing. 

Genom nådigt bref den 30 september 190J fastställdes 
efter förslag af lotsstyrelsen en ny indelning al" rikets kuster 
och närliggande farvatten i 6 lotsdistrikt i stället för de för
utYarande 8 lotsförd eluingarna. Genom nådigt beslut sa mma 
dag medgafs, att en i Hottans stab tjänstgörande ol"ti cer af re
gem entsofficers eller kaptens grad, hvilken Kungl. maj:t vill 
i kommandoväg beordra, må tillsvidare såsom extra leda
mot af lotsstyrelsen där handlägga och föredraga ärend en rö
rande kustsignalväsendet och lotsverkets mobili sering. 
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Såsom en mer eller mindre direkt följd af det i februari 

1904 utbrutna kriget mellan Japan och Ryssland kunna föl

jande under samma år utkomna författningar anses, nämligen: 

kungörelsen den 22 april angående främmande örlogsfar

tygs tillträde till svenska hamnar och farvatten, hvarigenom 

betydande och för rikets säkerhet vikti ga inskränkningar blif

vit gjorda i dylika fartygs rättighet att vistas och röra sig in

om våra skärgårdar; 
kungörelsen samma dag angående inrapporterande af 

främmande örlogsfartygs rörelser vid rikets kuster samt elylika 

fartygs lotsning till svensk krigshamn; 
kungörelsen den 30 apri l med vissa bestämmelser i af

seende å Sveriges neutralitet under krig mellan främmande 

makter, hvilken författning innehåller grunderna för Sveriges 

neutralitet äfven för kommande tider; samt 
kungörelsen samma dag angående hvad till svenska han

delns och sjöfartens betryggande under krig mellan främman

de makter bör iakttagas m. m. 

De omhvälfningar, som örlogsflottornas materiel varit un

derkastad under senare hälften af förra århundradet, hafva ~if

vetvis framkallat motsvarande ändringar med afseende å per

sonaleus organisation och utbildning. H vad beträffar under

officerare och manskap hafva dessa frågor varit jämförelsevis 

lätta att lösa. Därvid har det endast gällt att vid hvarje ny

tillkomst eller förbättring inom materielns -område öka antalet 

yrkesgrenar eller ställa nya fordringar på utbildningen inom 

de redan befintliga. Svårare har däremot frågan ställt sig 

med afseende å sjöofficerarna och de civilmilitära tjänstemän 

med officers värdig!Jet, hvilkas yrken mest berörts af matPrie

lens utveckling, nämligen ingenjörer och maskinofticerare. U n

der det ingenjörernas tjänsteställning i allmänbet bibehållits 

oförändrad, hafva däremot sjöofficerarnas och maskinofficerar-
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nas utbildning och tjänstgöring m. m. flerstädes undergått för

ändringar, om hvilkas lämplighet meningarna ofta varit myc

ket delade. De spörsmål, som härvid främst vållat svårighe

ter, kunna anses vara: 
a) huru bör sjöofficerarnas utbildning och tjänstgöring 

lämpligast ordnas, särskildt för att göra dem tillräckligt tek

niskt bildade utan att därigenom otillbörligt intrång göres på 

den för deras yrke oeftergi fliga sjömannadugligheten ocll för

mågan att fylla de fordringar på strategisk och taktisk skick

lighet, som böra ställas på dem? 

b) böra sjöofficerarna och maskinofficerarna sammansmäl

tas eller böra de bilda två särskilda kårer? samt 

c) hvilka grunder böra följas vid sjöofficerarnas befordran 

för att uppnå möjligheten att med dugande och relativt unga 

krafter besätta de med den nutida komplicerade sjökrigförin

gen allt mera kräfvande högre befälsposterna; 

Då dessa frågors läge inom utländska mariner torde vara 

af intresse och kunna gifva anledning till refiexioner beträf

fande våra egna förhållanden, meddelas här en kort redogö

relse för vissa inom en del främmande länder i nämnda af

seenden nyligen vidtagna eller ifrågasatta åtgärder. 

Norge. 

Uti femte häftet af Norsk Tidsskrift for S0vrnsen för åt· 

190-! har frågan om ändring uti de sedan år 1870 för norska 

Hottans officerskår gällande befordringsgrunderna upptagits till 

behandling uti en af kommendörkapten Kiellaud insänd upp

sats, af hvilken framgår, att en omarbetning af dessa grunder 

är ifrågasatt att af vederbörande myndigheter tagas under om

pröfning i den närmare framtiden. Afsikten med den insända 

uppsatsen angifves vara, att söka åstadkomma en diskussion i 

ämnet inom S0militmre Samfund, och författaren framlägger 

ett utkast till befordringsbestämmelser, att tjäna till utgångs

punkt vid en eventuell dylik diskussion . 
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För de sålunda ifrågasatta befordringsföreskrifterna an

gifvas och motiveras följ ande grundläggande principer: 

a) öfvergifvande af krafvet på att den absolut dugligaste 

befordras före den »vel skickede »; 
b) flera ansvariga och af hvarandra oberoende personer 

böra uttala sin mening vid upprättandet af befordringsförslag; 

samt 
c) viss minimitjänst i innehafvande grad bör göras till 

villkor för befordran. 
Med stöd af dessa grundläggande principer anser förfat

taren att för befordran till nedanstående grader bör föreslås: 

till löjtnant: den äldste underlöjtnanten; 

till kapten: den äldste löjtnant, som anses lämplig till 

befordran; 
till kommendörkapten: den äldste kapten, som anses väl 

lämpad till fartygschef ell er till beklädnad af någon af de för 

kommendörkaptener afseelda befattningarna i land; 

till kommendör: den ti ll befordran läm pligas te kommen

dörkaptenen; och 
till ami m l: den för den lecligblifna befattningen mest 

lämplige kommendören eller kommendörkaptenen, som tjänst

gjort minst 6 månader såsom chef å pansarfartyg eller befäl

hafvare för större sjöstyrka och minst l år såsom regements

officer i öfverstyrelsen, vid sjökrigsskolan, vid någon af mari

nens kårer eller såsom distriktschef. 
Jämväl vid befordran till kommendör och lägre grader 

anses viss närmare angifven tjänstetid oinbord och i land -

delvis i vissa befattningar - böra fordras , men bafva dessa 

fordringar blifvit satta ganska lågt. 
Yid afgifvande af förslag till kommendör eller kommen

dörkapten skulle kommenderande amiralen bifoga utlåtande 

af ett befordringsråd, utan att vara bunden vid detta utlåtan

de, men med skyldighet att angifva bestämda skäl för en even

tuell afvikelse därifrån. På samma sätt skulle departements

chefen , om han funne sig föranlåten att frångå kommende

rande amiralens förslag, vara sky l dig att augifva tjänsteskäl för 
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ett elylikt frångående. Befordringsrådet skulle utgöras af chefen 

för marinens generalstab, chefeu för l :ste s0militrore distrikt 

samt, i fråga om befordran till kommendörsgraden, en kom

mendör, och, i fråga om befordran till kommendörkaptensgra

den , samme kommendör och två kommendörkaptener. Den i 

befordringsrådet ingående kommendören samt de däruti lika

ledes ingående kommendörkaptenerna skulle utses af chefen 

för försvarsdepartementet för en tid af 3 år på sådant sätt, 

att hvarje år ett ombyte komme at.t äga rum . Samma per

son skulle kunna ånyo utses till ledamot af rii.det. 

Befordringsrådet skulle hvarje år i januari månad af

gifva förslag å 3 kommendörkaptener och 5 kaptener bland 

dem, som uppfyllt villkoren för befordran och som företrädes

vis ansågos lämpliga därtill uneler året, äh'ensom angifva den 

ordning, i hvilken de böra befordras. Befordringsrådets för

handlingar . och utlåtande skulle vara hemliga. Utlåtandet 

skulle dock offentliggöras då det bifogades kommenderande 

amiralens befordringsförsbg. I öfrigt skulle befordringsrådets 

tjänsteverksamhet bestämmas genom af konungen meddelad 

instruktion. 
Huruvida det af kommendörkaptenen Kielland väckta, 

bär ofvau refererade förslaget föranledt någon diskussion inom 

Somilitmre Samfund, framgår icke af de sedermera utkomna 

häftena af Tidsskrift for S0vrcseu . 

England. 

De nya bestämmelser för rekryteringen af engelska flot

tans sjöofficers-, maskinofficers- och marinofficerskårer, som 

trädde i kraft sommaren 1903, utgöra med all säkerhet en af 

de mest betyd elsefulla tilldragelserna på marinorgani sationer.: 

nas område, som inom senare tider inträffat. Förste amirali

tetslorden tillkännagar i ett memorandum den lG december 

1902 hufvudlinjerna af dessa nya bestämmelser, hvilkas äncla

mål angifves vara att genom en homogen uppfostran af dem , 

.som äro afsedela att rekrytera nyss nämnda branscher, skapa 
Ticlsk?·ift i Sjöväsendet. 20 
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officerare, som äro användbara i alla flottans hufvudtjänstegre

nar, samt att sammansmälta »the fighting officers of the navy » 

till ett harmoniskt helt. 
För att nå dessa mål hafva följande åtgärder vidtagits. 

Alla de ynglingar, som söka vinna anställning såsom offi

cerare vid någondera af ifrågavarande branscher, antagas till 

kadetter i åldern 12- -13 år, och genomgå fullständigt samma 

uppfostran tills dess de i åldern 19-20 år utnämnas till sub

lieutenants och förd elas till de respektive tjänstegrenarna De 

inträdessökande kunna förbehålla sig att blifva placerade vid 

viss tjänstegren, men mellan lika kvalificerade sökande lämnas 

företräde åt dem, som icke göra dylikt förbehåll. Efter en 

fyra-årig utbildning vid sjökrigsskolan (»Royal n a val college» 

i Dartmoutb) utnämnas kadetterna till midshipsmen och sän

das till sjöss på en tid af tre år. Under denna tid utbildas 

de uti ombord anordnade skolor och undergå examen hvarje 

år. De, som med godkännande betyg genomgått sista årets 

examen, utnämnas till »acting sublieutenants» och sändas till 

Greenwich college för genomgående af en tre månaders kurs 

i matematik, navigation och »pilotage», samt efter genomgåo

gen af examen i dessa ämnen till Portsmouth för genomgå

ende af en 6 månaders skjut-, torped- och maskinskola. Efter 

här ånyo genomgången examen utnämnas eleverna definitivt 

till sublieuteoants och fördelas, så långt sig göra låter efter 

eget val, mellan de tre tjänstegrenarna »executive officers», 

»engeneer officers» och »ro y al marine officers». 
N u påbörjas den egentliga specialutbildningen för de re

spektive tjänstegrenarna. De egentliga sjöofficerarna sändas 

ut på 2 års sjöexpedition, bvarefter de, som uttagas för ut

bildning till artilleri-, torped- eller navigeringsofficerare, i sinom 

tid sändas till Greenwich college för att därstädes efter genom

gången inträdesexamen genomgå föreskrifna specialkurser. 

Maskinofficerarna sändas efter sin afgångsexamen från 

skolan i Portsmouth till Keyham för vidare utbildning i sitt 

yrke. Efter därstädes afslutad kurs sändes en del af eleverna 

till Greenwich college för genomgående af en fortsättningskurs, 

och de öfriga sändas till sjöss. Maskinofficerarna, hvilka skola 

- 311-

bära samma uniform som sjöofficerarna och benämnas med 

samma militära titlar som dessa - med ett i skrift inskjutet 

(E) efter titeln - komma att erhålla högre aftöning än mot

svarande grader bland sjöofficerarna. 
Marinofficerarna genomgå, sedan de lämnat skolan i 

Portsmouth, en två års kurs i land, förlagd dels till Greenwich 

college, dels till »the headquarters of divisiom: or the dep6t. » 

De, som visat sig särskildt användbara, kunna, om de hafva 

gjort vakt till sjöss under ett år, kvalificera sig såsom artilleri

eller torpedofficerare genom att aflägga de för dessa special

grenar föresluifna examina. Marinofficerarna af kaptens och 

lägre grader äro afsedela att ombord förrätta vakttjänst och 

andra ombord förekommande officerssysslor. De komma att 

benämnas med annens tjänstetitlar. Såväl marinofficerarnas 

som maskinofficerarnas befordringsutsikter komma att så långt 

sig göra låter ställas lika med sjöofficerarnas. 
Dessa äro hufvuddragen af de nya bestämmelserna för 

utbildningen af den engelska ftottaus tre förnämsta officerskå

rer. Att det tagna steget är af en betydande räckvidd, därom 

torde intet tvifvel kunna råda. Huruvida resultatet kommer 

att motsvara förväntningarna torde emellertid vara vanskligt 

nu bedöma. Amiralitetet själft synes, att döma af förste lor

dens ofvan åberopade memorandum, hafva varit fulls medve· 

tet om förefintligheten af skiljaktiga meningar inom flottan i 

fråga om reformens ändamålsenlighet, oeh varnande röster 

hafva ej häller saknats. Sålunda förekom i •the naval annuah 

för år 1903 en uppsats af amiralen sir 'l esey Hamilton, som 

i skarpa ordalag bryter stafveu öfver den vidtagna förändrin

gen , hvilken han anser vara en revolution - icke en reform. 

Han framhåller hurusom tendensen inom andra verksamhets

falt numera snarare går ut på specialisering än på generalisering, 

och varnar för skapandet af »jacks-of-all-traders and masters 

of none». 
Med anledning af ett yttrande i förste amiralitetslordens 

memorandum, att »Sjöofficeren förr i tiden endast behöfde vara 

sjöman» , visar amiral Hamilton med talrika exempel ur Eng-
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lands historia, att sjöofficerarna ofta gjort landet betydande 
tjänster vid krigsföretag i land samt i egenskap af organisa
törer och diplomatiska nnderhandlare. De fordringar, som 
måste ställas på sjöofficerarnas uppfostran för att göra dem 
skickliga att föra befäl öfver fartyg och fullgöra andra med 
yrket förenade åligganden, finner amiralen vara så stora, att 
det är lönlöst att försöka att äfven göra dem till experter i 
maskinväsendet, likasom det å andra sidan är bortkastad tid 
att låta de blifvande maskitiofficerarna inhämta kunskaper i 
sådana ämnen, som uteslutande falla inom sjöofficerens verk
samhetsfält. Att maskinofficerarna skola, med lika stora be
fordringsutsikter som sjöofficerarna, erhålla högre aflöuing än 
dessa, finner han obefogadt, då deras tjänst är långt mindre 
kräfvande än sjöofficerens. »Maskinofficeren befinner sig aldrig 
i mörker, tjocka eller disig luft; han är aldrig utsatt för regn , 
snö eller hagel, som pis kal' i ansiktet". 

Att låta marinofficerarna göra tjänst såsom kvarterschefer 
till sjöss finner amiral Hamilton vara så orimligt, att han an
tager att ingen fartygschef kommer att vidtaga en dylik åt
gärd utan att därom hafva erhållit direkt order. 

Då den engelska flottan alltid med heder fyllt sin upp
gift vid landets försvar och då någon aftagande tjänsteduglig
bet inom de olika officersbranscherna icke visat sig vara för 
banden finner amiralen den vidta2:na reformen vara icke alle-

' u 

nast obehöflig, utan afgjordt skadlig, och han uttalar elen öf-
vertygelsen, att ingen annan marin kommer att följa exemplet. 

(Forts.) 
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Något om sjökortstillverkning. 
Af C. Leche. 

Konstruerandet af ett sjökort torde för de flesta af Tid
skriftens läsare vara väl bekant, däremot kanske icke sätten 
för 1nångfaldigande af ett sådant. Vi vilja därför i det föl
jand ( gifva en kort framställning af de vanligaste metoderna 
vid t illverkning af sjökort och hufvudsakligen sätten för deras 
reprc luktion. 

.'ör öfverskådlighetens skull uppdela vi arbetet i två 
hufvuddelar: 

l) framställandet af originalet och 
2) detsammas reproducering 

sam t såsom moment under dessa de olika facerna i proceduren. 

1 . Framställandet af originalet. 

a) Konstruktionen. 

Beroende på den skala, uti hvilken kortet skall utföras, 
bestämmes den metod efter llvilken konstruktionen bör ske. 

Hos oss äro alla originalmätningskartor, militärkartor samt 
sjökort i skalan l : 100,000 och större skalor konstruerade efter 
den koniskt skiirande pr-ojektionen och sjökort uti skalan 
l : 200,000 och mindre skalo r efter den växande eller lvierca· 
tor 's projektion. 

