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Om pröfning af kikare för sjöbruk.
En kikares godhet . är beroende af åtskilliga egenskaper,
af hvilka dess dr-jinieraude lörmrl!;a, d. v. s. förmågan att gifva
skarpt begränsade och tydliga bilder, är elen vigtigas te. J u
större det afstånd är, på hvilket ett föremål kan i kikaren
med bestämdhet urskilj as och begränsas, desto större är kikarens godhet. Af mindre vigt är i allmänhet lörslorin_qs.r;mclen
och ·'!JIIldltets storlek, hvilka stå i omvändt förhållande till hvaranclra, samt kikarens klor/id.
l:o.

Definierande förm åga.

Bildernas tydlighet och skärpa beror hufvudsak ligen uppå,
att det använda li nssystemet är i optiskt hänseende felfritt,
men äfven derpå att linsernas polityr och ytor äro utan fel,
att till limningen an vänd kanadabalsam icke företer oj emnheter, att glasen äro väl centrerade o s. v.
Brister med hänsyn till linssystemets fullkomlighet kunna
endast af den optiske instrumentmak aren afhj el pas; likväl
torde någon kännedom såväl om orsaken till dessa felaktigheter som om sättet för felens bestämmande kunna vara af inh·esse.
Som bekant ega lagarna för ljusets brytning genom lin,;er
strängt taget giltighet endast för de ljusstrålar, som infalla närmast elen optiska axeln, i det att de längre från axeln infallande
strålarnP. efter brytningen icke återförenas i brännpunkten,
ntan bilda en kaustisk (oredig) yta, som gör deu efter brytningen alstrade bilelen otyd lig. J u mindre linsytornas radier
äro och ju längre från optiska axeln strålame genombryta linsen, desto större blifver denna felaktighet, hvilken benämnes
sfaisk a(oikui11y (aberration) och som gör sig mest märkbar
för okularlinsen, emedan dennas ytor äro mest bugtade.
Den sferiska afvikningen förekommes dels genom kantstrålarnes utestängande genom en diafragma, dels genom användning af tunna linser, dels genom lämpligt förhållande
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mellan linsytornas radier samt dels, oeh fullkomligast, genom sammansättnil1g af tvenne for ändamålet. passande glas
eller linsens sammansättning af flera delar. Sådana linser, i
hvilka den sferiska aberrationen är upphäfd , sägas vara op/11natiska.
Frånvaron af sferisk afvikning kau utrönas på följande
sätt: Objektivlinsen betäckes centralt med en cirkelformig papp ersbit af ungefär dtJss halfva diameter och inställ es väl på ett
skarpt begränsadt föremål. Utan att rubba kikaren borttage;:;
derefter pappersskifvan, hvaremot i stället anbringas en pappersring, som utestänger kantstrålarne, men genomsläpper de
förut utestängda centralstrålarne. Erhålles dervid icke i båda
fallen lika klar bild , så är elen sferiska ab errationen icke nog
u~jemnad. Undersökningen företages bäst utomhus vid klar luft,
men kan äfven företagas i rum, t. ex. mot en tafla med skrift
af olika stilsorter eller figurer.
Då ljusstrålar brytas genom lin.~er, inträffar vidare en spridning af dessa ljusstrålars färger, emedan brytningsförhålland et
är för hva1j e färg olika. Så t. ex. konvergera vid en kon ve x
lins de violetta strålame starkast, de röda minst, hvarför bil-·
den visar färgade kanter som delvis betäcka hvarandra, och i
ännu högre grad inverka på bildens tydlighet, än de sferiska
afvikningarna. Dylika afvikningar benämnas kromotisl.:u. D e
förekommas genom anv~inclning af en kombination af två samlingslinser på något afstånd från hvarandra, men hufvndsak·
ligen genom kombination af linser med olika spridningsförmåga. För okularet använder man ett system af tvenne på
visst afstånd från hvarandra anordnade konvexa linser; objektivet deremot sammansättes af två till tre olika glassorter.
Linssystem, som bryta ljusstrålarue utan att sprida dem, kallas akromatiska.
En kikares akromatiska godhet kan undersökas genom att
rikta densamma, väl instälcl, mot ett skarpt belyst för emål,
hvarvid en i det närmaste ofärgad bild bör erhållas, und er det
att vid id:e, eller illa, akromatiserade linser alla regnbågens