Efter beräkningen (hvilken såsom ej hörande till ämnet 
här fö rbigås) af gradnätets och för koniska kort äfven triangel
punkternas koordinater utläggas dessa å ritpapperet. 
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Gradnätets koordinater be8tämmas af skärningspunkter

na mellan meridianer och · paralleller. Gradnätet och kortets 

ram uppdragas därefter. Ritpapperet bör vara godt, band

gjordt och lämpligt för radering samt för hållbarbetens skull 

hälst uppfordradt på lärft. 

b) Ritningen. 

De vanligaste metoderna att transportera de konceptkartor 

(oftast i stora skalor), som ligga till grund för det blifv·ande 

kortet äro: 
l :o) pantografering, eller 

2:o) medelst rutning. 
Det första sättet användes hos oss då man ritar direkt 

efter nymätta kartor eller original. Våra originalmätningskar

tor äro fördelade antingen i blad af storleken 16 X 24 decimal

tum och med koncept- eller sjömätarkartorna därå inlagda i 

skalan l : 20,000 eller uti lodningskartor i skalan l : 50,000. 

Medelst »pantografen » transporteras strand- och grund

konturer äfvensorn djupsiffror m. m. från de stora koncept

kartorna öfver i den önskade skalan på det fömt med grad

nät försedda ritpapperet. 
En sak, som härvidlag, är synnerligen viktig och som 

kräfver stort omdöme, är val af karaktäristiska d ju psiffror, då 

naturligt nog alla af sjömätaren utlagda dylika ej kunna öf

vertransporteras i den mindre skalan (sjökortskalan). 

»Pantografen» ställes van1igen in på triangelpunkterna 

eller på skärningarne mellan Lat. och Long., och den yttersta 

noggrannbet är härvid af nöden på det att öfverföringen i sin 

helbet skall blifva fullt riktig. 

Själfva »pantografen» kan i stora drag sägas vara en 

parallellogram med rörliga och skjutbara armar, i motsatta än

dar försedd med ritstift och stift att följa originalets konturer 

med samt i linje mellan dessa ett fl yttbart bordsfäste, !war

omkring hela instrumentet vrides. Genom att stödet närmas 

det stift hvarmed man följer originalets konturer förstoras ska-

) 
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lan, och om stödet närmas ritstiftet eller får byta plats med 

detta förminskas skalan . 

Den andra metoden, eller transportering medels rutning, 

är nödvändig då det gäller att transportera från original i en 

projektion till en annan t. ex. från våra origimllmätningskartor 

i skalan l : 20,000 eller från våra sjökort i skalor l : 100,000 

eller större skalor till sjökortskalor sådana som l : 200,000 eller 

mind:e, hvilka samtliga äro utarbetade i växande projektion. 

Rutnmgsmetoden kan naturligtvis äfven användas vid all möj

lig transportering, förstoring eller förminskning. Som af be.

nämningen framgår rutas originalet (i smärre rutor då det 

skall förstoras och i större rutor då det skall förminskas) llVar

efter man å ritpapperet, hvilket förses med samma antal rutor 

som originalet, kopierar det, som å originalet finnes i motsva

rande ruta. 

Utom de ofvannämnda tvänne enklaste metoderna för 

transportering från en skala till en annan gifves naturligtvis 

en bel del genvägar och kombinationer af metr 1er, som lämpa 

sig för det eller det fallet eller behofvet äfvem n sätt att ko

piera då skalan är oförändrad . 

2. Reproduceringen. 

Denna kan ske genom koppartryck, stentryck nch då det 

gäller detaljer eller skizzer genom boktryck (zinkkl id1eer) eller 

ljustryck m. fl. 

a) Koppar·tryck. 

Koppartryck är den vanligaste och för speciellt sjökort 

hittills oöfverträffade metoden. Den användes hos oss så goclt 

som uteslutande, hvarför vi Yilja gifva en något utförligare 

framställning af densamma och uppdela den för den skull uti 

trenne hufvudmoment eller procedurer, nämligen: 

l:o) graveringen, 
2:o) förjärningen, och 

3:o) tryckningen. 
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l:o) Graveringen. 

De plåtar, hvilka användas till sjökortsgravyr, måste vara 
, utvalsade af den renaste koppar, för att utöfva jämnt motstånd 

mot grafstickeln och blankpolerade. De engelska anses vara 

de bästa, men äfven tyska kunna användas, ehuruväl dessa 
senare dock mest brukas för etsningsändamåL 

Formaten äro desamma som sjökortens. 
Gravören börjar sitt arbete med att uppgravera gradnä

tet å kopparplåten. Därefter öfverför han kartan å plåten. 
Detta tillgår såluuda, att han nied en nål kalkerar elensamrna 

å gelatinpapper hit för bit t. ex. mellan tvänne Iong- och lati
tudslinjer, hvarefter teckningen ingnides å gelatinpapperet med 

ett torrt färgstoff. Så väneles gelatinpapperet upp och ned, 
lägges på den med en fernissa bestrukna plåten, hvarigenom 
bilden blir bakfram, samt afgnides med polerståL För att ej 

förlora teckningen under det långa gravyrarbetet inripas den 
sedan med nål i plåten (skeletteras). Härefter vidtager det 
egentliga gravyrarbetet. Allt måste stickas bakfram. Till ar

betet användas hela serier af >>sticklar», slipade på olika sätt 
och för olika ändamål. 

Som ett bevis på huru ·pass mödosamt detta arbete är 
kan anföras, att t. ex. för bokstafven O plåten måste >>dansa 
rundt», d. v. s. bokstafvet1 stickas från alla håll och med olika 

sticklar, för att erhålla sin >>trycknin g» och de fina bindlinjerna 
samt öfvergåugen dem emellan. Den förtonande grundschatterin

gen åstadkommes genom en rund stickel, som tryckes ned i plåten 
punkt för punkt. Huru schatteringen sedan utfaller å kortet 

beror på gravörens så att säga känsla i handen. Fyrtecknin

gar och kustförtoningar däremot etsas ofta i plåten, hvarige
nom erhålles ett för dessa ledigare maner. 

Man börjar nu ganska allmänt i utlandet att ersätta en 

del af gravörens arbete i plåten med maskiner etc. Så t. ex. 
slås numera å de tyska sjökorten vanligen siffrorna med pun

sar och kompassrosorna graveras å dessa kort med maskin er 
(dessa maskiner kosta en bel liten förmögenhet l). Korten för-
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lora dock en bel del af sin charme genom detta maskinarbete. 
Som emellertid ej mera än en person samtidigt kan arbeta på 
plåten , kan det å t gå ett år eller mera innan en svår plåt blir 

färdiggraverad, och som detta kan hafva sina olägenheter har 
man på senare åren börjat heliogravera plåtar, d. v. s. man 
ritar då originalet i något större skala (ritningen måste i detta 

fall vara ytterligt väl utförd, namn och siffror utomordentligt 
väl textade, alldenstund originalets alla förtjänster och fel åter

gifvas i plåten), hvarefter originalet fotograferas och efter en 

del manipulationer utfälles koppar öfver den fotografiska bil
den till en plåt, som sedermera behandlas på samma sätt som 

en graverad kopparplåt . Fördelen med denna dock rätt dyr
bara och ännu delvis ofullständiga metod är att fiere samti

digt kunna arbeta på hvar sin bit af originalet, hvilket seder

mera hopklistras och fotograferas. Metoden anses dock ej 
lämplig för våra sjökort, dels till följd af dessas storlek, dels 
ock därför att den fällda kopparn icke erbjuder de förd elar 

vid alla årligen återkommande rättelsers utförande som den 
valsade plåten. 

Den å sjökorten använda »tonen» å landpartierna åstad
kommes medelst ett gwillocheringsinstrument. Detta instru
ment, hvari plåten fastkilas, bar en ytterst fin ståltrissa, gan

ska betydligt belastad (ju mer, ju mörkare »ton»), hvilken 
löper efter en linjal öfver plåten och lyftes i höjden öfver vat

tenpartierna. Förr användes till våra plåtar en diamantspets, 
som ritade fina linj er. Detta senare sätt användes numera en
dast för chattering af stadsplaner o. d. 

2. Förjärningen. 

Den af ren koppar utvalsade plåten är naturligtvis sär
deles mjuk och, såsom vi bär sedan vilj a påvisa, under tryck
ningen utsatt för betydlig slitning, hvarföre man numera fun

nit på att före tryckningen förjärna den, d. v. s. att på gal

vanisk väg fälla en tunn järnhinna öfver plåten, för att hindra 
denna slitning. Förjärnad antager plåten en silfveriärg. 



- 318 -

Man kan göra sig ett begrepp om huru tunn denna hinna 
är, då man erfar, att en liten rispa i plåten, knappast synlig 
för ögat, »trycker ut» fullkomligt lika bra då plåten är för
järnad som då den icke är det. 

Innan detta sätt att skydda plåten tillämpades var den
samma efter ett par hundra aftryck omöjlig och måste reno
veras d. v. s. gravyren upphjälpes af gravören. Den förjärna
de plåten däremot motstår slitning för tusentals aftryck, och 
sedan kan järnet (med hjälp af utspädd svafvelsyra) lätt af
lägsnas och därpå ersättas med nytt. 

3:o). Tryckningen. 

Före tryckningen värmes plåten något öfver en rost samt 
invalsas med en seg koppartrycksfärg. Sedan ingnides denna 
färg omsorgsfullt i gravyren med trasor. Efter detta börjas 
aftorkningen af plåtens yta, äfvenledes med trasor, den ena 
efter den andra, tills ytan blir fullkomligt spegelblank och läg
ges så i pressen. Öfver plåten lägges därpå koppartrycks
papperet, som redan dagen förut börjat vatten behandlas och 
omedelbart före tryckningen "uppruggats» något genom borst
ning. Så passerar det hela genom den af två valsar (hvaraf 
den öfre är beklädd med filt) bestående pressen. Aftrycket 
lägges sedan på tork och är färdigt om en eller ett par dagar, 
beroende på temperaturen. 

Detta är som synes en tidsödande metod. En press med 
två man kan icke gärna lämna fiere än 8 a lO aftryck af våra 
sjökortsplåtars storlek i timmen. Visserligen har man på se
nare åren konstruerat snällpressar äfven för koppartryck, men 
dessa äro användbara endast för småplåtar såsom t. ex. Yid 
sedeltryck. 

b) stentryck. 

Denna reproduktionsmetod användes icke för våra sjö
kort annat än tillfälligtvis, då detaljer af en eller annan orsak 
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behöfva tryckas, och då förekommer för öfrigt endast ,öfver

trycb från kopparplåtarne. 
I utlandet däremot nyttjas såväl »öfvertryck» från kop-

parplåtar som i sten graverade kartor eller fotolitograferade 
sådana. De senare dock mest för hamnspecialer och dylikt. 

stentrycket med alla dess variationer torde dock vara ett 

alltför vidlyftigt ämne att i detta sammanhang söka gå in på, 
hvarföre vi endast omnämna denna konstart. 

c) Boktryck och ljustryck. 

H vad boktrycket vidkommer så är denna metod endast 
lämplig för kartblad i seglingsbeskrifningar och andra smärre 
kartformat. Här gäller såsom vid heliogravyr att originalet är 

väl ritadt, då det samma återges på fotografisk väg. 
Ljustrycket användes endast i undantagsfall för smärre 

sjökort. 
. En hel del variaf ·1er af ofvanstående reproduktionssätt 

eller närbesläktade fim . s äfven, men torde ej här behöfva 

upptagas. 

Vi hafva i det före~hende sökt i stora drag beskrifva 
sjökortstillverkning i allmäli :Jet, med en och annan berörings
punkt med vårt sjökartever~, men vilja här nedan sysselsätta 
oss med ett par frågor, Sdm beröra särskildt detta verk och 

dess arbeten. 
En icke obetydlig del af sjökarteverkets arbetskraft. upp

tagas af riittelserna. För detta ändamål upplägges årligen ett 
ställ sjökort ( >>rättelsestället» ), h vari uneler årets lopp införas 
alla förändringar, som skola vidtagas i sjökortsupplagor och 
plåtar. Samtliga rättelserna numreras och bokföras, äfvenså 
bokföras alla källor, hvilka kunna vara af rätt olika härstam

ning. 
Först och främst hafva vi då frukten af årets sjömät-
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ningsexpedition. Dessa rättelser kunna åstadkomma små revolu
tioner i kort och plåtar, och rättelsekortet ter sig alltid betyd
ligt »blodigt» efter en sådan pers (rättelserua göras nämligen 
med röd färg) . 

Sedan inflyta under året betydliga massor af rättelser 
från lotsstyrelsen, antingen publicerade i »Underrättelser för 
sjöfarande» eller på annat sätt delgifna, likaså från lotskap
tensexpeditionerna, lotskontoren etc. 

Afven andra myndigheter såsom väg- och vattenbygg
nadsstyrelsen, hamnstyrelser, seglationsföreningar m. H. bidraga; 
så äfven örlogs- och handelsflottan. 

Öfver norskt, danskt, tyskt och ryskt område å våra sjö
kort insändes från de respektive främmande kartverken rika 
skördar af rättelser. Afvenså publiceras af dessa nationer ar
beten liknande våra »Underrättelser för sjöfarande», h vari hm
göras förändringar i säkerhetsaqstalterna för sjöfarten etc. 

Sedan man har tryckt för året behöfiiga sjökortsupplagor 
aflägsnas på hösten järnet på kemisk väg från kopparplåtarue 
och deras rättande begynner. 

Detta är ett omfattande arbete, som drager om till långt 
fram på våren, hvarföre man, för att möta elen genast på ny
året börjande efterfrågan å sjökort, nödgas på hösten innan 
järnet aftagits trycka rätt ansenliga upplagor, hvilka under 
vinterns lopp få rättas för hand. 

För att gifva en åskådlig bild af hvilket mödosamt gra
vyrarbete, som måste nedläggas i kopparplåten för rättelser
nas utförande, vilja vi här beskrifva en dylik rättelse. 

Uti en segelled har t. ex. en slätprick utbytts mot en 
boj. Denna lilla slätprick, som i plåten är cirka en millime
ter hög, måste så att säga gräfvas bort ur plåten, och som 
elen är rätt d ju p t grave rad uppstår här ett stort hål. Detta 
hål måste äfven vidgas rätt betydligt, så att ingen kant upp
står. Därefter rökes plåten på baksidan å motsvarande plats. 
Medelst en gaffelanordning afritas seelan den på framsidan upp
ståndna gropen å baksidan. Därpå lägges plåten med fram
sidan mot ett lindrigt kul_lrigt stöd, och gravören bearbetar 
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baksiclan miclt för uppslagningsplatsen med större och mindre 
punsar, för att clrifva upp kopparn, medan plåten hela ticlen 
måste balanseras på städet af en annan person, så det »Svarar» 
fint. Sedan afskafves plåten på rätsidan, så den blir fullkom
ligt plan. Ofta händer, att ännu någon ojämnbet kvarstår, 
och då är det att börja med »Uppslagningen» på nytt igen. 
När nu plåten ändtligen är >>grad» och finpoleracl, så finner 
man att öar och grund försvunnit, namn, siffror, linjer etc. 
söndertrasats, och då kommer den s. k. »npphjälpningen>> el. v. s. 
att gravera i eller hjälpa upp det förstörda . Låg då den omta
lade slätpricken i ett >>grötigt» parti så kan gravören få några 
timmars sysselsättning innan han kan lägga dit sin lilla boj. 

Man kan emellertid äfven använda sig af en metod att 
på galvanisk väg fälla koppar i det uppståndna hålet, men 
detta sätt användes icke vid vårt sjökarteverk, dels emedan 
man ännu har svårt att få kopparn att sitta kvar och dels 
emedan rättelserna å h varje plåt ofta komma i så många olika 
repnser. 

Den 1 februari hvarje år skall rättelsearbetet vara af
slutadt och nya till året rättade upplagor utsläppas i markna
den i elen mån de hinna blifva färdiga . I dessa upplagor ingå 
äfven de förändringar med afseende å fiytancle sjömärken, som 
skola vidtagas vid instundande vårutprickning. 

Sedermera, efter elen l februari timade förändringar finnas 
knngiorcla i Tidskriften >>Underrättelser för sjöfarande», som 
utgifves af Kungl. Lotsstyrelsen och i Stockholm gratis utläm
nas på lotskontoret samt i landsorten erhålles genom prenume
ration å postkontoren för 35 öre årligen. 
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Rysk-japanska kriget. 
Af H. Elliot. 

(Forts. från sid. 234.) 

Redan i slutet af april hade japanerua med sina kryssare 

rekognoscerat Liaotonghalföus ostkust och utrönt, att den en

dast var besatt med smärre kavalleri- och infanteriafdelningar. 

Omedelbart efter det att inloppet till Port Arthur spärrats, 

vidtogos därför operationer för landsättande af 2:dra japanska 

armen. Transportflottan lämnade sin bas, och den 4 maj vi

sade den sig vid Pitsevo. Inalles utgjordes den af omkring 

60 transport- och krigsfartyg. Eskorten stod under högsta be

fäl af viceamiral Kataoka, i hvilkens eskad er ingick pansar

kryssaren Nishin och pansardäckskryssaren A kitsushima jämte 

en del kanon- och torpedbåtar. U n der hans befäl stod äfven 

konteramiral Hosoya med en eskader bestående af det gamla 

slagskeppet Fuso, kustförsvarsfartygen Saiyen och Heiyen samt 

kanonbåtarne Tsukusbi, Akagi och 'l'cbokai. 
Den 4 maj råkade transportångaren Kazu Maru på grund 

men togs flott af kryssaren Akitsusbima. Tidigt på morgonen 

den 5 maj nalkades de båda transportåugaroe Hongkong Maru 

och Nippon Marn Pitsevo, följda af en torpedbåtsdivision och de 3 

kanonbåtarne Akagi, Oshima och Tchokai. Sedan genom elden 

från de båda transportångarue och torpedbåtarue några smärre 

ryska truppstyrkor bortdrifvits, landsattes kl. 7 f. m. ett de

tachement marinsoldater under kommendörkapten Nomotos be-

- 323-

fäl. Som till följd af ebb båtarne tack vare det långgrunda 

vattnet ej kunde komma stranden närmare än l ,000 meter, 

måste soldaterna vada hela denna väg. Då kon11nendörkr:)ten 

Nomoto kommit iland med sitt folk, lät han dem besätta några 

höjder i närheten af landstigningsplatsen, hvilket försiggick 

utan att ett enda skott behöfde lossas. 
En större styrka ryssar, hvilka sökte nå landstignings

platsen, hindrades att göra detta af elden från kanonbåtarna 

Akagi , Osbima och Tchokai. Klockan 8 f. m. börjades de

barkeringen af ö fri g a trupper. Först vadade trupperna iland, 

men sedan byggdes landstigningsbryggor. Efter några dagar 

hade japanska trupper utbredt sig tvärs öfver Liaotonghalfön 

till Port Adams och afbrutit jernvägs- och telegrafförbindelsen 

med Port Arthur, hvilket sålunda blef blockeradt äfven från 

landsidan . Innan järnvägsförbindelsen afbröts, hade vicekonun

gen Alexejeff begifvit sig nord öfver till Khm·bin , öfverläm

nande befälet öfver Port Arthur-flottan till konteramiral Witt

höft. Okus arme ryckte så småningom sydvart, drifvande un

dan ryssarne, hvilka gjorde föga motstånd . 
Efter spärrningen af inloppet till Port Artbur och land

stigningen vid Pitsevo bevakade 'l'ogo till en början Port Ar

thur med sina lätta kryssare. Ryssarne sökte genom spräng

ningar af de sänkta ångarne öppna en ränna för sina fartyg. 

Detta lyckades emellertid tills vidare ej, åtminstone icke för 

de större fartygen . Amiral Kataokas eskader synes hufvud

sakligen hafva varit sysselsatt med att rensa vikarne norr om 

Port Arthur från ryska minor, så att de japanska fartygen vid 

behof skulle kunna ingå i dessa vikar och understödja armens 

framryckning. Minupptagningen verkställdes af torpedbåtar, 

hvaraf ett stort antal för detta ändamål användes. Men iHven de 

större fartygen voro härvid behöfliga för att med sin eld un

dandrifva ryssarne, h vilka sökte att genom beskjutning med 

fältpjäser hindra torpedbåtame i deras förehafvande. Detta 

oskadliggörande af de fientliga minfälten försiggick dock icke 

utan förluster å japanernas sida . Då torpedbåtarna n:ris 48 och 

46 jämte eu del öfriga dylika den 12 maj i KetTviken under 
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betäckning af Kataokas större fartyg voro sysselsatta med för

störande af en anträffad mina, exploderade denna tätt intill si

dan af n:r 48 . 'l'orpedbåten skars nästan i två delar; 7 man, 

chefen medräknad, dödades och 7 man sårades. Fartyget sjönk 

inom 7 minuter. Den 14 maj inträffade en liknande olycks

händelse i samma vik. En del torpedbåtar, skydelade af större 

fartyg, hade hela denna dag lyckligen arbetat med förstöran

det af ryska minor och drogo sig på eftermiddagen åter till 

sjöss. Därvid stötte torpedkryssaren Miyako på en mina. Ex

plosionen inträffade under fartygets akterstäf och hade en för

ödande inverkan. Två man dödades, 22 man sårades, och 

fartyget sjönk efter 23 minuter. Folket lyckades man rädda 

utom 8 man. 

Förlusten af Miyako och torpedbåten n:r 48 var dock ett 

intet mot h vad Togos flotta skulle förlora dagen efter den förrus 

undergång, den 15 maj. 

Togo hade efter spärrningsförsöket den 6 maj låtit sin 

flotta blockera Port Arthur för att skydda de pågående trupp

transporterna. En del fartyg voro äfven den 15 maj på be

vakning i närbeten af hamnen. .Bland dessa befann sig Yoshi

no. Då denna kryssare klockan lt. 4Qm. f. m. var på återväg 

från sin post, rammades elen und er tät tjocka af pansarkrys

saren Kassuga. Rammen träffade på babordssidan vid maskin· 

rummet. Försök gjordes att medelst kollisionsmattor täta hic

kan, men detta visade sig ogörligt. Fartyget fylldes, krängde 

hånlt styrbord öfver och sjönk nästan omedelbart. Till följd 

af den svåra krängningen lyckades man endast få en båt i 

sjön, och med denna samt båtar från I\:assuga och pansar

däckskryssaren Chitose bergades endast \JO man af kryssarens 

besättning. 

Hatsuses undergång var ryssames verk. Den H maj 

hade under disigt väder utgått en minutläggningsexpedition 

beståonde af minutläggningsfartyget Amur, några jagare och 

kanonbåten Bobr. I 8kydd af tjockan lyckades ryssame utan 

att upptäckas utlägga en del minor på en plats sydost om 

Port Arthur, där de observerat, att de blockerande japanska 

fartygen plägade uppehålla sig. Följande dag klockan 11 f. m., 
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då slagskeppen Hatsuse, Shikishima och Yashima, pansardäcks
kryssaren Kasagi och torpedkryssaren rratsuta för blockadtjänst 
uppehöllo sig utanför Purt Arthur, stötte Hatsuse på en af de 
u tlagda minorna. Fartyget befann sig 10' sydost om Kap 
I~ iaoteschan. Explosionen förstörde rodret och Hatsuse signa· 
lerade efter bogserhjälp. Under förberedelserna till att mot
taga sådan, och omkring 30 minuter efter första explosionen, 
exploderade en ny mina midskepps rätt under fartyget, hvarpå 
Hatsuse nästan ögonblickligen sjönk. Befälhafvaren för den 
blockerande afdelningen, konteramiral Nashiba, chefen, kom
mendörkapten Nakas, och 300 man lyckades man rädda, men 
återstoden mellan 400 och 500 man omkommo i vågorna. Då 
det i Port Arthur observerades att Hatsuse sjönk, utsändes 
därifrån 16 jagare jämte pansardäckskryssaren N o vik att oroa 
japanerna. Dessa fartyg bortdrefvos dock snart af en under 
konteramiral Togo stående afdelning, omfattande pansardäcks
kryssame Akashi, Chiyoda, Takasago och Akitsushima samt 
kanonbåtarna Akagi , Oshima och Uji, hvilka framkommo till 
olycksplatsen och deltogo i räddningsarbetet. Huruvida rys
sames uppgift, att slagskeppet Yashima vid detta tillfälle äfven 
stötte på en mina och blef allvarligt skadad eller sjönk, är 
sann, har ej kunnat utrönas. Japanerna ha.fva h varken för· 
nekat eller bekräftat densamma. Dagen efter Hatsuses under
gång visade sig trenne japanska torpedbåtar på den plats, där 
denna sjönk, men de bortdrefvos snart af Novik, som utsändts 
från Port Arthur. 

Äfven Hyssarne ledo i dessa dagar en kännbar förlust. 
Pansardäckskryssaren Bogatir, hvilken den 17 maj var ute på 
proftur, gick därvid und er tjocka på grund i närheten af Yla
divosto k. Fartyget, som använde hög fart, stod hårdt fast. 
Arbeten med dess Hottagande började omedelbart. 

Under senare häl.ften af maj fortgingo de japanska sjö 
stridskrafternas operatiouer i samband med landstridskrafter
nas. Den Hi maj var konteramiral Togos afdelning, hvilken 
efter Hatsuses förolyckande ingått i Petschiii viken, uppe vid Kai
ping och besköt en del ryska trupper. Följande dag, den 17, 

Tidslwift i Sjövi:isenclet. 21 
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visade den sig vid Kintschou, hvarest den under några dagar 
sysselsatte sig med att bom bardera järnvägsbroarne och förbi
passerande militärtåg. Togos uppträdande var dock tydligen 
endast en demonstration för att afvända ryssarnes uppmärk
samhet från Liaotonghalföns ostkust, där debarkeringen af 2:a 
armen fortfarande pågick, och hvarest äfven den till förstärk
ning af l:sta armen afsända 3:dje armen var afseeld att land
sättas. 

Den Hl maj visade sig konteramiral Hosoya utanför 'fa
kushan i Koreabugten, eskorterande en del transportfartyg, å 
h vilka fördes första sändningen af den under general N odzu 
stående 3:dje armen. Till sitt förfogande hade Hosoya det 
gamla slagskeppet Fuso, !s:ustförsvarsfartygen Heiyen och Saiyen 
jämte en del kanonbåtar. Takusban bom barderades; därefter 
landsattes liksom vid Pitsevo en afdelning marinsoldater, och 
i skydd af dem och fartygen börjades debarkeringen af land
trupperna. De följande dagarne landsattes aterstoden af Nod
zns arme, dels vid 'l,akushan , dels å flere platser mellan denna 
ort och Pitsevo. 

Vid denna tid hade 2:dra armen hunnit ned till Kerr
viken, hvarför landsättningen af dess förstärkningar förHytta
rles till denna plats. KmTvikeus närhet till Port Arthur för
klarar, lwarför den japanska blockadstyrkan vid sistnämnda 
plats nu blef så verksam . Den 19 maj på kvällen sökte en 
del torpedbåtar spärra Port Artburs hamn med minor. En 
del af dessa lyckades man utlägga, men enligt rysk uppgift 
sänktes genom fortens eld t vän n e torped båtar. De följande 
dagarne svepte ryssame efter minor och lyckades oskadliggöra 
11 stycken. Den 20 maj klockan l f. m. visade sig utanför 
Port Arthur en stor mängd kanonbåtar, jagare och torped
båtar. De voro beordrade att vidtaga en forcerad rekognosce
ring och Jyckarles oaktadt befästningarnas våldsamma eld 
taga sig ända in i inloppet utan svårare skador. Endast jaga
ren Akatsuki träffades af en granat. Men den bade god ver
kan . Chefen och 24 man dödades. 

Först vid det 3,000 meter breda näset söder om Kint-
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schou hade Port Artburs försvarare, general Stössel, beslutat 
att med kraft söka hindra genera l Okus vidare framträngan
de mot denna plats'!'). På N ansban-höjderna had e han låtit upp
föra en kedja starka förskansningar för artilleri, ocb där fram
för lågo fl ere rader skyttegrafvar för infanteriet. De senare 
voro förstärkta med ·. stormbinder och i den framför liggande 
terrängen funnos en massa minor. Ett 60-tal svåra kanoner 
och en mängd snabbskjutande pjäser utgjorde artilleribestyck
gen. Infanteribesättningen bildades af 4:e sibiriska skyttebri
gaden, omkring 10,000 man, under general Fock. Försvaret 
i sin helhet leddes af Stössel själf. Ställningen i och för sig 
var stark och än mer svårangriplig blef den därigenom att 
den stödde båda flyglame på hafvet. Strax innan anfallet 
började, förstärkte ryssarne sin högra fl ygel genom att i Hand
bugten, i hvilken japanerna tillföljd af ryska minor icke vå
gade ingå, placera kanonbåten Bobr och jagarue Bojki och 
Burni. Kintschao-bugten å andra sidan om näset var däremot 
icke minerad; d ii r löpte japanerna in med sina krigsfartyg och 
deras deltagande i anfallet var i själfva verket hufvudsakliga 
orsaken till japanernas seger. 

Den 23 maj var hela 2:a japanska armen, omkring 45,000 
man, bestående af l:a, 3:e och 4:e divisionerna , samlad strax norr 
om Kintschon . Artilleriet var uppställdt på Sampsonberget. Den 
24 maj började framryckningen med 4:e divisionen på högra fly
geln, l :a divisionen i centern och 3:e rlivisionen på vänstra 
flygeln . Den 25 blåste en våldsam storm, hvilken hindrade 
de därför afseelda fartygen att inlöpa i Kintschoubugten . Ar
mens framryckning afbröts under denna dag. Natten den 25 
-26 maj togo japanerna Kintschou, hvilken beöatts af en 
svag rysk styrka. På morgonen den 26 maj härskade tät 
dimma; först kl. h alf 6 lättade denna, och japanerna kun
de låta sitt arti lleri på Sampsonberget börja beskjuta den ry
ska ställningen vid Nanshan. Vid samma tid löpte kustför
svarsfartyget H aiyen, kanonbåtarue Tsukusi, Akagi och 'fcho
kai samt 6 torpedbåtar in i Kintschoubugten och ankrade så 
nära land de till följd af sitt djupgående kunde nalkas det-

*) Se kartan i föregående häfte. 
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samma. Klockan 6 började dessa fartyg deltaga i elden. Denna 

fortgick till klockan baH 9, då ryssarnes batterier delvis tyst

tats. Oku lät då sitt artilleri upphöra med skjutningen och 

framsände infanteriet mot de ryska skyttegrafvarne. Men detta 

möttes af en öfverväldigaude eld, och komna 500 meter nära 

ryssarne hejdades deras anfall , Japanska artilleriet måste åter 

gripa in. Men ryssame hade dragit tillhaka en del kanoner 

bakom N anshan bergen, och med dessa besköto de indirekt det 

japanska infanteriet, som led mycket däraf. Isynnerhet var 

läget svårt för 3:dje divisionen, som dessutom utsattes för eld 

från fartygen i Handviken samt för anfall från stora ryska 

båtar med trupper, hvilka sökte kringgå japanernas vänstra 

fiygel. På Okus order började japanska eskadern att beskjuta 

de tillbakadragna kanonerna och de lyckades äfven tysta dessa; 

men till följd af hög sjö måste fartygen snart draga sig ur 

Kintschoubugten och ställningen var åter minst lika kritisk, 

isynnerhet som artilleriammunitionen började tryta och rys

same tycktes ämna gå till motanfall vid Hand viken. Oku beslöt 

att åter våga en stormning. Infanterilinjen ryckte fram , men 

stormhindren hejdade den. Det såg ett ögonblick ut som om 

japanerna måste draga sig tillbaka och uppgifva hela angrep

pet. Då kom hjälpen från fartygen och högra flygeln . Kl. 

half 6 e. m., då sjön åter lagt sig, hade dessa åter gått in i 

Kintschouviken, och deras eld tystade den ryska vänstra f:ly

gelns kanoner. 4:e divisionens stormkolonner vadade till mid

jan öfver den grunda viken, kringgingo den ryska ställningen 

och anföllo ryssarne i ryggen. 'rack vare förstärkningars sän

dande till högra flygeln för utförande af motangrepp voro rys

sarne här jämförelsevis svaga och veko snart undan för japa

nerna. Då de öfriga japanska trupperna sågo sina kamrater 

inne i fiend ens försvarsställning, stormade de oemotståndligt 

framåt, och hela ryska styrkan måste vika. Stössel gaf order 

om återtåg. Japanerna hade vunnit slaget. De eröfrade in

emot 70 positionskanoner och 10 snabbskjutande pjäser. För

lusterna i folk voro å ömse sidor stora. På japansk sida fun

nas öfver 4,000 dödade och sårade; på rysk sida närmare 
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l ,000. Fartygen förlorade 9 man, bland dem chefen på Tcho

kai , men blefvo ej skadade af ryssames eld . 