färger tråda fram, hvilken ställning okularet än intager. Någon absolut r en bild kan genom akromatiseringen icke l)åräknas. l\1an kan visserligen så afpassa linserna eller de använda
glass orterna, att de lifligaste färgerna i spektrum (den klara
röda och den starkaste blå), efter geuomtränganclet af den andra linsen i systemet återförenas, men speld~ums öfriga färger
blifva qvar. På grund af sin relativa svaghet inverka dessa
emellertid töga på bildens tydlighet. Hos en väl akromatiseracl kikare framträda vid okularets in- eller utskjutande violettblå-gröna kanter hos bilden. Vid illa akromatiserade glas företer bildens kanter icke blott spektrums djupare färgtoner,
utan äfven de skarpare, ljusa färgerna, då inställninge11 förändras. Det är dessa senare, som till följe af sin större ljnsstyrka böra genom akromatiseringen borttagas.
D e optiska lagar, som ligga till grund för kikarens konstruktion, förutsätta att glasen äro noga centrerade. Följaktligen ligger det stor vigt uppå att så är fallet, och kan detta
kontrolleras genom att rikta kikaren mot ett belyst föremål
samt derpå i fast läge omvrida densamma kring sin nwkaniska
axel, h varvid föremålets bild icke får förändra läge.
Genom att j emföra kikaren med en eller två andra, lwilkas optiska egenskaper äro kända, dervid riktande dem mot
samma fj errbelägna föremål i afsigt att undersöka, i h vad mån
dettas enskildheter kunna genom den ena eller andra urskilj as,
utrönes enklast kikarens definierande förmåga.
N aggrannare verkställes detta genom att på passande afstånd uppställa en tafla, hvarå skrift eller tecken af olika storlekar blitvit anbragta, samt undersöka, genom hvilken kikare
de mest svårlästa af skriftecknen kunna urskiljas.
Båda dessa metoder angifva likväl enelast en kikares relatiya
godhet. Ett absolut mått derpå erhålles genom att iakttaga
elen minsta synvinkel, hvarnnder ett föremål ~f gifven utsträckning kan af kikaren tydligt framställas. Denna unelersökning
kan så utföras, att man med kikaren väl instäld på fokus iakttager det största afst:'md, hvarpå ett antal s>arta linier, som
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målats på . hvit botten, på lika afstånd från hvarandra och af
samma bredd, . som afstånden dem emellan, kan tydligt skiljas
från hvarandra. - Längden af detta afstånd, divideradt uti clet
siflertal, som betecknar liniernas bredd, är den trigonometriska
tangenten för dfm- minsta synvinkel, hvarunder kikaren clefimerar.
T. ex. om ifrågavarande streck äro 2 mm. breda och mellanrummen mellan dem uti en kikare nätt och jemnt tydligt
framträda på · 44 meters afstånd (= 44,000 mm.), men bilden
af strecken är oredig på 46 a 46 meters afstånd, så är denna
l:: i kares definierande förmåga 9 bågsekunder, emedan 2/ Hooo är
i det närmaste lika med trigonometrisim tangenten till 9''.
En dubbelkikare, som icke definierar på 20 sekunder, är
oanvändbar för sjöbruk Först då den definierar på en vinLeJ, som är mindre än lo sekunder, kan den sägas vara god.
Riktigt goda clubbelkikare definiera på 9 a 10 bågsekunder,
och böra sådana af ordinär utstyrsel kunna erhållas till ett
pns af 50 kronor .(clå de icke äro ställbara efter ögondistansen).
Denna metod kan icke tillämpas på goda långkikare, emedan syn vinkeln dervid blifver så liten, att den understiger en
bågsekund. Såsom regel rörande undersökning af sådana torde
kunna gälla att på ofvanstående sätt målade svarta streck om
2 mm. bredd böra kunna särskiljas på ett afstånd af 110~ 120
m eter genom en kikare, för h vilken fordras ett pris af 36--40
kronor, samt att liknande streck böra kunna särskilj as på ett
afstånd af 130- 160 meter genom kikare, som betinga pris af
60~76 kronor.
2:o.

Förstoringsgraden.

En kikares förstoringsgrad bestämmes enklast genom att
rikta den mot en tegelstensmur, ett staket, eller något annat
föremål, som är likformigt indelaclt, betraktande detsamma med
ena ögat genom tuben och med det andra direkt. Den genom
tuben sedda, förstorade bilden synes ~lå genomskinligt sväfvand e framför den direkt sedda och genom att iakttaga huru

många delar, som betäckas af hva1j e genom kikaren sedd förstorad del, erhålles förstoringsgraden. Man bör vid denna undersökr.ing iakttaga att genom kikaren se med det öga som
eljes minst användes vid ensamt seende, sålunda vanligen det
venstra .
Förstoringsgraden kan äfven på så sätt utrönas att tuben,
noggrant inst§.lcl, inriktas mot ett väl belyst fj errligga~1de föremål. Om ögat derefter afiägsnas l O a 20 cm. från okularet
och detta betraktas, så ser man deri en ljus cirkelformig fläck,
den s. k. Ramsdenska cirkeln. Diametern utaf denna cirkelr
nppmätt i mm., dividerad uti objektivlinsens diameter, äfveiL
den uppmätt uti mm., gifver såsom q vot förstoringsgraden.
För,>toringsgraden har, såsom nämndt, icke samma betydelse för bedömandet af en kikares godhet som dess skärpa.
Den lämpligaste förstoringsgraden beror af ögats skarphet,
objektivets diameter, synfältets och observatörens öfning. Den
starkaste förstoringsgraden för en kikare, som vid seendet skall
hållas fritt i handen, är 8 a 10 gånger. J u starkare förstoringsgraden är, desto stadigare måste instrumentet hållas för
att gifva en klar bild; clesto längre måste dessutom kikaren
göras och desto större bör objektivets diameter vara.
En för sjöbruk lämplig dubbelkikare bör ha en förstoringsgrad af 4 till 5 gånger. De förr brukliga s. k "dag- och
' naW'-kikarne, numera undanträngda a± dubbelkikarne, hade en
förstoringsgrad af 8 a 10 gånger. De numera brukliga, mindre utdragskikare, h vilka erhållas till ett pris af 35 - 40 kronor,
ha en förstoringsgrad af 15~20 gånger, samt de större, hvilka
betinga ett pris af 60~ 75 kronor, en förstoringsgrad af 2733 gånger.
3:o.

Synfältet.