Natten den 26--27 maj efter slaget vid Nanshan utsän

des 10 jagare från Port Arthur för att anfalla de japanska 

fartygen i Kintschoubugten. I mörkret påträffade de dock 

aldrig sina fiender, h varför de måste återvända med oförrät

tad t ärende, sedan en jagare gått på grund och sjunkit. De 

i slaget deltagande ryska jagarne Bojni och Bojki samt ka

nonbåten Bobr återvände till Port Arthur. 

Hedan den 29 maj besatte utan motständ Okus arme 

Dalni , sedan ryssarne medelst sprängning förstört några han

delsångare och andra smärre fartyg. Försöken att skada 

hamnanläggningarna synas icke hafva haft vidare resul

tat, och i Dalni funno japanerna en utmärkt bas för sin beläg

ringsarme; öfver denna hamn gick all dess förbindelse med 

hemlandet. Innan hamnen kunde användas, måste dock såväl 

den själf som hela Talienvanviken rensas fråu den mängd mi

nor, som ryssame därstädes utlagt. Minsvepning påbörjades 

genast och fortgick med stor ifver under en stor del af juni 
månad. 

Kataokas eskader utförde fortfarande arbetet med minor

nas oskadliggörande, och inträffade härvid ej några olyckshän

delser. Man hade låtit varna sig af Miyakos och torpedbåten 

n:r 18 undergång, och man var ytterligt försiktig . Fartygen 

själfva fingo ej komma i närheten af minorna. Deras förstö

rande utfördes från båtar, och dykare kommo härvid mycket 

till användning. Den 6 juni hade 41 minor oskadliggjorts, 

och fartyg med mindre djupgående kunde tagas in till Dalni. 

Den 7 juni förstördes 11, den 8 10 och under de därpå föl

jande dagarne ytterligare 13 minor; i öppna sjön sänktes 

30 drifvaude dylika. Seclan Kataoka rensat Dabis hamn, fort

sattes minsvepningen i Talienvanbugten . 

Vid Port Artbur voro, seelan belägringshären ryckt när

mare staden, de japanska blockadfartygen i ständig verksam-
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het. Den 30 maj kl. l f. m. visade sig fyra kanonbåtar, två 
jagare och två torpedbåtsdivisioner utanför inloppet. De voro 
beordrade att verkställa en forcerad rekognosering, i afsikt att 
utforska om fienden uppfört några 1~ya befästningar, och det 
lyckades dem äfven. På Liaoteshanberget uppdagade de flera 
nya batterier och en ny strålkastare. Efter utfördt uppdrag 
återvände rekognoseringsafdeluingen, utan att trots ryssarnas 
liflga eldgifning hafva lidit svårare skador, till sin bas. Endast 
ett ryskt skott träffade ett af de japanska fartygen, en kanon
båt, med den påföljd att en man dödades och 3 sårades, hvar
jämte en kanon blef skadad. 

Den 4 juni på eftermiddagen, då en mängd ryska far
tyg och båtar voro sysselsatta med att söka efter minor, som 
utlagts på Port Artburs yttre redd af japanerna, närmade sig 
4 japanska kanonbåtar hamnen. Fästningarne började be
skjuta dem, hvarpå de drogo sig undan . En rysk kanonbåt 
af Gremjaschis typ följde efter under häftig eldgifning. Det 
ryska fartyget han dock ej långt. Kl. 7t. 40m- e. m. stötte 
det på en mina och sjönk nästan ögonblickligen. Samtidigt 
kunde man från de japanska fartygen se, hur en rysk torped
kryssare af Gajdamaks typ rönte samma öde. Dessa uåda 
olyckshändelser föranledde samtliga minsvepningsfartyg och 
båtar att skyndsamt ingå i hamnen. Senare på kvällen när
made sig åter de 4 nyssnänmda japanska kanonbåtarna in
loppet för att rekognosera oeh beskötos af strandbatterierna 
med den påföljd, att en af dem träffades 8 gånger och fick en 
man dödad oeh tvänne sårade. I öfrigt återvände kanonbåtarne 
utan skador eller förluster i folk. 

Natten den 7-8 juni framskickades en del båtar från 
de större japauska fartygen mot Port Artbur antagligen för ut
läggande af minor. De beskötos af ryssarne, och i en båt dö
dades 2 man; i öfrigt synas inga skador uppkommit af ryssar
nes eld. Samma natt var minutläggningsfartyget Taihoku
Maru äfvenledes sysselsatt med minutläggning och råkade där
under bringa en af s.ina egua minor till explosion med den 

r 
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påföljd, att l officer och 18 man dödades, 8 man sårades 
och fartyget svårt skadades. De följande nätterna utlades 
utanför Port Arthur från de större jap<mska fartygens båtar 
minor, utan att båtarne upptäcktes eller besköt.os. 

Den 10 juni siktades från amiral Kutaokas fartyg i Ta
lienvanbugten 4 ryska jagare, hvilka af en japansk jagaredi
vision tvingades att skyndsamt återvända till Port Arthur. 

F'artyg från den japanska flottan vid Port Arthur använ
des äfven för oroande af fiendens landsstridskrafter. Så bom
barderade den 7 och 8 juni de båda kanonbåtarna Akagi och 
Uji jämte en torpedbåtsdivision, hvilka insändts i Liaotong
viken, ryska trupper vid Kaipin g, och den J O juni besköt en 
japansk jagaredivision ryskt kavalleri vid Yin-chen-Tze, syd
väst om Kintschou. 

Den 14 juni, då armen verkställde en forcerad rekogno
sering mot Port Artburs befästningar, understödde Togo denna 
genom att låta en jagare- och två torpedbåtsdivisioner beskjuta 
fienden från sjösidan. Sedan denna beskjutning någon tid på
gått, utkommo klockan 12t- 30m. e. m. helt plötsligt pansardäcks
kryssaren N o vik och l O ryska jagare från hamnen och öpp
nade eld mot de japanska fartygen. Dessa senare besvarade 
elden och sökte genom att långsamt draga sig tillbaka locka 
fienden att följa sig till sjöss. Men detta lyekades dem icke, 
och klockan 3 e. m. återvände den ryska afdelningen till Port 
Arthur. 

Den 16 juni förstörde japanska jagare J O' sydost om 
Liaoteshan en stor del ryska minor. Enligt japanska uppgif
ter skola omkring den 18 juni två ryska jagare och en rysk 
ångare sprängts i luften af japanska minor utanför Port Arthur. 

Den 16 juni slog general Oku, hvilken öfverlämnat be
lägringen af Port Arthur till general Nogi, vid Telissu i grund 
den ryska kår, hvilken under general Stackelbergs befäl deta
cherats från hufvudarmen vid Liaojang för att undsätta den 
belägrade fästningen. Denna general Stackelbergs framryck
ning sydvart med en jämförelsevis ringa styrka synes mot öf
verbefälhafvarens general Kuropatkin råd hafva blifvit beslutad i 
Peters~urg. Och skälet säges hafva varit, att man till h vad pris 
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som hälst ville behålla Port Arthur såsom varande nöd vändig 
som bas för de ryska sjöstridskrafterna i Ostasien . Samtidigt 
med Stackelbergs marsch, och måhända för att genom en de
monstration understödja denna, gick på högsta order Vladivo
stokeskadern till sjöss för ett oroa japanska härens förbindelser 
med hemlandet. Denna expedition fick en oväntad framgång. 

I slutet af maj anlände den nye högste befälhafYaren för 
ryska Stillahafsfiottan till Vladivostok, och hon0111 följde vice
amiral Besobrasoff. Som konteramiral Jessen var sysselsatt 
med arbetena för fiattagning af den strandade kryssaren Bo
gatir, tilldelades Besobrasoff befälet öfver de tre öfriga krys
same Rossija, Gromoboj och H.urik vid ofvan omtalade expe
dition. Han förd e sin fiagg å Rossija. Den 12 juni på mor
gonen lämnade l< ·yssarne Vladivostok, och elen 15 hade de 
kommit ned i Koreasundet. Här pågingo trupptransporterna 
som bäst, och so n inga ryska fartyg af japanerna väntades, 
använde dessa ick• några konvojfartyg. Klockan half 8 f. m., 
då de ryska kryssame befunno sig 20' nord om Sbimoniseki
sundet, siktades tväune ångare i kursens (S. W .) riktning. 
Kryssarne ökade farten , men llfståndet var för stort och ån
game lyckades, sedan de beskjutits med några skott, hvilka 
clock aldrig nådde fram, att taga sig i hamn på ön Iki. An
game voro transportfartygen Hino Maru och Kanazava Maru . 
Ett tredje transportfartyg, Ikuri Maru, hvilket följde efter de 
båda förstn ämnda och aldrig siktades af ryssarne, varnades 
medelst signal från Hino Maru och sökte sig likaledes in i 
hamn. 

Ej långt därefter upptäckte Besobrasoffs eskader ytterli
gare en japansk ångare, som styrde ostvart. Det var Idzurni 
Maru om 3230 tons på återväg från krigsskådeplatsen med en 
del sjuka och sårade. Grornaboj beordrades att bemäktiga sig 
densamma och uppfodrade den japanska ångaren att gifva sig, 
men först sedan pansarkryssaren öppuat eld och fiera skott 
träffat, åtlyddes uppmaningen. Under beskjutningen hoppade 
en mängd folk öfver bord . De räddades af Grornabojs båtar. 
Signal gafs att öfvergifva fartyget, och i två af Idzumi Marus 
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båtar förflyttades resten af de ombordvarande till Gromoboj. 

I allt tillfångatogas 105 personer, däribland 14 officerare. Se

dan den japanska transportångaren öfvergifvits, sänktes den 

af Gromoboj medelst kanoneld. 
An bättre byte skulle dock den ryska eskadern bemäk

tiga sig. Klockan 10 f. m, då denna låg syd om Ohinoshima, 

närmade sig två fartyg ostifrån. . Det var de båda transport

ångarn e Hitachi Maru och Sado Maru på väg från Moji i 

Shimonosekisunclet till krigsskådeplatsen. Den förra, som mätte 

6172 tons, förde ombord 12 officerare och närmare 1200 man 

trupper, 320 hästar, belägringsartilleri till Port Arthur och 

en stor mängel krigsförråd . Den senare om 6223 tons 

medhade en afdelning telegraftrupper, hästar och ponto

ner för broslagning. Så fort de båda åugarne varsnade 

de ryska fartygen, vände de och sökte fly tillbaka till 1\-ioji, 

men hindrades i sin afsikt. Gromoboj beordrades af ami

ral Besobrasoff att förfölja Hitachi Maru och Rossija Sado 

Maru . Som Hitachi Maru hvarken tycktes vilja åtlyda Gro

mobojs signal att stoppa eller att fartygets besättning skulle 

lämna detsamma, öppnade pansarkryssaren en häftig eld rnot 

ångaren. Inom få minutec voro 200 man dödade; och en stor 

mängel människor, bland dem elen engelske kaptenen, hade 

hoppat öfver bord; fartyget själft var i sjunkande tillstånd. 

Då ryssame tyckte , att fartyget sjönk för långsamt, aflossades 

en torped däremot, och snart försvann Hitachi Maru i vågorna. 

En mindre del af besättningen lyckades rädda sig i båtarm~; 

alla de öfriga drunknade. Den strängaste ordning uppehölls, 

oaktadt den hänsynslösa beskjutningen, hela tiden bland sol

daterna. Af de ombordvarande torde öfver 1000 hafva om

kommit, under det att endast 150 räddades. 

På samma gång Gromoboj var sysselsatt med Hitachi 

Maru, hade Rossija förföljt Sado Maru. Efter några få skott 

stoppade denna ångare och utsatte på order sina båtar för att 

rädda sitt folk. En del af dessa kantrade vid utsättningen 

men i återstoden rymdes en massa människor, och fullastade 

styrde båtarne mot de närbelägna öarne 'l'suschima och Iki. 

Som hafvet var alldeles lugnt, gick deras färd lyckligt. Rurik 
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fick order att berga de kvarvarande, men endast 4 engelsmän 
och 25 officerare begagnade sig af dess båtar; resten, omkring 
400 man, stannade kvar ombord. Nu erhöll Rurik befallning 
att torpedera Sado Maru. Den afsköt till en början en tor
ped, hvilken träffade fartygets midt å styrbords sida, men då 
denna icke tycktes göra vidare verkan, gick Rurik öfver på 
Sado Marus babords sida och utsände ännu en torped, som 
exploderade midt emot den förra, hvarvid ångaren började 
sänka sig. 

Hela tiden hade den ryska eskadern på långt håll obser
verats af en mindre japansk kryssare. Som Besobrasoff fruk
tade, att denna kunnat meddela Kamimuras eskader hans när
varo, beslöt han att afgå nordvart. 

Ryssarne ansägo att Sado Maru tack vare de båda tor
pedskotten snart skulle hafva gått till botten, men så blef märk
värdigt nog ej förhållandet. Ångaren höll sig flytande och 
dref följande dag i land vid Okinoshima. De som voro kvar 
ombord räc' lades. Sedermera fördes Sado Maru till Nagasaki 
för att rep. ·eras. 

Följande dag mötte ryska eskadern vid Tsugarasundet 
engelska ångart-n Allanton, som enligt kaptenens uppgift var 
på väg från Nttrra Japan till Singapore med kol. Enär rys
same ej ansågu skeppspapperen vara i tillbörlig ordning, och 
då Allanton för .1t fört krigskontraband till Japan, lade de be
slag på ångarom och sände den under befäl af en officer till 
VIadivastok f ik att dömas af prisdomstolen. På grund af sin 
kollast förklarades Allanton af denna för god pris. Fyra da
gar efteråt, den 20 juni, anlände Besobrasoff, utan att vidare 
haha sigtat några fartyg, med sina tre kryssare välbehållen 
till Vladi vostok. 

U n der det kryssareskadern varit borta, hade Skridloff ut
sänd t en annan expedition att operera mot japanerna fast på 
närmare håll. 

Den 15 juni lemnade på hans order torpedbåtarne 
n:ris 203, 204, 205 och 206 under befäl af kapitan 2 
ranga Vinogradski Vladivostok. De visade sig vid Esashi 
å Jessos sydvästra kust, men kunde till följd af tjocka 
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icke inlöpa dit. Två små segelfartyg sänktes, sedan deras be
sättningar räddats, och ett segelfartyg medtogs på släp till Yla
di vostok. De tre uppbringade fartygen vor o samtliga lastade 
med fisk och ris för Sassebo och Shimoneseki. Den 21 juni 
var Vinogradski åter i hamn. 

Dessa två djärfva kryssningar !Jade alltså kostat japa
nerna tre transportfartyg på sammanlagdt 15000 tons och 
tre smärre segelfartyg jämte mellan 1000 och 2000 man samt 
en del krigsmateriel m. m. 

Kamimma fick uppbära mycket klander för att ej hafva 
förhindrat ryssarnos våldsgärningar, men med de få fartyg 
han hade till sin disposition synes han hafva gjort hvad i hans 
förmåga stått. Hans stridskrafter opererade därunder på föl
jande sätt: 

Den 15 juni på morgonen befann sig Kamimura med 
sin flotta i Sassebo. Redan klockan 8 f. m. erhöll ban medels 
trådlös telegrafi från den pansardäckskryssa re, Tsushi ma, h vil
ken, såsom förut nämnts, hela tiden höll sig i närheten af rys
sarne, meddelande att fienden var synlig vid Okinoshima sty
rande sydvart. Kamimura afsände då ögonblickligeu en tor
pedbåtsdivision att bevaka kanalen mellan öarne Iki ocb Tsu· 
schima. Samtidigt telegraferade ban till Moji att hejda alla 
fartyg, gående västvart, och beordrade dem af hans fartyg, 
som befunna sig i Takeshiki, samt dem, som voro ute på be
vakning, att skyndsamt förena sig med honom. Därpå lättade 
han ankar och styrde upp söder om Tsushima. Vädret bör
jade blifva allt mer disigt, och när flottan kom upp mot nyss
nämnda ö, rådde tät rägntjocka. Kurs sattes då nord om Oki
uoshima för att afskära ryssames återväg och anfalla dem 
nordifrån. Under hela tiden hade kryssaren Tsushima hållit 
Kamimura underrättad om fiendens rörelser. Vid middagsti
den signalerade den fienden 15' syd om Okinoshima; därefter 
förlorades ryssame ur sikte i tjockan, men upptäcktes kloekan 
l t. 30m. åter 5' syd om nämnda ö. Tillföljd af detta sista 
meddelande ändrade Kamimura kurs och styrde ned syd om 
Okinoshima för att anfalla fienden. Men nu hade tjockan 
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blifvit än tätare, och fienden siktades ej. Pansardäckskryssa
ren 'l'sushima däremot påträffades och förenade sig med de 
öfriga japanska fartygen . Kurs sattes efter någon tid nord, 
men de ryska fartygen voro iörsvmma. Under natten deta
cherades en torpedbåtsdivision att uppsöka fienden, dock utan 
framgång. Den 16 i dagningen hade den japanska eskader, 
hvilken hela tiden oaktadt dimman hållit hög fart, kommit 
låno-t nordöfver. Vädret var då klarare. Under den 16 fort
sat~s sökandet, och den 17 juni sattes kurs mot Koreasundet 
med kryssarue spridda för att kunna öfverblicka vidsträcktare 
område. Men oaktadt klart väder och synnerligen god sikt 
förblef fortfarande intet fartyg synligt. Först på at'tonen denna 
daa då Kamimura befann sig 100' nordviist om 'l'sushima, er-b) 

höll han medels trådlös telegraf meddela ·de om att fiendens 
kryssare siktats i 'rsugarusundet. Den 19 var den japanska 
flottan åter i Sassebo. 

När japanerna landstega i Pitsevo, i1 Jåg man i Port Ar-
thur att, därest icke fästningen på allt sätt förstärktes åt land
sidan, den svårligen skulle kunna motstå ett kraftigt anfall. 
Följden af detta var, att man tillgrep de mest ytterliga medel 
att. förstärka de befästade linjerna. Då såväl Retvisan, Tses
sarevitj som äfven Pobjeda ännu på lång tid ej kunde tänkas 
blifva reparerade från sina af torpeder och minor förorsakade 
skador, ansågs flottan för SV<lg att utgå och upptaga strid med 
fienden . För att emellertid draga någon nytta af densamma, 
beslöt man att använda såväl dess manskap som kanoner i 
land och under det en stor del af landtrupperna framsändes ) 

för att försvara Kintschou-ställningen, uppförde matroserna en 
mängd provisoriska befästningar och ilandfönle till dem när
mare 200 af fartygens lätta och medelsvåra kanoner. 

Emellertid blef, tack vare begagnandet af s. k. caissons 
i brist på docka vid reparationerna, fartygen sjödugliga redan 
i midten på juni, och som man fortfarande misstänkte att fäst
ningen ej skulle kunna hålla sig längre tid, beslöts det, att flottan 
om möjligt skulle söka uppnå Vladivostok. Då man i Port 
Artbur trodde att flera af de japanska fartygen , än hvad som 
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i själfva verket var förhållandet, träffats af ryska minor och 
gått under samt att en stor del af de öfriga lågo i de iapan
ska hamnarue för att reparera erhållna svårare skador ansåa 

' b man det icke nödigt att ombordtaga de landsatta kanonerna, 
h vilka så väl behöfdes för Port Artburs försvar , h varför flottan 
kom att gå till sjöss ganska svagt bestyckad. Så lära å ett 
slagskepp af de elfva 15 cm. kanonerna endast tre funnit5 
kvar ombord och af de lätta endast hälften. 

Natten den 22- 23 juni synes befälhafvaren för Port 
Arthur-flottan, konteramiral Withöft, bafva utsändt 8 jagare 
för att undandrifva en del japanska torpedfartyg, hvilka för
sökte lägga ut minor utanför hamnen. De ryska båtarne på
träffade 4:e japanska jagare- och 14:e torpedbåtsdivisionen och 
undandrefvo dem samt återvände med en förlust af 2 office
rare och 2 man sårade. 

Klockan 8 på morgonen den 23 juni började den ny
reparerade ryska flottan i Port Artbur röra på sig. Slagskep
pen Peresvjet, Poltava och Sevastopol, kryssame Bajan, Fal
lada, Diana, Askold och Novik kommo den ena efter den an
dra ut från hamnen hvars inlopp åter genom upprepade spräng
ningar gjorts farbart, föregångna af en flottilj smärre ångare 
och ångslupar, hvilka svepte efter minor. Kl. 11 f. m. be
gynte slagskeppen Tsessarevitj, Retvisan och Pobjeda lämna 
hamnen . Evartefter fartygen inträffade på redden, ankrade 
de. Noggranna svepningar verkställdes af de därtill afsedela 
fartygen och båtarne i farvattnet närmast de till ankars lirr-b 
gande ryska större fartygen. Härvid påträffades och bragtes 
till explosion ej mindre än 12 minor. 

Den . ryska flottans förflyttning rapporterades snart per 
trådlös telegraf till amiral Togo af hans blockadfartyg. Togo, 
hvilken med sin hufvuclstyrka befann sig långt ute till sjöss, 
gaf genast order om samling för alla sina fartyg vid en punkt 
ost om Port Arthur och utom synhåll för de ryska fartygen. 
Under ticlen närmade sig blockadstyrkan, l:a och 4:e jagare
divisionen och 14:e torpedbåtsdivisionen jämte ett par lätta 
pansardäckskryssare, amiral . Withöfts flotta för att observera 
dess rörelser och om möjligt locka densamma efter sig till sjöss. 
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Klockan 2 e. m., då yttre redden var svept för minor, 
lättade samtliga ryska fartyg och styrde föregångna af svep
ningsfartygen sydostvart. Formeringen var kolonn med krys
same i teten . De såsom eskort åt svepningsfartygen använda 
jagaro.e anföllos och beskötos på långt håll vid 3-tiden af ja
panska 4:e jagare- och 1-!:e torpedbåtsdivisionen. Hänid träf
fades en rysk jagare af ett skott med den påföljd, att eldsvåda 
utbröt ombord och att den i brinnande tillstånd måste åter
vända till hamnen. De japanska torpedfartygen bortdrefvos 
dock snart af Novik, hvilken kommit de ryska jagarue till 
hjälp. 

Ännu var, om man undantager blockadafdelningen, hori-
zonten fri från fartyg, men kl. 6 visade sig plötsligen på ba
bords bog i ost fiendens hufvudstyrka Etyrande sydväst, och 
nu hade Withöft emot sig hela Togos slagftotta, bestående af 
4 större och l mindre slagskepp, 4 pansarkryssare, 12 pansar
däckskryssare och omkring 30 torpedbåtar och jagare. Med 
de 6 slagskepp och 5 kryssare, mer eller mindre ofullständigt 
bestyckade, jämte 14 jagare, öfver hvilka amiral Withöft för
fogade, ansåg ban sig ej stark nog att upptaga strid med fien
den, och han låter sin kolonn gira styrbord hän och sätta syd
lig kurs för att om möjligt undkomma japanerna. 

Den japanska flottan var liksom den ryska formerad i kolonn. 
I teten gingo några pansardäckskryssare; därefter följde slagskep
pen och så pansarkryssarne. Torpedfartygen höllo sig babord om 
de större fartygen. To go bibehöll sin syd västliga kurs och 
vann, tack vare sin höga fart, betydligt på japanerna. I den 
ryska kolonnen var den förändringen vidtagen, att slagskeppen 
i stället för kryssame nu gingo i teten med flaggskeppet Tses
sarevitj .som ledare. styrbord om de ryska slagskeppen och 
större kryssarn e gin go N o vik och jagarne. 

Då \Vithöft märkte, att japanerna allt mer och mer vunno 
på honom och dessutom genom framsändande af jagare och 
torpedbåtar jämte understöd af pansardäckskryssare syntes vilj a 
utsätta honom för anfall från landsidan, ändrade ban så små
umgom kurs västvart häu , och kl. 8 e. m. girade plötsligt den 

., 
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ryska kolonnen till nordlig kurs och styrde mot Port Arthur. 
Vid denna sista manöver lät 'l'ogo, hvilken hela tiden hållit 
sig i jämnhöjd med den ryska flottan, ntföra en samtidig gir 
90 grader styrbord hän och fortsatte därpå förföljandet i linj e
formering. Som dock den förföljande flottan aldrig lyckats kom
ma sin fiende närmare än 14,000 meter och det dessut.om redan 
började mörkna, insåg den japanska amiralen det fåfäuga i 
att fortsätta, och klockan half 9 e. m. bragte han sin flotta 
med en samtidig 90° styrbords gir i kolonn med ostlig kurs 
och styrde till sjöss utan att hafva varit i tillfälle att lossa 
ett enda skott. 

rrorpedbåtar och jagare beordrades ilU att anfa lla fienden. 
Innan den ryska flottan kl. h alf 11 e. m. kommit till ankars 
å Port Artburs yttre redd, hade tvänne torpedbåtsanfall gjorts. 
Sedermera verkställdes under nattens lopp, trots det klara 
månskenet och elden frän fartygens och fästningames kanoner, 
åtta anfall. Tillföljd af de föga gynnsamma förhållanden, un
der hvilka de utfördes, synas de icke hafva medfört något re
sultat. J apanerna påstå visserligen , att de därunder sänkt ett 
slagskepp och svårt skadat två andra fartyg, men detta har 
visat sig icke vara med sanna förhållandet öfverensstämmande. 
Följande dag hittades i närheten af ankarplatsen 12 torpeder, 
ställda för en distans af öfver 2,000 meter. De japanska tor
pedfartygen ledo enligt egna uppgifter inga svårare skador. 
Shirakumo träffades af en granat med den påföljd att eldsvåda 
uppstod, rorledningen kom i olag, tre man dödades och tre 
sårades. Tre torpedbåtar erhöllo lättare skottskador. Som 
emellertid liken af en japansk officer och två matroser följan-

. de dag spolades upp på land vid Port Arthur, får man väl an
taga, att något torpedfartyg gått förloradt . 

Den 24 juni på förmiddagen gingo samtliga fartyg in i 
hamnen . Härunder stötte Sevastopol på en mina och erhöll 
en svår läcka i närheten af vattenlinjen . slagskeppet flöt dock 
och förlades genast under reparation . 

(Forts. ) 
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"Carlskrona stations betydelse för Sveriges 
försvar." 

Svar 
å det anförande, som hölls i Kungl. ÖrlogsmannasäJlskapet 

dt:n l mars 1905 af dess ordförande, hedersledamoten 

C. A. H_jttlhammat·, 

afgifvet af ledamoten C. G. Flach inom samma sällskap 
den 5 april 1905. 

Inför Kungl. Örlogsmminasällskapet får jag härmed af
gifva svar å det anförande, som hölls af dess ordförande he
dersledamoten Hjulhammar den l mars 1905 och som utgör 
i stället för en själfstäncflg behandling af frågan om Oarlskrona 
betydelse för Sveriges försvar, såsom jag väntat mig, en kri
tik helt och hållet riktad mot ett anförande, benämndt Stock
holm eller Carlshona?, hvilket jag i min ordning jämlikt § 31 
af sällskapets stadgar afgaf den 2 december 1903. 

I den inledning, hvarmed herr ordföranden börjar sitt · 
anförande, anger han, hvad han tror orsaken vara till, att »den 
rnilitära facklitteraturen ej inlåtit sig på en pröfning och be
dömande af frågan om flyttningen af flottans station i Stock
holm» , nämligen en viss »lojalitet», grundad på att frågan var 
»föremål för utredning hos vederbörande myndigheter.» Emel
lertid», säges det vidare, ))förekom för något öfver ett år se
dan ett undantag från denna uppfattning, då nämligen i detta 

., 

.. , 
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sällskap en ledamot i ett föredrag, benämndt Stockholm eller· 
Carlskrona?, sökte påvisa nödvändigheten att redan i fred för
flytta Sveriges kustflotta från Carlsicrona till någon plats i 
Stockholms skärgård)) . Af detta yttrande skulle det kunna 
framgå, som om afgifvandet af mitt ofvannämnda anförande 
innebure en bristande lojalitet från min sida. Skulle en dylik 
uppfattning med anledning häraf gjort sig gällande, får jag in
för sällskapet på det bestämdaste tillbakavisa denna beskyll
ning. Då jag den 2 december 1903 jämlikt § 31 af sällska
pets stadgar afgaf mitt inträdes-anförande, rönte det ett erkän
nande från sällskapets sida, som jag till fullo uppskattat . Den 
nu varande ordföranden var vid detta tillfälle tjänstförrättande 
ordförande. Jag hade valt till ämne en stor fosterländsk fråga, 
som på samma gång enligt mitt förmenande är en lifsfråga 
för vår nyskapade flotta, och som jag trodde skulle intressera 
sällskapet att få belyst från alla sidor. Det återstod då föl' 
vederbörande myndigheter endast att utreda frågans tekniska 
detaljer och i alla hänseenden hyste jag den uppfattningen , 
att man fritt kunde få yttra sig inom detta sällskap, utan att 
ens lojalitet ifrågasattes. 

Anledningen till, att mitt för öfver ett år sedan afgifna 
anförande nu först af ordf. blifvit upptaget till bemötan
de, säges vara vissa yttranden, fällda af en ledamot af 
riksdagens andra kammare vid detta års remissdebatt. An' 
ledningen må nu vara hvilken som hälst, så kan jag ej annat 
än beklaga, att denne ledamot tagit mitt anförande till före
vändning, att vid sagda tillfälle tala emot alla anslag för sjö
försvaret . Emellertid tror jag mig veta, att hans motiv härför äro 
mer af personlig än saklig art, hvarför'e mari ej torde behöfva' 
ängslas öfver, att de anslag, som äskas under 5:te hufvudtiteln, 
och för h vilkas beviljande fullgiltiga skäl · finnas och. kunna an
föras, komma att af riksdagen afslås. 

Uti den inledande delen af anförandet säges det vidare: 
>) Då här dragna konklusioner (de, som ofvannämnde riks
dagsledamot anförde vid remissdebatten) utan tvifvel måste 
framgå ur de gifna premisserna och således stå eller falla med 

Tidsh·ift i Sjöväsendet. 22 



- 342-

dem, så är ju af största vikt att .undersöka hållbarheten hos 
dessa från det berörda föredraget hämtade premisserna». J ag 
vill nu öfvergå och visa, att vid denna undersökning en stor 
del af de från mitt anförande citerade premisserna blifvit både 
oriktigt och ofullständigt återgifna, hvarföre frågan om deras 
hållbarhet ej genom denna kritik kan anses afgjord. Äfven i 
öfrigt vill jag framhålla en del motsägelser i ordf:s anförande 
samt söka bemöta detsamma. 

I den del af anförandet, där flottans strategiska använ
dande underkastas kritik, säges det på tal om flottans strate
giska förläggning, följande: »Där» (i mitt anförande) >visas, 
huru flottan, hvars hufvuduppgift blir att skydda vår sjögräns 
mot en större landstigningsexpedition öfver hafvet, med till
lämpning af fleet-in-being principen skall i detta skärgårdsom- . 
räde· (d,et långa skärgårdsområdet vid vår östra kust) »hålla 
sig oskadliggjord 'tills fienden är betänkt på att utskicka denna 
landstigningsexpedition' . Vågar han en dylik expedition, skall 
den omintetgöras genom förstörelse. För detta ändamål 'bör 
man hafva så måriga rekognosceringsfartyg, som kunna und
varas från hufvudstyrkan i öppna sjön med order att obser
vera den fientliga transportflottans sammandragning och rö
relser och att inrapportera desamma'. Mot dessa strategiskt 
riktiga grundsatser», säges det vidare, »finnes ju intet att an
märka. och ovillkorligen kommer hvarje befälhafvare att så 
vid t möjligt tillämpa dem •. Något längre fram säges det af 
ordf., då han anför sin egen strategiska plan för vår flottas 
anväudande: >Det är häraf som olämpligheten af att samman
draga hela vår flotta till ett visst område i vårt långsträckta 
östra skärgårdsområde framgår» . Här föreligger ju redan en ren 
motsägelse; i ena fallet anses det strategiskt riktigt, att hafva 
»{lottan i det långa skärgårdsområdet vid vår östra kust», och 
i det andra anses det olämpligt »att sammandraga hela vår 
flotta i vårt långsträckta östra skärgårdsområde.» 

Jag vill nu anföra, hvad jag verkligen sagt beträffande 
vår flottas strategiska förläggning: >>På någon punkt inom detta 
stora skärgårdsområde bör vår kustflottas hufvudstyrlca, hvari 
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l:a klass pansarbåtarne utgöra kärnan, nu förläggas och bör 
man hafva så många rekognosceringsfartyg, som kunna und
varas från huf\'udstyrkan i öppna sjön med order att obser
vera den fientliga transportflottans sammandragning och rörel
ser och att inrapportera desamma genorn närmaste signalstat,io
ner till högste befiilhafvaren för hufvudstyrkan. Slutligen bör· 
man förlägga så många kryssare och torpedbåtar , som kunna 
unclvams från hufvudslyrkan och det slcär·gårdsområde, hvar'i 
denna befinner sig, till de såsom flankstöd på vår meT eller 
mindre öppna kust lämpliga skärgårdarneför att dymedelst upp
rätthålla he1-raväldet längs våra kuster. På detta sätt förlagd 
bör vår flotta kunna lämpligast upprätthålla vår neutralitet, 
och, om den brytes, skydda vår sjögräns mot en invasion» . 