~Ied en kikares , synfält förstår man det i vinkelmått uttryckta rum, som genom kikaren kan på en gång öfverskådas.
Ett mått på synfältet erhålles genom att uppställa en lodrät
skala på ett lämpligt afståncl från objektivlinsen och genom
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kikaren afläsa, hur stor längd man kan på en gång öf>-erblicka
vid oförändradt läge på kikaren. Halfva den aflästa längden,
elividerad med skalans afstånd från obiektivet, båda afstånden
angifnr. i samma måttenhet, är den trigonometriska tangenten
för /l(f/ft'rt synfältet.
Synfältet kan approximativt uppskattas genom att rikta
kikaren mot månskitvan (eller mot solskifvan, om det är fråga
om en tub med skymglas) samt med ledning af dess genom
efemeriderna bekanta diameter bedöma kikarens synfält.
En dubbelkikares synfält är i regel 2-4 grader. Mindre
utdragskikare ha ett synfält om 11 /2-2 grader, och större l
Synfältet står i omvändt förhållande till ±ör-1 1 /:J grader
storingsgraden; ju större synfält, desto mindre förstoring vid
samma diamet2r hos objektiv linsen. .J u större synfältet är
desto lättare är kikaren att begagna.
4:o.

-360-

'-löS -

Klarhet.

De på objektivet fallande ljusstrålarne, hvilka förenas
brännpunkten, fortplanta sig rätlinigt till okularet, af lwilket
de brytas och utkastas såsom en ljus, af paralleJa strålar sammansatt strållmippa, hvars vidd kan beräknas med · hjelp af
den förut omnämnda Ramsdenska cirkeln, hvilken är det ljusaste af de genomsnitt af denna cylinder, som kan tänkas.
Då denna ljuscylinder jemnt uppfyller ögats pupill, d. v. s.
då pupillöppningen är lika med elen Ramsdenska cirkeln, uppnår elen frambragta bilden sin största ljusstyrka och kikaren
sitt maximum af klarhet. Klarheten bestämmes sålunda genom
förhållandet
d"
) ' ~'

·der d 0ch y äro resp. Ramselenska cirkelns och ögats pupillöppnings diametrar. Är y mindre än d, så gå naturligtvis
fln del strålar förlorade för ögat och klarheten uppnår ick e
sitt maximum. Kikarens klarhet kan aldrig gå fullt upp mo t
föremålets naturliga klarhet på grund af ljusets refraktion vi d

genumgåendet af linsytorna och förminskas sålunda med !M1talet använda linser.
Hamsdenska cirkelns och pupillöpningens diametrar äro
svåra att noga bestämma. Den senare uppgifves vid dagsljus
vara 3 -4 m. m. Ramsdenska cirkeln å sin sida ];:an i formeln
undvikas, emedan man vet, att förstoringsgraden, F, är lika
med objektivöppningens diameter, O, cli>-iderad med RanBd enska cirkelns diam eter, d, sålunda
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Klarheten
ningen i mm., elividerad med produkten af qvadraten på förstoringstalet och ögats pupillöppnings diameter.
Att medels denna undersökningsmetod j emföra utdragskikare, afseelda för bruk vid dager med s. k. dag- och nattkikare eller dubbelkikare låter sig icke göra. Ögats pupillöppning vidgar sig nämligen i mörker och de kikare, som forfärdigas för bruk om natten eller i skymning, förses med olmlar af svagare förstoringsgrad, hvarigenom den genomsläppta
~jus cylinclern vidgas. Då sådana kikares klarhet beräknas genom förenämnda formel och ögats pupillöppnings diameter är
bedömd vid dager, uppstår en felaktighet derigenom, att
nämnda diameter ingått i rälmingen med för litet värde.
En dubbelkikare, som väl lämpar sig för bruk såYäl dag
som natt har enligt föi.·estående formel en klarhet af 10 - 20.
En dag- och nattkikares klarhet hålle1· sig omkring 2; en mindre utdragskikare har en klarhet af 0,15--0,so och en större
(med c:a 30 ggr förstoring) en klarhet af 0,10.
Stor klarhet vinnes genom am·ändande af ett fåtal liuser,
stort objektivglas - som förmår uppsamla många ljusstrålar
-- och liten förstoringsgrad.
)'"
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Öfriga omständigheter, som böra inverka på valet af kikare äro, huruvida den är lätt och tager ringa utrymme. H vad
dubbelkikare vidkommer bör fodralet vara så rymligt, att kikaren kan nedsättas deri, utan att hopskjutas; då den är m stäld på fokns.
P. D.

Italienska torpedbåtsöfningar 1893.
Följande skildring af några torpedbåtsöfningar, hvilka utfördes förra året af italienska flottan vid illaddalena, är hemtacl
ur ;'Journul c/ the RQya! Uuited ;,·en,ice f11stitution."
Operationsplanen var följ ande: Slagskeppen Italia och
A n d rea /)QI'tl f äro till ankars i inre hamnen vid Maddalena;
en flotta af lätta fartyg, bestående af torpedkryssaren ! ride,
avisaångaren Rapirlo och åtta sjögående torpedbåtar hafva order att anfalla de två förstnämnda fartygen. Dagarna före
operationerna sattes landtbefästningarna på krigsfot, fö rsvarsbatterierna armerades; särskildt de som voro afsedela att försvara inloppen till hamnen; torpedbåtar, ångslupar fö rsedela
med torpeder samt en del andra båtar förd elades på lämpligt
sätt till förs vare€ af de yttre loppen samt till bevakningstj ens t
inom ögruppen; semafor- och utkiksstationer sattes på krigsfot och noggranna föreskrifter för signalering utfärdades. ltalia
och .-1 Jl(/re!l Dm·ia vor o klara för strid från skymning till dagning och deras båtar patrullerade i deras närhet. Fartygen
v oro så förankrade att lta!ia med sitt elektriska ljus och sin
sekundära bestyckning kunde bestryka södra inloppet ti ll Porto
Camicia, under det att Andrert Dorirt kund e uttöra samma
tj enst vid det norra; tvenne spärrningar mot torpedbåtar, hvillm skulle bestå af torpednät och andra hinder, representerades
af båtar, den ena fullständigt stängande passet mellan San
Stefano och ön Chiesa, den andra i syd lig rigtning mellan