Af den af mig förordade strategiska förläggningsp lanen 
för vår flotta är sålunda blott hälften återgifven af ordf., och 
denna hälft är dessutom ej riktigt återgifven . Jag har nämli
gen aldrig sagt, att »{lottan>> eller »hela vår flotta>> skulle sam
mandrngas i vårt långsträckta östra skärgårdsområde men väl 
kt~stflottans hufvudstyrka. Den senare hälften af den strategi
ska förläggningsplanen, som ej alls blifvit återgifven, är lika 
viktig som deu förra hälften, emedan den anger, dels huru 
det nödvändiga herraväldet längs våra kuster skall upprätthål
las och utan hvilket supplement det blir nära nog omöjligt 
att skydda hela vår sjögräns mot en invasion, samt dels eme
dan den utgör f:lå att säga det strategiska ryggstödet för be
vakningstjänsten, till hvilket jag återkommer, då jag upptager 
till bemötaude den kritiska undersökningen af densamma. An
ledningen till, att jag an vände just orden: kustflottans hufvud
styrka, var att göra förläggningsplanen mera tänjbar; från 
kustflottan kunde sålunda detacheringar till andra delar af våra 
kuster äga rum, beroende på krigsläget och om där förut be
fintliga sjöstridskrafter v oro för svaga; ja, äfven reserver kunde 
ju därigenom tillbakahållas, om detta ansågs önskligt, blott 
kustflottans hufvudstyrka, utan att blifva för mycket försva
gad, förlades i det stora skärgårdsområdet, redo att fylla sin 
uppgift. Huru stor kustflottan:3 hufvudstyrka blir, är natur-
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ligtvis beroende på högsta krigsledningen. De slutsatser, som 
dragas på grund af ett ej riktigt och ej fullständigt återgifvande 
af denna min förordade, strategiska förläggningsplan för vår 
flotta, falla sålunda på sig själfva. 

Därefter undersökes den af mig föreslagna rekognoscerings
eller bevakningstjänsten. I ett häröfver anfört yttrande har 
det först blifvit erkänt, att det är strategiskt riktigt, att »man 
bör bafva så många rekognosceringsfartyg, som kunna undva
ras från hufvudstyrkan, i öppna sjön med order att observera 
den fientliga transportHottans sammandragning och rörelser och 
att inrapportera desamma.>> Litet längre fram i denna under
sökning, då det återgifves, hvad jag säger såsom en följd af 
denna bevalmingstjänst: »att våra rekognosceringsfartyg till
hörande yttre bevakningen böra göra allt i sin :nakt att följa 
transportflottans sammandragning och därom tidt och ofta in
rapportera till högste befälhafvaren >>, så betecknas detta såsom 
en »hypotes, som har ytterst ringa utsikt att vinna tillämp
ning i krigets allvar». Här föreligger ju återigen en motsä
gelse; i ena fallet förklaras det för en riktig strategisk grund
sats, som »h varje befälhafvare så vidt möjligt kommer att till
lämpa>> och i andra fallet, då man kommer till själfva till
lämpningen, så benämnes denna nu en »hypotes, som bar ytterst 
ringa utsikt att vinna tillämpning i krigets allvar >>. Den re
kognosceringstjänst jag förordat, och hvilken äfven finnes åter
gifven i 1901 års kommittebetänkande, där förordad i ett ytt
rande af chefen för flottans stab, stödjer sig naturlighis på 
snabbhet, öfverlägsen eller mycket hög fart hos rekognosce
ringsfartygen, och i en broschyr, jag år 1900 utgaf, benämnd 
Ett och annat om försvarsk·rig utanför Sverige och hvarifrån , 
såsom det finnes angifvet i en not till mitt anförande, denna 
framställning af var flottas strategiska uppträdande i hufvud
sak blifvit hämtad, finnes det äfven angifvet vid beskrifningen 
öfver de skeppstyper vår flotta bör äga: »den viktigaste fak
torn för de rekognosceringsfartyg, som skola sköta den yttre 
bevakningen, är fart och koluthållighet, för att kunna trots 
fiendens starkare rekognosceringsfartyg förskaffa högste befäl-
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hafvaren tillförlitliga underrättelser », och litet längre fram vid 
transportflottans utlöpande säges det äfven: »och då är det af 
största vikt att högste befälhatvaren för vår flottas hufvud
styrka hålles underrättad om transportflottans gång medels 
yttre bevakningens rekognosceringsfartyg och signalstationerna, 
hvadan det är ytterst viktigt , vi betona det än en gång, att 
dessa rekognosceringsfartyg hafva högsta rnöjli.r;a fart och kol
uthållighet. Anledningen, hvarföre senare delen af denna me
ning ej upprepades i mitt anförande, var, att därstädes ej före
kom någon beskrifning af de olika skeppstyperna, af hvilka 
vår flotta borile bestå, såsom fallet var i förutnämnde broschyr. 
Rekognosceringstjänst, stödd på snabbhet hos rekognoscerings
fartygen , är ingen hypotes och jag har skäl att förmoda, att 
den s. k. jagaretypen föreslogs af 1902 års kommitte till infö
rande i vår flotta just på grund af dess lämplighet att kunna 
utföra denna slags rekognosceringstjänst. 

Äfven den forcerade rekognosceringen har jag vid vår 
flottas strategiska användande ej förbisett , men likväl aldrig 
förordat den med hela våt· styrka, hvilket tyckes framgå af 
följande yttrande af ordf.: ,, Visshet om de företag, en fiende 
vill dölja, erhålles nu som förr genom forcerad rekognoscering, 
men härtill använder man icke hela sin styrka utan största 
risk. Klokheten bjuder därför med ledning af strategien , som 
vill spara hufvudkrafterna till afgörandets stund, att till dessa 
ovissa ehuru dock viktiga företag använda endast mindre de
lar af våra tillgängliga kraftel'» . Detta yttras i samband med 
en del citater från mitt anförande angående anfallet emot trans
portflottan , utfördt af kustHottans hufvudstyrka . Tyd ligen har 
en sammanblandning här ägt rum. 

Anledningen, hvarföre jag i den strategiska förläggnings
plan af vår flotta, som jag förordat, förlagt >>kryssare och tor
pedbåtar till de såsom flankstöd på vår mer eller mindre öppna 
kust lämpliga skärgårdarne », var, att dessa sjöstridskrafter dels 
skulle kunna, såsom nämndt, upprätthälla herraväldet längs våra 
kuster, men dels äfven att de skulle kunna förstärka den yttre 
bevakningens fartyg, då detta behöfdes och sålunda möjliggöra 
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forcerad rekognoscering. Det var i=ifven af denna anledllino 
. d ,., , 

som ]USt essa båda fartygstyper, kryssaren och torpedbåten, 

~ald es att förläggas till dessa skärgårdsområden , på det att 

lCke slagflottan, '' h varuti 1 :a kl~~s pansarbåta m e utgjorde kär

u an », skulle blifva försvagad . l\.Jven den forcerade rekoo·nos-
• . b 

cermgen mom det stora skärgårdsområdet och strax utanför 

detsamma fiun es i mitt auförancle till begränsad grad angifven, 

i clet jag säger, att man bör »utan att riskera någon pansar

båt uppträda, där detta låter sig göra, m ed öfverlägsen styrka 

mot fiendens rekognosceringsfartyg och skada eller mota af 

dem .» Iakttaga Y i detta och »spara hufvudkrafterna till afo·ö-
~ "' 

randets stund•, så böra vi en ligt mitt förrn enande hafva nog 

»styrka - --- tillbands » att »när ulfven kommm er » uncl e 1~ 
skydd af mörker »kunna 'forcera kortaste vägen mot transport

fl ottan' ,, för att »an f n !la och förstöra denna , . 

Då uppträdandet af vå r ku stflottas hufvudstyrka »i afgö

rand ets stun d» sedermera und erkastas kritik , säges det, »att 

~et vore en i hög grad ostrategi sk ocb således oförsvarlig han d

lmg, att md för-sta budska11 om en befintlia landsti un itwsflotta 
J:' b b b 

låta hela vår sa mlade styrka gå till sjöss att uppsöka det 

ovissa målet», vidare »allt får ej sättas på ett kort och hela 

vår fiotta ej användas till så ovissa ändamål» och »att num era 

vid f örsta budskap om en transportflottas ti ll varo mot denna 

löpa till strids med hela vårt dussin pansarbåtar vore ett före

tag, som väl · få be l'älbafvare ville tillråda ». Jag har alch·ia 

förordat, att kustflottans bnl'vudstyrka skall löpa till sjöss »vid 

för~ta . budskap » eller mot några »ovissa mål ». Tvärtom på 

fl erlald1ga ställen i den af mig förordade planen för vår flo t

ta.s strategiska uppträdande har jag framh ållit nödvändigh eten 

a t ett väl ordnaclt underrättelseväsend e, att högste befälhah·a

r~~ .för konstflottans hufvudstyrka hör »tidt och ofta» och »oupp

horhgt hallas und errättad om transportflottans sam mandragnin g 

och rörelser » och därefter säger jag tydligt, hvad som äfven af 

ordf. blifvit till större delen citeradt, men hvartill inuen hän-
o 

syn sedermera blifvit tagen: »Då högste befälbafvaren genom 

rekognosceringsfartygen och signalstationerna erhållit siikcr 
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kännedom om den fientl iga transportflottans befintlighet , kurs 

och sannolika punkten för landstigningen , går han med sam

lad styrka till sjöss under skydd af mörker genom lämpli gaste 

utfallsled, genombryter fi endens blockad , om så skulle erfordras 

och forcerar kortaste vägen mot transportflottan eamt gör sitt 

bästa i att anfalla och förstöra denna, sedan han genom brutit 

eller utmanövrerat konvojen - - -. Är det i närh eten af 

kusten anfallet äger rum , böra kryssarne och torpedbåtarne un

derstödja anfallet och lyckas transportflottan att angöra skär

gården, är det deras uppgift att skada och oroa henne så myc

ket som möjligt under ingåendet och ankrin gen, utan att spara 

sig själfva». Af detta framgår väl tyd ligen, del s att här ej 

menas någon forcerad rekognoscering »mot ovissa» mål, och dels , 

jag upprepar det ännu en gång, att det aldrig af mig blifvit 

sagdt eller tillstyrkt, att hela »Vår samlade styrka» skulle »vid 

första budskap» om en befintlig landstign ings!iotta» - - »gå 

till sjöss för att uppsöka det ovissa rnälet» . Detta vore ett 

förslag, till h vilket aldrig någon klok befälhufvare skulle lyssna. 

Det skulle i så fall yara likartadt mell, att gå ut på en hvnd 

engelsmännen kall a wild goose chase och hvad detta betyder, 

veta vi alla: en jagt i blå rym den , som har föga sannolikhet~ 

att lyckas. J ag har tvärtom betonat, att högste befälhufvaren 

måste äga säker känn edom om ·den fi entliga transportflottans 

befintlighet, kurs och sannolika punkten för landstigningen, 

innan han med samlad styrka går till sjöss på sitt förstörelse

uppdrag. Högste befälhafvaren ä r den man, som själf afgör, 

när han äger en sådan säker kännedom, att han anser, att 

anfallet kan lyckas och ej den person, som insänder till honom 

sitt »första budskap», huru sälcert detta än kan förefalla att 

vara. Att anfallet bör utföras med samlad styrka eller med 

vår kustHottas hufvudstyrka, understäLld såsom ofvan nämnts, 

är väl strategiskt riktigt, om detta skall kunna blifva kraftigt 

nog och hafva utsikt att lyckas. Huruvida denna hufvudstyrka 

skall utgöras af •hela dussinet pansarbåtar» eller mindre, har 

jag aldrig yttrat mig om, ty det är eu sak, som det tillkom

mer högsta krigsledningen att bestämma; hufvudsaken är, att 

det blir lcr'aft i anfallet. 
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Efter att sålunda hafva ej fullständigt och ej riktigt återgif
vit mina strategiska uttalanden och från dem härledt en del 
följaktligen ej riktiga slutsatser, kommer ordf. helt obehindradt 
till den förvåuansvärda konklusionen, att »vi få härigenom 
en naturlig uppdelning af vår kustfiotta, opererande för olika 
ändamål, på olika tider och ställen» . Denna ej målmedvetna 
strategiska plan borde på grund af de ej riktigt återgifna pre
misserna, om den därifrån härledes, ej kunna betraktas annat 
än som felaktig, men oafsedt detta är en »uppdelning af 
vår kustflotta, för olika ändamål, på olika tider och ställen» 
fijr defensiva ändamål ett brott emot en af den strategiska 
defensivens grundregler och har aldrig mig veterligt blif
vit förordad af någon annan än den :;jöofficer, som i 
5:te häftet af Tidskrift i Sjöväsendet år 190-' upptagit mitt an
förande till bemötande samt af - den kinesiska sjökrigssty
relsen i kriget emellan Japan och Kina år l 894 samt delvis 
af den ryska sjökrigsstyrelsen i nu pågåm ie krig. I 2:dra 
häftet för i år af sagde tidskrift har jag i ett genmäle sökt 
visa den svaghet, som vidlåder den strategiska planen, hvilken 
i sig innefattar en uppdelning och splittring af vår kustflotta, 
och har jag ytterligare bestyrkt detta med tvänue uttalanden 
af Colom b och Mahan , rörande den strategiska principen för 
kustförsvaret. T1ll dessa båda yttranden ber jag att få foga ett 
tredje af den sistnämnde, däri denne i tydliga ordalag fram
håller den stora fara, ~om ligger i en splittring af stridskraf
terna, vare sig det gäller ilen offensiva eller defensiva strate
gien. I mitt anförande erhöll detta yttrande af förbiseende 
sin plats i en uot och bl e f därföre kanske ej nog betonad t: 
»Den stat, som öppnar kriget med den starkaste fiottan, bör 
inleda detsamma med något offensivt företag i ändamål att 
tvinga fienden att upptaga strid. Detta kan den senare icke 
göra, utan att först förena sinn delade stridskrafter, i ändamål 
att verkställa en koncentrering vid någon gifven punkt, för 
såvidt han ej allaredan befinner sig någonstädes i tillräcklig 
styrka. De rörelser, som äro nödvändiga , för att verkställa 
denna, erbjuda åt den stat, som tagit till offensiven gynnsamt 
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tillfälle att slå de splittrade afdelningarna, innan deras kon
centrering åstadkommit eftersträfvad lokal öfverlägsenhet. Här
vidlag kommer skickligheten att göra sig gällande äfvensom 
slumpen samt det oväntade, som plägar inträffa, och riskerna 
som man löper i krig, hvilket allt, så säga oss de bästa auk
toriteter, är oskiljaktigt från kriget och skapar lika mycket de 
däri förekommande gynsamma tillfällena som farorua ». Dessa 
uttalanden af världens förnämsta auktoriteter på sjöstrategiens 
områil.e, af hvilka detta senare blifvit praktiskt bevisadt i det 
nu pågående kriget, äfvensom följderna af den kinesiska flot
tans splittring i japansk-kinesiska kriget år 1894 borde, om 
mina ord ej verka nog öfvertygande, visa de faror , som »en 
naturlig uppdelning af vår kustfiotta, opererande för olika än
damål på olika tider och ställen» kunna medföra utan moL
svarande gagn. Behofvet af replipunkter för flottan på norr
länilska kusten, i blekingeskären och på västkusten har jag 
aldrig förnekat, tvärtom följ er detta af den strategiska för
läggningsplan , jag förordat för vår flotta , men däraf följer icke 
den här ofvan citerade uppdelningen af vår kustflotta . Om 
förutom denna uppdelning af kustflottan äfveu reserver af denna 
skola tillbakahållas, är det att befara, att den splittrade kust
flottans delar blifva så svaga, att denna ej kan utföra sin huf
vuduppgift: skyddandet af vår sjög'räns rnot en invasion. 

Därefter säges det: »Teorien för fieet-in-being principen 
fordrar ej beller alla stridskrafters koncentrering på en plats.» 
Men det tillägges ock, antagligen syftande på Torringtons 
åstundan att få sin flotta förstärkt af Killigrew och Shovel: 
»Teoriens grundläggare hade visserligen behof af en kraftigare 
koncentrering, än hvad honom kunde bringas, då han erhöll 
order att angripa si u öfverlägsne motståndare - - - -. » 
Det undras mig, om ej detta »behof af en kraftigare koncen
trering äfven kommer att göra sig gällande för oss » i afgö
randets stund», för så vidtvi hafva vår knstfiotta splittrad. I sam
manhang härmed säges det vidare: »ej heller har någon lwar
ken då eller senare yrkat, att Englands flotta skulle ständigt 
hållas koncentrerad af fruktan att åter kunna misslyckas i slika 
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kritiska fall». Till svar härpå vill jag foga den upplysningen , 
att fieet-in-being principen är den strategiska defensivens prin
cip, och att Englarid år 1690 måste hålla sig på defensiven ; 
sedan dess har England blifvit härskarinna öfver hafven och 
kan när som hälst upptaga den strategiska offensiven, emedan 
hon har öfver allt på dessa haf öfverlägsna flottor eller sjö
stridskrafter så fördelade, att de lätt kunna blifva öfverlägsna, 
hvilket i och för sig utgör en kraftkoncentrering. Den, som 
studerat sjökrigshistorien, vet äfven att i Englands krig 
med Frankrike lord Hoods plan gick ut på att hafva 
den engelska flottans hufvudstyrka koncentrerad vid engelska 
kusten i Kanalen i en central belägenhet och bevakningsfar
tygen utanför de franska hamnarne, men att Lord St. Vin
cents plan däremot var att hålla öfverlägsna sjöstridskrafter 
utanför de franska hamnarne. Båda dessa fa1l äro sålunda 
exempel på olika slags kraftkoncentreringar beroende på till
gången af sjöstridskrafter. 

»Spridning för bevakning och koncentrering för strid » 
är en strategisk regel, som >>bör tillämpas med urskiljning. 
Spridningen gäller för bevakningens fartyg, koncentreringen gäl-
16)r för slagHottans skepp som äro afsadda att utdela det af
görande slaget. Det är därföre, som olika skeppstyper finnas 
representerade inom en flotta eller ett sjöförsvar. De hafva 
framsprungit ur sjökrigen och den moderna sjökrigföringen 
har ej ännu visat, att den från gamla tider härstammande 
differentieringen af sjöstridskrafter blifvit onödig, och att än 
den ena än den andra typen kan ·fullgöra både det ena och 
det andra uppdraget. Jag tror vi därföre böra akta oss för, 
då »Vi utgå från våra egna förutsättningar och de visa så 
säregna förhållanden », att draga strategiska »Växlar» på den ry
ska eller kinesiska sjökrigsstyrelsen, äfven om vid deras infriande 
de kunna garanteras af den här ofvan nämnde svenske sjöoffi
ceren . Sjöstrategiska »växlar» från England hafva däremot all
tid och senast under det nu på pågående kriget visat sig som 
goda värdepapper, och är det min öfvertygelse, att lämpade 
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på våra förhållanden kon11na de äh·en att fortfarande för oss 
visa sig vara detsamma i farans stund. 

:;: 

J ag öfvergår nu till att i korthet bemöta anförandets 
tredje afdelning Flottans (örläggningsorte1·, där de fordringar , 
hvilka böra ställas på vår kustflottas förläggningsort i freds
tid, såsom de finnas angifna i mitt anförande, underkastas 
kritik. 

För det första säges det: >>att en flott-station (örlogs-?) 
behöfver vara centralt belägen på sjögränsen är en nyhet, som 
förut ej sports. Denna fordran påminner mycket om den nu
mera afiifvade centralförsvarsprincipen, men föga om mo
derna Hottors behof af replipunkter.» Utgår man ifrån den 
förutsättningen, att vår kustflotta skall vara splittrad och upp
delad i smärre afclelningar och sålunda förlagd längs kusten , 
uterörande ett slao-s lokalförsvar för denna eller »omkring balfva b b ~ 

stridsmaterielen på hvarje plats» - »i fredstid», så förfaller 
'u denna fordan såsom varande obehöflig, men vill man J 

däremot, stödjande sig på riktiga strategiska grunder, fastslå, 
att kustflottan med sin hufvudstyrka koncentrerad och öfriga 
sjöstridskrafter fördelade i mån af behof längs kusterna, skall 
skydda hela vår sjögräns mot en invasion, så skänker en central 
belägenhet af kustflottans förläggningsort henne stora fördelar , 
allra hälst som den kommer att ligga inom det för henne af
sedda strategiska operationsområdet. Om fördelen af det cen
trala läget har det blifvit sagdt af vår tids mest fram stående 
sjöstrategiske skriftställare: »Den, som blott har halEva vägen 
att gå, hinner fram dubbelt så fort och kan uträtta dubbelt 
så mycket. Detta är den fördel , som det centrala läget för 
länar». Inom strategien är detta en för länge sedan erkänd 
maxim som äfven o-äller för H ottan ehuru denna »är det rörli-

' b 

gaste vapen». Då denna centrala förläggningsort, såsom nyss 
nämnts, dessutom ligger inom det centralt på vår sjögräns be
lägna strategiska operationsområdet, så följer häraf att hon 
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utan faror från ett öfverraskande krigsutbrott och utan tids
utdrägt kan intaga sitt krigsläge och därifrån med styrka upp
träda, hvarhelst våra kuster hotas af en invasion. Med ett 
ord, hon behärskar därigenom sjögränsen, och kan, utan att 
onödigt splittra sig, utföra sina behöfiiga detacheringar, bero
ende på hvilken makt, som hotar oss med krig Den centrala 
belägenheten af förläggningsorten har lika litet att göra 
med den s. k. ceutralförsvarsprincipen, som denna har sam
band exempelvis med kungl. gymnastiska centralinstitutet. 

Vid bemötandet af punkterna 2 och 3 af ofvannämnda 
fordringar och i hvilka det sägs, att »vår kustfiattas mobilisering 
därstädes ostörd skall kunna fortgå, skyddad mot såväl artil
lerield som torpedbåtsanfall, samt att vår flotta, sedan den en 
gång är mobiliserad, därstädes ej må kunna blifva blockerad 
och därifrån, utan att blifva afskuren, skall kunna intaga sitt 
strategiska operationsläge oberoende af med hvilken makt kri
get må äga rum», har till att börja med i ena fallet en ej 
med verkliga förhållandet öfverensstämmande förutsättning 
lagts till grund, nämligen »att största delen af flottan vid 
krigstillfälle är mobiliserad • och i andra fallet »att vi låta 
största delen af denna ligga ständigt klargjorc'l och i strids
dugligt skick», hvaraf skulle följa, att denna i så fall hinner 
upp till det store skärgårdsområdet å vår ostkust, innan fien
clen visat sig utanför Carlskrona eller utsändt sjöstridskrafter 
i sjön mellan sistnämnda punkt och det stora skäro·årdsområ-

"" det. Således om »största delen af flottan vid krigstillfälle är 
mobiliserad» och om denna »ligger ständigt klargjord och i 
stridsdugligt skicb, så att den i god tid kan uppnå det stora 
skärgårdsområdet, innan fientliga stridskrafter befinna sig utan
för Carlskrona eller i Östersjön, så finnes det ej »någon 
fara för att den klargjorda delen af stridsflottan uppehåller 
sig vid eller förlägges till Carlskrona station» . H vm·före ej 
lika väl taga steget fullt ut och säga: "Orn det ej blir krig, 
finnes det ingen fara att hafva kustfiottan förlagd till Carls
krona)). 

Beträffande mobiliseringen och skydd för mobilisering 
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säges det: )) En stor del af våra fartyg ligga därföre klara större 
delen af året och dessa behöfva intet skydd för sin mobilisering; 
de skola· tvärtom bidraga till mobiliseringsskydd åt andra, där 
sådant behöfves. Behof af mobiliseringsskydd för denna stör
sta delen af flottan är sålunda en oriktig utgångspunkt» . Här
emot ber jag att få iuvända, att jag aldrig sagt, att redan 
mobiliserade delar af fiottan behöfva skydd för sin mobilise
ring, och på samma gång bestrider jag, att största delen af 
vår fiotta, såsom det nu är ordnadt, vid krigstillfälle är mo
bilism·ad; att antaga detta betecknar jag i min ordning såsom 
))en oriktig utgångspunkt». Halfva året är visserligen en stor 
del af flottan mobiliserad eller rättare sagdt utrustad, men den 
lilla del af densamma, på hvilken vi under en del af vintern 
och våren öfva de värnpliktige, kan näppeligen kallas mobi
liserad. Vi måste räkna med realiteter! Antag att en fient
lig flotta denna dag visade sig utanför Carlskrona och samti
digt den diplomatiska förbindelsen afbrytes i Stockholm, all
deles såsom det tillgick vid det japansk-ryska krigets utbrott, 
så få vi se, hvad den antagna ))utgångspunkten» gäller. Det 
är nu öfver ett år, sedan nyssnämnda stora krig utbröt och 
hvari vår östra grannstat är invecklad, och för knappa sex 
månader sedan var det nära nog, att en ny krigsteater etable
rats utanför våra kuster; h vad har sedan dess blifvit gjord t 
för vår flottas hastiga och säkra mobilisering, om dylik skulle 
erfordras? Det är ej de redan mobiliserade fartygen, som 
skola utgöra mobiliseringsskydd för de ej mobiliserade, ty då 
är det fara värdt, att de ej hinna uppnå det stora skärgårds
området å vår ostkust, om de skola dit. Nej, det är kustfäst
ningarne, som skola utgöra mobiliseringsskyddet, och hvad 
skydd, de äro i stånd att lämna, framgår tydligt af chefens 
för kustartilleriet senast öfver land och rike inför hela värl
den offentliggjorda skrifvelse till sjöministeriL Det säges vi
dare : ))skulle vi af fruktan att icke i tid hinna till Stockholms 
skärgård icke kunna låta våra klargjorda fartyg uppehålla sig 
i Carlskrona, huru skulle vi då någonsin kunna låta dem gå 
till platser ändå längre bort belägna t. ex. till Sundet eller 
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västkusten, till Libau eller Kiel? »De tydliga öfverdrifterna », 
för att använda orclf:s eget uttryck i denna fråga, framstå 
klart. För den mobiliserade delen af kustflottan, som befinner 
utanför Carlskroua, då kriget bryter ut, är det naturligtvis in
gen fara att blifva blockerad i Carlskrona. Fara.n att blifva 
afskuren , från Stockholms skärgårdsområde kvarstår naturligt
vis äfven för denna, om krig utbryter, dock beroe1~cle på hvar 
denna del befinner sig i förhållande till fiendens flotta, men är 
denna fara i alla hänseenden icke så stor som för den både 
mobiliseracle och icke mobiliserade delen af flottan hvilken 
befinner sig i Carlskrona med endast ett utlopp förseelda ör
logshamn och en öfverlägsen fiende kanske därutanför uppträ
dande på sådant sätt, som finnes angifvet i den ej publicera
de delen af mitt anförande. Detta kan icke bortresanneras 
med stöd af förutsättningar, som ej hafva sin motsvarighet 
i verkligheten. Det säges vidare kort och godt: »lika litet kan 
fara uppstå för den mindre del, h vilken här i Carlskrona skall 
moLiiisera för att tjäna som reserv», men något bevis härför 
framlägges icke, om ej uti ett underskattande af blockad
faran , hämtadt från franska och engelska fredsmanövrar. Det 
torde emellertid vara klokast, att ej i detta afseende för myc
ket stödja sig på dessa, utan taga hänsyn till de blockader, 
som verkligrn ägt rum j de senaste krigen af endast med ett 
utlopp förseelda hamnar nämligen San Jago under det spansk
amerikanska kriget och Port Arthur under det nu pågående 
kriget, och af hvilka blockader den förra var en innestäng
ningsblockacl, blockader, som utan större svårigheter kunna 
och torde komma att utföras mot Carlskrona. Det säges vis
serligen och betonas: >> Få hamnar i världen om ens någon er
bjuda sådan lätthet vid försvarets anordnande med ringa me
del och såda11a möjligbeter till offensiva initia tiv med rörligt 
försvar som Carlskrona. Detta befordras genom dess läge tätt 
intill hafsbandet med dess mångfald af utlopp » - -- samt 
vidare: »utom de tre större loppen finnas som bekant ett fler
tal för torpedbåtar användbara lopp >> . Om »lättheten vid för
svarets ordnande med rmga medel» af Carlskron a fästning skall 

- > l 
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jag ej yttra mig, men Jag uppställer här blott den frågan : 
Hvar finnes då denna >>mångfald af utlopp» , »hvar finnes då 
detta »flertal för torpedbåtar användbara lopp »? Svaret blir: 
blott på - papperet. H varken Carlskrona eller Blekinge skär" 
gård lämpar sig dessutom såsom en utvidgad defensiv opera
tionsbas för vår kustflotta, den senare på grund af dess ringa 
utsträckning i iängcl och bredd och finnes det därföre ingen 
anledning att hafva kustflottan eller någon del af densamma 
förlagd därstädes. 

Att »östra loppets upptagande och befästande skulle kunna 
utföras för tillsammans 300,500 kronor» måtte bero på något 
missförstånd, ty en annan och senare utredning har gifvit vid 
handen, att för att göra detta lopp farbart för våra l:sta klass 
pansarbåtar skulle det, utan befästningar, kosta något öfver 
två millioner kronor. 

Den fordran, som finnes uppställd i punkt 4), »att för- . 
bindelserna med förläggningsorten i fredstid, hvilken är att 
betrakta såsom en primär operationsbas, kunna upprätthållas 
äfven seelan flottans intagit sitt strategiska operationsläge och 
så vid t möjligt är under hela krigstiden», har ej blih·it bestridd, 
antagligen emedan Carlskrona omöjligen kan uppfylla detta 
villkor. 

De fordringar, som finnas angifna i punkterna 5) och 6) 
nämligen »att förläggningsorten ligger i närheten af det strate
giska operationsområdet eller den utvidgade operationsbasen, 
så att flottan, sedan elen är mobiliserad, utan tidsutdräkt kan 
intaga sitt strategiska operationsläge », samt »att förläggnings
ortens läge är så vald, att den ej erbjuder lätthet att anfalla 
från land- eller sjösidan», synnerligen viktiga betingelser för 
en flottas förläggningsort, halkas lätt förbi såsom besvarade 
på grund af Cle vid punkterna 2 och 3 antagna ej med verk
liga förbållandet öfverensstämmande förutsättningarne . 

slutligen bemötes elen fordran, som blifvit uppställd i 
punkt 7) nämligen de klimatiska förhållandens inverkan på 
valet af förläggningsort, och får jag där det vitsordet, att jag 
erkänt, »att Carlskrona är Stockholm öfverlägseb härutinnan, 
men hvad jag tillagt, att detta »ej äger samma betydelse som 
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fordon~», »bestrides alldeles». Emellertid är detta ett sakför
hållande, som med de skäl, h vilka anförts häremot såsom faror för 
materielen m. m. ej blifvit förringaclt, om man vid denna frå
gas bedömande tager i akt elen strategiska förläggningsplan , 
jag förordat för hela vår flotta, skillnaden emellan den strate
giska offensiven och defensiven och det däraf betingade stra
tegiska uppträdandet af vår flotta i närvarande tid, samt slut
ligen sjökrigsmaterielens · och isbrytareteknikens närvarande 
ståndpunkt, jämförd med i forna tider. Man får äfven ihåg
komma, att deu fiende, som vill söka upp oss i det stora skär
gårdsområdet på vår ostkost eller därutanför, då vi hafva svå
righeter tillföljd af isförhållandena, säkerligen har dylika att 
kämpa mot i lika hög grad om ej mer än vi själfva. »Ryska 
flottans förflyttning från Kronstad t till Libau» har till hufvud
grund densamma som vår flottas förflyttning från Stockholm 

· till Carlskrona hade under Carl XI:s tid, nämligen den fordran , 
som den strategiska offensiven mot Tyskland ställer på Ryss
land, alldeles såsom då för tiden en likartad strategisk fordran 
ställdes på Sverige gentemot Danmark. Kronstadt äger dess
utom en ·sådan betydlig längre istid än Stockholm och äger 
jämväl ett sådant ogynnsamt strategi~kt defensivt läge, att det 
ej kan jämföras i dessa hänseenden med Stockholm. 

Det är nödvändigt vid behandlingen af detta spörsmål 
och särskildt denna del af detsamma, att man klart skiljer 
emellan, hvad den strategiska offensiven och defensiven bety
der och betingar. 