Punta Fico di Caprera och södra udden af San 8tefano, så
att enelast en mindre ränn a för de försvarandes fartyg lemnades öppen.
Spärrningarna försvarad es af artilleri i land; Monetapasset
ansågs otillgängligt, såsom det i verkligheten är. Den anfallande styrkan hade fattat posto i Aranci-golfen och, så snart
:fiendtligheterna bö1jade, egde den full handlingsfrihet. Operationerna togo sin börian aftonen elen 24 Maj . I skymningen
landsattes obemärkt en officer och en mindre afclelning mans kap från en torpedbåt i närheten af Capo T eno, afclelnin~en
bemäktigade sig •id nattens inbrott genom öfYerrnmplmg
signalstationen derstädes och beredde sig på att derifrån gifva
falska signaler till de förs\arande , men någon Yidare nytta af
denna framgång hade de anfallande ej, då det snart upptäcktes att stationen vid Capo F erro hade fallit i fiendehänder,
o
' efter ingen uppmärksamhet gafs åt signal erna d en'fran
.
hvar
.Framemot tvåtiden på morgonen, el. v. s. före dagningen och
sedan månen gått ned, egde hufvnda~1grepp et rum ; Ropido
-och ] ride, hYardera i teten af en g rupp af fyra torpedbåtar,
riktade sina operationer emot öst.:a inloppet af ögruppen. HaJ,fd o
ledde sina torpedbåtar till anfall, gående långs kusten från en samlingsplats uorr om ön Caprera. lride ledde anfallet med sina torlJedbåtar från öppna sj ön; båda fartygen manövrerade på detta
sätt fö r att fästa de försvarades uppmärksamhet på sig och
·derigenom gynna torpedbåtarnas anfall; också blefvo de snart
upptäckta och belysta af clet elektriska ljuset, med ens försatta ur stridbart skick af landtbatterierna
De åtta torpedbåtarna gingo oberoe11cle af hvarand ra till
anfall, sök ande att passera inloppen på ett :-ätt, som minst
utsatte dem för att blifya upptäckta, men syårigheterna voro
många dels på grund af svårighet med hänsyn till navigeringen, dels på grund af de försvarandes vaksamhet, så att fem
af båtarna blefvo upptäckta med tillhj elp af projektörerna och
anseelda såsom försatta ur stridbart skick. Tre af b åtarna
synas hafva lyckats forcera inloppen, men endast ett af dem

-

.17:?-

utan att upptäckas; de andra två blefvo belysta och besk:ötos,
ehnru endast under n~tgra få ögonblick; cheferna å dessa båtar ansågo sig i förvirringen ej vara upptäckta utan fortsatte
striden inuti hamnen. Den torpedbåt, som lyckats att obemärkt tränga sig in, styrde genast rätt mot de till ankars
liggand e fartygen och, då chefen fann en oupplyst sektor emellan strålarna från Itulia s projektörer, höll han sig i dellna
och lyckades utskjuta t\-å torpeder på utslrjutningsdistans ;
men n~imncla sektor upptog i sjelfva verket elen zon, som var
spärrad, så att båten derigenom borde blifvit stoppad, ]warföre anfallet ansågs misslyckad t. De båda andra båtarna
man övr erades . på liknand e sätt och lyckades komma inom utskjut n ingsclistans, men de upptäcktes likYäl dessförinnau; de
ansågos liksom elen första hafva blifvit stoppade af spärrningen. Bevaknings- och signalpersonalens vaksamhet var otadlig och de vidtagna försvarsanordninga rna visade sig arbeta Yäl.
Den engelska tidskriften innehåller vidare följ ande r etlekt ion er oeh åsigter med anledning af de nu i korthet skildrade
händ elserna :
Fartyg böra und vi k a att vara till ankars om nätterna, då
de kunna vänta anfall af torpedbåtar, såvida de icke kunna
förse sig med ett eitekti v t spärrningssystem; äfvenså äro spärrningar mot torpedbåtar oundgängligen nödvändiga i befästade
positioner, hvilka endast kunna anses otillgängliga för större
fartyg; lämpligast är då att anbringa sådana i alla lopp en ,
dervid ihågkommande, att det ~Lr bättre att fullständigt spärra
de yttre, än de inre. - Kär spärrningen i:ir sådan, att enelast
td.11ga, genomfartsvägar hållas öppna, hvilka mer eller mindre
kontinuerligt belysas af elektriska projektörer och äro skyeldade af artilleri med konstant och begränsaclt elclgifningsområde, så finnes ganska stor säkerhet för att ingen torpedbåt
skall lyckas tränga sig igenom. Beträffande försvaret från
land kan man ej sätta tillit ti ll de elektriska projektörerna
med mindre de placera;;, så at.t cle stadigt belysa väl b egrån-
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sade områden; batterier med snabbskjutande pjeser böra placems på något afståncl från projektorerna för att icke bländas
af dessa och hva1je särskildt batteri vara afsedt att med sin
eld bestryka en viss belyst zon; fienden bör icke sökas genom
att flytta elen elektriska ljuskonen och det snabbskjutande
arti lleriet hafva order att öppna eld på hva1je flytande föremål, som söker passera de respektiva zonerna.
På så sätt kan deJ1 inre bevakningen undvaras eller betyd ligt förenklas, denna tj ens t är nem !igen mycket svår att
göra effektiv och kan under mörker lätt gifva anledning till
all varsamma olägenheter och förvirring vid ett anfall. Det
rörliga försvaret användes nyttigast om det uteslutand e användes till rekognoserings- och yttre bevakningstjenst och bör
ej vara under gång inuti hamnen annat än om dagen, utan
bör medelst signaler underhålla förbindelse med de framskjutna
utkiksstationerna; tillfälligtvis må dock ett motanfall mot en
annalkande fiend e försökas, om han derigenom kan tvingas
att uppsl;juta, förändra eller alldeles uppgifva sitt anfall.
Om den inre bevakningen och signaleringen upphäfves,
kan den yttre b evakningen blifva betydligt enklare och mera
effektiv, och man kan derigenom vara mera säker om att båt ar, som upptäckas inom Levakningslinien, äro fiendens. I
sammanhang härmed må nämnas att vid ofvan beskrifna torpeclbåtsanfall och just vid det. tillfälle, då fienden forc erade
inloppen, hide öppnade el el mot två af sina egna båtar, h vilka trodd es vara fiendens och skulle troligen i h~lncl els e af allvar hafva sänkt, dem; dessutom är man ~j säker på att icke
lancltbatterierna tagit några af egna båtar för fi end ens. 1'ill
ankars liggande fartyg böra ha±va sina snabbskjutande pj eser
klant till användning utan elektriskt ljus, allelenstund detta är
mera till skada än nytta för såväl upptäckt af en fiende som
beskjutning af elensamma och derjemte angifver fartygets läge
f,jr torpedbåtar, som lyckats komma innanför bevakningslinien.
l\Ian kan icke m ed fördel följa en torpedbåts rörelse,· medelst
proj ek törerna och ~ j hell er med någon trMrsäkerhet beskjuta
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elen; man bör i stället hålla noggrann utkik och afgifva eld
utan att använda projektörerna. En torpedbåt, som lyckats
intränga, har nemligen stor utsigt till framgång genom att
blott, visserligen med risk att gå på land, styra rätt på fartygen, ty pro j ek törerna gifva dem dertill god ledning.
På samma sätt kan man resannera angående användningen af projektörer ombord på eskadrar eller enkla fartyg i
öppen sj ö, då torpedbåtsanfall kan befaras; det elektriska lj uset gör nemligen i bö1jan den allra största tjenst åt torpe dbåtarna genom att för dem utvisa fartygens läge och i öfrigt
bidraga till ett för de förra gynsamt resultat, om de blott äro
i tillräckligt antal, snabbgående, samt djerft och skickligt
förda.
Projektörerna göra dock sin nytta vid försvar af ett
pass eller inlopp, då de tj ena till att upptäcka och blända en
fiende samt försvåra dess navigering; äfven lämpa de sig för
afståndssignalering dervid de dock måste användas med urskilning.
Beträffande spärrningar äro de bäst, h vilka bestå af grund
-och ±ördämaingar, lemnande endast några få och smala rännor
öppna; det bästa och osvikligaste medel att stoppa en minbåt
är dock ett otillräckligt vattendjup, såsom varande obero ende
af alla anordningar.
-g.