De fyra första hufvudsynpunkterna, som jag angifvit i 
mitt anförande såsom likaledes bestämmande, för att Carls
krona numera förlorat sin betydelse såsom förläggningsort för 
vår örlogsflotta, då därmed förstås vår kustflotta, nämligen 
vårt lands geografiska läge, dess krigspolitiska läge, dess stra
tegiska läge och dess krigspolitik äfvensom den sjätte hufvud
synpunkten, verkningama af sjökrigsväsendets nutida utveck
ling på vår flottas förläggning, hafva ej blifvit bestridda, ej ens 
berörda. De i dem gifna skälen måste ä[ven, förutom hvad 
jag här ofvan sökt klargöra och framhålla, läggas på vågskå-
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len å min sida, då man söker afgöra frågan om »Carlskrona 
stations betydelse för Sveriges försvar», or.h må sedan det sven
ska folket själft döma, hvilkendera af de båda vågskålarna då 
går uppåt och befinnes vara för lätt, Carlskrona-vågskålen eller 
Stockholms-vågskålen. 

Innan jag nu afslutar mitt svar, ber jag att, i stället för 
att tala om tyngande ansvar för dem , som ej delat herr ord
förandens eller mina åsikter, få, för undvikande af missför
stånd, att jag skulle önska Carlskrona örlogsstations slopande, 
upprepa och betona, hvad jag i mitt anförande redan sagdt 
till förmån för Carlskrona, men h vilket ej nog beaktats: »Dess
utom är det icke sagd t, med h vad här ofvan blifvit framhållet 
om Carhkrona, att denna krigshamn , om flottan flyttades där
ifrån, skulle förlora hela sin betydelse. Carlsb·ona hamn kom
me väl fortfarande att blifva samma stora rymliga hamn, äfven 
om kustflottan flyttades därifrån och skulle väl det oaktadt 
kunna användas af en med oss förbunden stat.» 

»Men i främsta rummet behöfver vår egen flotta alltid 
€n säker replipunkt och tryggad hamn, att kunna inlöpa uti 
på denna del af vår kust efter ett slutfördt anfall exempelvis 
mot en transportflotta i södra delen af Östersjön, liksom detta 
behof äfven gör sig gällande norrut vid Bottenhafvets kuster. 
Varfvet med sina reparationsverkstäder och dockor komma så
lunda alltid att fortfarande blifva af nytta för vår fiotta och 
för den del däraf, som är afseeld för det lokala försvaret af 
Carlskrona, är detta nödvändigt, äfvensom för det kryssare- och 
torpeclbåtskustförsvar, som i en framtid kan blifva afsedt för Sveri
ges södra kuster. Därnäst är Carlskrona hamn en sådan ypper
lig krigshamn, att elen sannolikt blir eftertraktad i ett krig 
andra makter emellan i Östersjön. Äfven i det fall , att vi vid 
Btt mot oss riktadt krig skulle erhålla en annan makt såsom 
allierad och vi med denna skulle våga upptaga kampen om 
herraväldet på Östersjön, äger, såsom förut antydts, Carlskrona 
för vår flotta och denne allierade sin stora betydelse. Det är 
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därför en nödvändighet att dess fästningsverk väl underhållas 

och fullkomnas, samt att den del af ftottan, som är afseeld för 

det lokala försvaret , där bibehålles. Men med detta vare allt 

sagd t» . 
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Hvad generalen grefve Sven Lagerberg tänkte 
om vår flottas förläggning. 

(:.\Ieclcleladt af kommendörkapten C. G. Flach.) 

Nedanstående bref af den kloke, gamle generalen grefve 

Sven Lagerberg torde just i dessa dagar, då han från oss bort

gått, hafva sitt stora intresse för att visa, huru denna foster

landsälskande man tänkte i den stora frågan om vår nyska

pade fiottas förläggning. 

Stockholm den 12
/ 6 1904. 

1lfin kib-e vän l 

Jag tackar dig så mycket för vänligheten att skicka mig 

broschyren om Stockholm eller Carlskrona. Jag har nu genom

läst densamma och har just intet anmärka mot ditt resonemang. 

Jag har i många år vurmat och offentligen yttrat om nödvän

digheten att flytta Carlskrona-flott:m till Stockbolm. I Carls

krona är den tillspillo gifven genast vid krigets början. Port 

Arthur visar detta. D u skulle tagit steget fullt ut och bevi

sat nödvändigheten att flytta hela flottan l 
Jag vill hafva en mindre station i Göteborg och en kanal 

emellan Stockholm och Göteborg, elen gamla projekterade Svea

kanal. J ag ser af tidningarne, att man bjuder staten köpa 

Trollhättan . Det vore klokt passa på och köpa, samt ändra 

slussarne, så att våra största krigsfartyg må kunna passera. -

Tillo·ifnast 
h 

Sv. LageTberg. 
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(Insänd t.) 

Carlskrona eller Stockholm. 

Ett på kloka och sunda strategiska grunder afvägdt för
hållande mellan flottans båda hufvudstationer är en sak, som 
ej endast berör f:lottans män, utan hela vårt folk. Må det där
för tillåtas äh-en en icke fackman att i frågan yttra några ord. 

För hvar och en torde det sakförhållandet stå klart, att 
Carlskrona är lämpligare som hufvudstation för en flotta, som 
har sig ålagdt den strategiska offens'iven, vare sig operations
föremålet ligger i öster eller söder, under det att Stockholm, 
beläget ej blott i centrum af det stora skärgårdsområdet utan 
jämväl i utkanten af landets mest vitala inlandsparti,. Mälar
dalen, bildar den naturliga utgångspunkten för clefenszva ope
rationer. Huruvida Carlskrona eller Stockholm bör vara flot
tans hufvudstation, beror således i första hand på, huruvida 
vår slagflotta skall uppsöka fienden vid hans egna kuster eller 
inom ett eller flera, inom skärgårdsbältet belägna strategiska 
uppmarschområden afvakta hans göranden och låtanden för, 
att vid lämpligt tillfälle söka slå till. I förstnämnda fall riske
rar man lätt hela flottans tillvaro, om lyckan blir ogunstig; i 
sen al e fallet afsäger man sig från första stund alla de förde
lar som offensiven skänker, och !ämnar utan motstånd initia
tiv~t i fiendens hand. Och hvad detta senare betyder, det lär 
oss krigshistorien om och om igen, ej minst våra dagars. Ini
tiativet skänker fördelar, som sjökrigets liksom landkrigets lagar 
ej tillåta oss att ostraffadt underskatta. . 

Nu synes det mig, som om flottans män i allmänhet e] 
tillräckligt uppskattade offensivens betydelse. Detta är blott 
en naturlig följd af 1800-talets vanmaktsdagar, liksom central
försvarsprincipen inom armeen var ett naturligt utslag af sam-
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ma svagbetskänsla. :Men mycket har ändrats sedan dess. In
om armeen bar offensivens anda allt mer trängt igenom, och 
flottans starka, materiella utveckling bör bafva samma resultat. 
Sant är, att materielens beskaffenhet, äfven när det gäller våra slag
skepp , ej ännu står fullt i öfverensstämmelse med offensivens 
fordringar, men utvecklingen undanrödjer för hvarje år allt 
flere hinder för densamma. Framför allt båller jag före, att 
torpedvapnets utveckling i bög grad gynnar möjligheten a[ 
offensiva sjöoperationer, då det gäller ett innanhaf, sådant som 
Östersjön. Torpedanfallen vid Port Arthur äro härpå ett ly
sande exempel. 

Om det därför, med hänsyn tagen till flottans hufvud
uppgift, den att förhindra en invasion å våra kuster, är klokt 
att med afseende på slagflottan begagna »fieet-in-being» takti
ken, hvarvid Stockholms station bildar det naturliga centrum, 
följer däraf ingalunda, att Carlskrona stations betydelse för de 
offensiva operationerna får förringas . Dessa offensiva opera
tioner, som böra taga sin början i samma stund, som kriget 
förk laras, eller hälh·e redan förut, och som riktas mot fiendens 
egna kuster, erfordrar en ständigt i första beredskap liggande 
eskader af snabbgående kryssare, jagare och sjögående torped
båtar. Lyckas ett anfall sådant som japanerna vid Port Ar
thur elen 8 februari förlidet år, kan slagflottan utan större risk 
löpa ut och göra fienden herraväldet på bafvet stridigt. Miss
lyckas åter företaget, behöfver förlusten af några jagare och 
torpedbåtar ej medföra några följder af ödesdiger natur för 
riksförsvaret i sin helhet. Men fienden har säkert i båda fallen 
fått en sådan aktning för sin motståndares tilltagsenhet och 
materiella resurser, att han säkerligen ej vågar företaga några 
mera omfattande transportföretag, förr än vår flotta är oskad
liggjord. En flotta, som uteslutande följer »fleet-in-being» prin
cipen och låter sin verksamhet begränsas till företag af rent 
rekognoscerande natur, blir däremot ej respekterad. När sedan 
en gång det stora invasionsföretaget är satt i gång, då är allt 
satt på ett kort. 

Dessa synpunkter, som jag här vågat framhålla, göra, 
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att det för mig framstår såsom en önskvärd lösning af för

läggningsfrågan, om hela slagflottan jämte erforderliga mindre 

rekognoscerings- och torpedfartyg förlades i Stockholm, under 

det Carlslcrona blefve förläggningsorten för en flygande eskader 

af kryssare, jagare och l:a klassens torpedbåtar. Men härför 

erfordras en snabb och målmedveten utveckling af vår krys

sare- ocb jagare-materiel, och detta är för nitrYarande fiottans 

viktigaste materielfråga. 
-c.-
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Kapten Feychtings märkeboj . 

Vidstående ritning utvisar en af kaptenen vid Kungl. 

flottan S. Feychting konstruerad rnärkeboj , hvars ändamål är 

att ersätta den i bruk varande märkebojen . 

Anledningen till denna uppfinning uppgifver konstruktö

ren vara att afhjälpa de nu använda märke bojarnas olägenhe

ter såsom: 
l ) deras skryrnmaude storlek och tyngd; 

2) förankringens tyngd; 

3) deras ofta visade benägenbet att genom otäthet strax 

efter förankringen sjunka; 
4) svårigheten om de blifvit skadade att ombord repa

rera, samt 
5) den synnerligen obehagliga lukt de sprida ombord i 

fartyg, då de efter begagnande skola torkas. 

Samtliga O.essa olägenheter synes hos den af kapten 

Feychtillg konstruerade märkebojen blifvit nfiägsnade, hvilket 

i öfrigt kommer att praktiskt ådagaläggas då nämligen enligt 

konstruktörens uppgift märkebojen ifråga kommer att instun

dande sommar pröfvas å kusteskaderns fartyg. 

R ed. 
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Kungjorda patentansökningar. 

(Yleddeladt genom Th. Wawrinskys patentbyrå, Stock
holm, som om besörjer afskr·ifter af ansökningshandlingarna, 
kopior af tillhörande ritningar och invändningar mot medde
lande af patent.) 

l Datum.-~ Diarii-

l 
Uppfinningens art. nummer. 

25j 2 1902/04 Anordn i 1g vid undervattensbåtar, Elec-
tric Boat C:o, New York, N. Y. 

25/2 1286/04 Automatisk afkopplingsinrättning för elek-
trisid drifna skottdörrar, W. B. Cow-
les, Cleveland, O. 

11/s 318 /03 Flytande bränsle för explosionsmotorer,! 
F . de Mare, Bryssel. l 

Under två månader från ofvanstående data kunna in
vändningai; mot dessa ansökningar ingifvas till Patentverket. 

' <) 
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Innehåll i åtskilliga maritima och krigsvetenslmpliga 
tidskrifter. 

Artilleri, handvapen och sprängämnen. Revue ?ITaritime, sid. 173 : 
L 'armement des Cuirasse's futurs. - Mitteilungeu aus dem Gebiete des 
Seewesens, sid. 308: Einiges ilber das Schiessen zu see. - Marine Rund· 
schau, sid. 407: Einiges iiber Schiffsartillerie, Torpedos und Seeminen in 
der französischen Marine. 

Internationella frågor. ?ITarine Rundschau, sid. 416: Die Entwicklung 
des Kriegsrechts im allgemeinen und des Seekriegsrechts im besonderen . 

Kustförsvar. Proceedings of the Royal Artillery Institution, sid. 513 : 
Signalling and Telephony in Coast Defence. 

Marinorganisation. Korsk Tidsskrift for S0vrusen, sid . 74: Om rekru· 
tering og uddannelse i en del fremm ede mariner af det pel·sonel, der mer
mest svarer till vort Sj0militrere korps. - Nautical Magazine, sid. 213: 
Training af boys for Sea Service and recruiting for royal navy. - Uni
ted Service Gazette, sid. 235: The Fleet Reserve. New Sca!e of Enrolment. 
- Marine Rundschau, sid. 494: Die zweite Denkschrift des Ersteu Lords 
der Amiralität Liber die Flottenverteilung vom 15. März 1905. - Kautical 
Magazine, sid. 300: Training of boys for sea service and recruiting for 
royttl navy. 

Militär luftsegling. United Service Gazette, sid. 227: The Cody Man
lifting Kite. 

Navigation, handel och sjöfart. Revue Maritime, 213: Vie a bord d 'un 
chalutier de la mer du Nord. - Norsk Tidsskrift for S0v>esen, 98: Under
s0gelser ved Deutsche Seewarte angaaende kronameteres gang naar an
bragte paa bevregeligt underlag; sid. 100: Et par bemerkninger om vort 
logbogsschema. - l\1itteilungen aus dem Gebiete des Seewesens; sid. 351: 
Die Österreichisch·ungarishe Handelsmarine im Jahre 1904. - Nautical 
.Magazine, 1~9: A shipwreck and a shipwreck; sid. 242: Foreign seamen 
and naturalisation; sid. 249: Braves deeds of the mercantile marine. -
United Service Gazette, sid. 255: vVrecks and Admiralty Charts. - Nau· 
tical .Magazine, sid. 330: The training of rnerchant service officers. 

Sanitätsväsende. Journal of the Royal United Service Institution, 
sid. 308: Japanese hospital·ships. - Tidskrift i militär hälsovård, sid. 1: 
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Kya sj uklokaler för armeens truppförband ; sid . 5: Sanintätshundar; sid. 

15: W. Roths J ah resherich t (iber die Leistungen und Fortschritte auf dem 

Gebiete des Militär· Sanitäts1resens; sid. 23: Pun gier: Les monl es et la 

fievre typhoide; sid. 25: sotdatundervisning för sjukvårdstrnpperna; sid. 

31: Astigmoskopet; sid. 33: Te Bockhorst: militaire kleeding in het bijzon

der voor den Officer van Gesondheit; sid. 36: Ur rapporter från hären och 

flottan 1904; sid. 44: stuelieresa i l'reussen, Bajern , Österrike och Dan· 

mark år 1903; sid. 53: Svenska förenin gen Röda Korsets och Svenska Sa· 

mariträreningens årsberättelse den ~ december 1904; sid . 61: Röda korset 

i England oeh Frankrike; sid. 70: Från kriget i Ostasien. - Militär \Vo

chenblatt , sid. 982: Ans dem Sanitätsdienst im ostasiatiscben Kriege. 

Skeppsbyggnad och fartygsmaskiner. Revue Maritime, sid. 185: Ma

chinerie du Regina- i\fargherita; sid. 192: Maehineric du Nisshin et du 

Kasuga ; sid. 198: Effet gyroscopique des volants sur les batiments. -

Norsk Tidsskrift for S0v::csen, sid . 101: Nyt ordreoverf0ringssystem. -

Mitteilungen aus dem Gebiete des Seewesens, sid . 327: Die Ökonomie der 

Dampfturbinen auf Kreuzern . - United Service Gazette, sid. 236: A Kew 

Japanese Battleship. - Nautical Magazine, sid. 322: The Marine Steam 

turbine. 
Sjökrigshistoria. Mitteilungen ans dem Gebiete des Seewesens, sid. 

281: Betrachtungen tiber den Russich-Japanischen Krieg. - Militär \\'o

chenblatt, sid. 702: Nachmals Port Arthur. - Kungl. krigsvetenskapsaka

demiens handlingar och tidskrift, sid. 129: Från rysk-japanska kriget. Sjö

operationer år 1904. 

Strategi och taktik m. m. Marine Rundschau, sid. 454: Die Im•el 

.Formosa mit den Pescadores, ihre Geschichte, ihre strategische Beden

tung und ihre Entwicklung unter jnpanischen Herrschaft. 

Undervattensnavigering. Norsk Tidsskrift for S0v::csen, sid. 80: Om 

Undervandsbaadens udvikling, s>erl ig de moderne· typers standpunkt; sid . 

97: Le Yacht, sid . 177: Les experiences eomparatives des sons-marins 

•Aigrette> et ,z, a Cherbourg. - United Service Gazette, s id . 252: Sub

marines and Submercibles. 