(Insänd t).

Värnpligtslagens § 25 m. 2.
Diskussion fur en sak fram åt,
stillatigatHle dödar (l en.

Order om allmän mobilisering äro utfärdade. På alla
kompaniområdesbefälhafvare-expeditioner råder en feberaktig

verksamhet. "Omedelbara order" till dem af områdets värnpligtige, som skola inkallas: äro redan utskrifna, och orderförarne
stå klara att utgå för att afiemna desamma. De utgå, afiemna
brefven med de på små tryckta blanketter utskrifna orderna
till de värnpligtige; dess e göra sig redo att på utsatt tid och
ställe infinna sig för att förena sig med den afdelning af rikets
krigsmagt de tillhöra, beredda att '\ned lif och blod K onung
och Fädernesland försvara." Till andra värnpligtige, och till
dem hör hufvadmassan af sjöbeväringen, afsändas inkallelseorderna med posten.
Allt d<3tta låter ju mycket bra, men är det månne så i
verkligheten ( Vi skola nu tillse om så är.
Den del af de svenska stridskrafterna, på hvilken det i
första hand beror, om vårt till större delen hafomfiutna fosterland skall blifva förskonadt från att se kriget rasa inom sina
.egna landamäl en är flott m t; detta enär vi blott hafva en enda
granne, som är landfast med oss, lyckligtvist på det stäile der
vi hafva våra största obygder. Enär en fiendtlig flotta , så
go_d t som ögonblickligen efter krigsforklaringens utfärdande,
är i stånd att bö1ja sina operationer på vår kust, så är det. af
den allra yttersta vigt för oss, att vi på kortast möjliga tid
skola kunna få derlila del af våra försvarskrafter, d. v. s. fl~d
trm , mobiliserad och klar att upptaga striden mot vår fiende.
Den tid, hvarpå detta låter sig göra, beror dels på det
tillstånd af beredskap fartygen befinna sig , uti och huru förrådern a äro ordnade dels på den hastighet, hvarmed vi kunna
bemanna våra fartyg. Af dess a tvenne viikor för en snabb
mobilisering af ±iottan är det första det, som är lättast att
uppfylla (det kan ordnas blott och bart genom order från flottans egna vederbörand e) ; ja man kan säga detta viikor vara
eller åtminstone snart blifva uprfyldt. Så är dock ej förhållandet med det andra ; tvärtom synes det varot fara värdt att
de nuvarande bemanningsför hållandena vid ett hastigt utbrytande krig, skulle förhindra vår fl ott a att i tid ingripa i händelsernas gång ; orsakerna härtill äro att söka dels i fåtalig'lidsl.-r_ i i$jur. 18.'J,J.
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heten af vår tjenstgörande stam, del,; i dennas låga procenttal
af i yrkesgren antecknade karlar, hvilket härflyter af dess rekrytering med till större delen alldeles oöfvade unge män och
sl!lrll~qen af svårigheten för att icke säga om ö;lighete11 att vid
en hastigt påkommande mobilisering tillräckligt snabbt få in
såväl de "tvångspermitterade" af vår värfvade stam, som större
dAlen af sjöbeväringen.
Hvad då först stammen beträffar, så gäller nu framkastade
anmärkning egentligen vår stamorganisation af år 1887. Genom 1894 års, hvad man skulle kunna kalla öt"verr;rl~tysm·y ruzi
Str/irm af stammen, -- tydligen afsedel att bana väg för en kommande enhetligt organiserad, i ständig tjenstgöring varande
stam, afseeld att fylla mi,~st freclsbehofvet at manskap med
högre yrkesfärdighet, samt skapa ett stort antal under § 34
m. l värnpligtslagen lydande värnpligtige f. el. stamanställde,
afseclde att fylla krigsbehofvet af manskap med högre yrkesfärdighet utöfver fredstillgången (=stammen) deraf,- hafva de
värsta felen beträffande denna sak bl ifvit rättade, och eY.lär
denna omorganisation af vår manskapsstam till en stor del
hade sin grund uti 1;-;92 års urtima riksdagsbeslut, så har denna
riksdag åtminstone i detta afseende medfört någonting god t ±ör
flottan . Önskvärdt hade varit, att densamma äfven hade medfört mera direkt gagn hvad ·~iöbevä,·inyen angår, än blotta öfningstidens utsträckning; och att inskrifning, rullföring, redovisning och inkallning af flottans värnp ligtige på samma gång
blifvit ordnade på ett sätt, sm mera motsvara flottans verkliga behof och väl berättigade kraf än de nuvarande anordningarne i detta hänseende göra.
När denna olycka nu en gång är skedd - och dertill hade flottan sjelf mesta skulden, ty den hade aldrig gjvrt
klart för sig, hvilkeJt ökw:n.IJ ,; försurwsl.:rrdt, och hvilket i!lf7·es:;e ltos nationen, dimpliytens nltfa a1wiindrmde hade kunn(/t mer/jijra /Ör de1.smmna - och enär det väl ännu torde
komma att törlöpa ett par år innan flottan kan förmå genomdrifva de modifikationer i värnpligtslagen och dithörande för-
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fattningar, h vilka äro absolut n ör! väncliga. att vidtaga, p ä det
att vårt sjöförsvar må kunna till sin fulla utsträckning tillgodog öra sig de fördelar, ett rätt användande af landets sjöfarande samt af dess fiskeri-idkande befolkning, tack vare elen
allmänna värnpligten, skulle kunna medföra för densamma;
så måste vi se till, huruvida vi icke .r;enom ett klokt rnwiindmtde
u/ 111t ydllaude luqar odt lömrrlniltyttr i någon mon skulle kunna
reparera den skedela skadan.
. Härvid gäller det först att göra klart för sig, hvilken brist
i flottans värnpligtsförhållarlde, som rlet vore mest önskvärdt
och lJå ,;amma gång ' möjligt att, med användande af nu gällande lagar och förordningar, afhj el p a. Den brist, som då visar sig vara den angelägnaste att få afhjelpt, på samma gång
det finnes en möjlighet att i någon mon göra detta, är den
här förut i korthet påpekade 8oårtillqiin_qliqlieten viti mobilisering
af hufvudmassan sjöbeväring, specielt den ojemförligt största
deleu af cle till :'allmän" tjenst inskrifne. Vid en mobilis ering
inkallas flottans värnpligtige gennm armeens kompaniområdesbefälhafvar8S försorg förmedelst "omedelbara order". Till de
å sjumanshus ~i inskrifne bland dem, samt till det 1·inqa f åtal
ntaf cle å dessa inskrifne värnpligtige, som för tillfället vistas
inom kompaniområdet, och om hvilkas adresser vederbörande
sjömanshusombudsmän möjliyen (föga troligt i verkligheten)
skulle kunna lemna kompaniområclesbe±älhafvarne upplysning,
och det ännu mindre antal (i verkligheten troligen i11.'fa) sårbne, hvars adresser nämcle befälhafvare sjelfva må hafva kännedom om (märk väl, att de å sjömanshus inskrifne värnpligt igs ~i ha/t:a wiyo11 adresswtmiilninqssl.:yldlttltet vare sig till sjömanshusombudsmännen eller till kompaniområdesbefälhatvarne)
u tsändas dessa inkallelseorder genom orclerförare, men till all((,
, 111 rlra sjöbeväringsmän, såväl de flottan som de flottans r eserv
tillhörande, - och desse utgöra helt visst 80 a, 90 °/o af hela
antalet - skola dessa order afsändas per post. Då gäller det
att veta deras adresser, men hcem vet dem? Kompaniområcles_
befälhafvarne hafva a/lde,'es siil.:ert ingen amng om hvarest
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desse värnpligtige befinna sig, och i nio fall af tio, sjömanshusombudsmännen ej heller, detta enär i inrikes sj öfart gående
fartyg ej hehöfva föra sjömansrulla, och enär i utrikes sjöfart
gående fartyg numera kunna inmönstra besättningar för hela
seglationsåret (detta göra de nästan alltid ) samt, enligt K ongl.
Kommerskollegiums utslag, icke äro skyldiga att inför sj ö manshusombudsmännen i de svenska städer, de besöka, uppvisa
sina sj ömansrnllor, äfvensom enär en sj öman efter att t. ex. i
Mars hatva inmönstrat å ett fartyg, säg uti Oarlskrona, derpå
i J u ni kan hafva afm0nstrat derifrån och påmönstra t ett anllat uti Göteborg, om hvilken öfvedlyttning från Oarlskrona
till Göteborgs sjömanshus och från ett fartyg till ett annat,
sjömanshusombudsmannen i Göteborg f0rst påföljand e Jannari
(enl. författningarna) und errättar sjömanshusombudsmannen i
Oarlskrona, genom hvilka alla omständigheter det ~lr en ol1solut omDjligltd för sjömanshusombudsmännen att lemna kompanibefälhafvarne uppgift på hvilka fartyg de i dess sjömanshusregister upptagne värnpligtige sjömän för tillfället befinna
sig. Lägg dertill, att äfven om uppgift å några af d e fa rtyg,
h varå en dtl af de vämpligtige tillhörande sjömanshuset befinna sig, skulle kunna lemnas af en sjömanshusombud:>m an,
så vet dock denne i de tiesta fall ej alls !tvttresf dPs::;u fitrftJ!!
för titL/ället lwfiJuut :;i_q. Hau kan derför icl.:e lemtut vederbi\rande kompaniområdesbefälhafvare någon uppgift om odresSe1'1la på den största delen, kanske en SJ 0 o af de sjömanshus et tillhörande värnpligtige sjömännen. Af oivanståeade
framgår, att uneler nu varande förhållanden och med nu \·ar-ande
förordning>~r det rj PJt8 jf,w es 11 tt'JOil möjli!Jhet att till oirca t re
f j erdedelar af flottans värnpligtige fortskaffa inkalle lseorderna.
Huru många sjöbeväringsmän torde väl flotta n, under dylika
förhållanden, kunna g öra sig räkning på att få ut under första veckan efter mobilis eringsorderns utfärdande? T roiigen ej
många, särdeles som under nuvarande förhållanden större delen at de omedelbara orderna om inkallning till flottans viimpligtige ej kunna fDrväntas afgå från kompaniområdesbeiälhaf-

- :rm varnes expeditioner förr än i 1iästo /all på tredje mobiliseringsdagen::-;) Det får derföre anses såsom sannolikt, att flottan ej
*) .111111. l-Iiir tonle kansk e \·am på sin Jllats att i korthet fmmstiilh1 ett
fö rslng- om huru denna inkallning af :'t sjömansims inskrifne värnpligtige sk ulle
kunna •minas på ett biittre sätt än det nuv<Lrandc. Anta~amlet af dott<1 för-lag
förutsätter ett par små ändringar i gillhuHle författningar angåemlo f<iramlot och
upjwisamlot af sjöman srulla. m. m. , men, dels enär tlcss:t föriimlringar, hvilka
dessutom skulle metlföra bättre onlning udl reda uti sjöman shu sens r egi sterfii ring. ,\,•his enda st äro on åte rgång till fonm tiders fl\rh:'Hlamlen, !!els enär
dl't, r,·,r ett rätt och fnll gotlt :uwändande för tiottans rakning af rilr allmilnna
Yi\rnpligt, iir en oaji-isliy lli,r/riilllli!f/"•1 att •k Yidtal!;<lS, så 1/t'l-'lc detta ske,
och dctt<t jn fiirr <lesto hellre.
Fiirslaget inn efattar följande Jnom ent:
l:o) all<t svenska fartyg- iifver -±0 tons (<le lotspligtiga) skoln hah·a sjiirnansrullor;
:!:v) uti sjijma.nsliJISOHS register, s;tmt 11ti sjömansrullorn<l, inll"ll\lR en ny
kolillllll innehålla n• l<' uppgifter om de sj öfe~ra ndes värnpligt;
3:•1) alb i ntrikes sjiifart gåen1le fartyg skol:\ inom :2-1- tiHunar efter ankOJnsten till svensk hamn till •lorvaran<le omb11dsman atiemm1 si11a sj iiman srnllur, ln·ilka åt erfås när fure afrcsan togafgiftcn o. d. botalus;
-l:u) <lila i inrikes sjöfart g:'l on•lc fartyg iiru skyldiga att (\·itl mobilisori11g)
npp:i anmodan iigonblickligon till umhnrl smanncn i <lPn hamn , <ler dc m;l \·am
Jiggan<lC', n liemua sina sjönwn srnllor;
3:o) när order om tiothlns mobilise ring utfiir•las. ska ll umhndsnlanncn genast genomgå alla i i1:unnen ligg:tn<lc fartygs sjumansmllur; till de viirnpligtige, :;0m i dem upptagas, (samt till ufrigo sjöbsviiringsmän, som må anmiil:t
sig) uttänlar han. under loppet af första inohiliscringsdn.gen, p:l f:l stställd bl:Lnkett, i n drriJiim mf,. ko111 l"m ic-!ttf' (kmnp.-mnrådrs-hrf:rPs) tto 111 n »om edelham
onlt'rS » onl inkallniug·;
Dessa orde r sknllc liir de \·iirnpligtig-c, ~o m uppehi"·llc sig :l sina resp. stat i vH•~r , Stockholm eller Carls krona, lyda vå a.tt så fort sko kan "eh sist inum
2-1- ti::nmar in ställa sig till tj cnstguring; Hir öfrig<t i större hamnar, f:>t ockh olm •.
( lijtcb•lrg, :Jialmö, Sundsnll m . fl., skull e ,rderna lyda p<1, att på utsatt ti1l otoh
'tiillc intin na sig mr att under militärbef<il afgå ti ll stationorn a ; lur \·iirnpligt lge i mindre hamnar s kulle on le rna ly•la på afresa till st:1tion crna se nast i nom
24 tinunar efter ordern s mottagand e;
f):o) sjiimanshn sombnd smiin nen iir~ s kyldiga. att sena st andra III Obilisc rings·
d:1g-cn ti ll \·erlerb. komp:minmrfidos ucfiilhat\are afsämb uppgift :1 <le rl rssc nndrrlydan<lc Yiirnpligtige, som genon1 <l<'m (mnbi\Clsmiinn•m) hafn1 crh:lllit inbllcls<'ordcr ;
7:o) till do af lwmpaniomr:'idots sjijb oYiiringsmiin, sou1 <'j iiro ,} ;<jiimans hn~
i nshifn o utlärdas inkallelsoo nlenm p:t nu faststäldt sätt, och p:'i likn an1lc Yis
fii rh il li<'S me<l inkallelseo r<lermt t ill dP :1 sjiimanslllls inskrifn e vii rnp!i g·tigr som
enligt omhud sma nJwns nppgiftl'r, r:; liafm l'rhallit inkal!dR<'•m lcr.

- - iltlO -

kan förvänta få in mer än ett högst ringa fåtal af a sj ö mans.
hus il!skrifr1e sjöbeväringsmän - och tvångspermitterade värfvacle ej heller för resten - förr äu mer äu en vecka förflntit
efler mobiliseringsorderns utfärdande. Lägges dertill, att desse
värnpligtige, såväl de flottan som Hottans resen tillhörige,
utgöra bortåt 90 °/o af hela sjöbeväringen, så inses att flotbm,
af de till "allmän" tjenst inskrifne sjöbe,·äringsmännen, ej kan
beräkna att få in mer än högst ett eller annat hundratal pi\.
första veckan efter mobilis eringstillståndets inträd e. Dt>s:-;a
oefterrättliga förhållanden kunna ej längre få fortfara.
Så länge nuvarande värnpligtslag och dit hörande ±uriattningar få qvarstå orubbade, kunna vi dock ej lultsfiilldi.c1t afhj el p a denna svaghet i flottans värnpligtsförhåll anden, me u det,
finnes deremot ett sätt att i urtyon 1110n redan nu a±hjelpa densamma gtmom ett klokt anv~indande af § 26 m. '2 värnpligtslagen.
Detta moment lyder som följer: " Dessutom skola till tf,-t
antal Konung eli J!rö(uar t?'jiJrderli_qt i flottcm i 11Skrijua.' cuulm
viir11pliyti_qe, S0111 unses vara (ijr jiottrw beftijjliqe. ''
Af denna bestämmelse gör flottan redan nu eu gausbt
god användning, men vi skola tillse /nau dPn hiir ofau, Jn!;J"kmle suoglteten i flottrms vär11pliytsj'ö'l'lu/LLanden åtmi11slo11e dehi.~
skulle knnna afhjelpos yeno111 ett än vidstn'icl.:tare mu;ii11dcwclr uf
detto moment.
Detsamma ger nemligen Konungen, i detta fall på föredragning af Sjöministern, magt att bestämma såväl uj lmtd
yrken dess e "särskild t inskrifne" sj öbeväringsmän skola tagas,
som ock ctems antal, och ji-iln lwitka l.:mnJJU11iumn1den de skola
vara. Detta är, som man lätt finner, en mycket Yiclsträckt
Antagandet af tlett:.L liir,;lag sku lle medföra bland ann~t att alla t. rx . i
Stot'kholrns hamn sig uppehållande sjöhcYiiringsmiill redan tutrim mohilisr•ring-sdngen sk nllr instiilla sig till tjenstgöring De i GlitclJurg sig nppcMllnndc
lwndr p.l trcuje, senast fjcrde dagen anhinrla till Carlskron:1, o. s. L
,\"tt kunna rlr fiirst pft sjdtr rllr r Bju nrlo mol•iliscrin gsrbgrn \·:1r<1 att fiirYiintn.
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magt uch myndighet, och v1 skola det kommande afhandla,
hurn ett större användande häraf, än som nu sker, slmlle
kunna gagna flottan .
Härvidlag gäller det, på grund af hvad i det föregående
anförts, att tillförsäkra flottan om ett antal sj ö vane värnpligtige, lättare tillgängliga vid en hastigt påkommande mobilisering än hnfvudmassan af ö frige sj öbeväringsmän. Detta lclta
siy yörus d~rigeno111, att man från lämpliflo kompaniomnl rle ~t "till
(//l}l(/11 särskild (jent:f än lii.~tniw;stjenst '' i flottr/Il ärliqeil .;,~.-;1.-r il ·
'Ver ett visst unlul rapenföre yr!.:e::fislwre. Det yr/;;e de skulle
inskrifvas uti, kan man helt enkelt sätta till 1·orldare.
25 m. 2 värnUti elen armedagorder, som på grund af
pligtslagen årligen utfärdas, och hvari angifves af h vilka yrke11,
till hYilket antal och från hvilka kompaniområden värnpligtig e
med särskild yrkeskunskap skola i flottan inskrifvas, bör följ• aktligen äfven inrymmas Pn del 1·oddan', uttagne från de kompaniområden. h vilka inom sig hafva de för flottan mest passande yrkesfiskarne, från hvilken samhällsklass desse roddare
företrädesvis böra tagas. För att såsom roddare kunna i flottan inskrifvas, fordre.s att hafva idkat kust- eller hafsfiske so·,u
y;·ke uneler en viss tid (förslagsvis ett år), eller ock att unel er
samma tid hafva varit använd såsom båtkarl på större skärgårdsbåt, frakteka, sanelskuta eller dylikt. Sedan desse Yärnpligtige väl vore inskrifne i tlottan, hade man blott att se till,
att man på bästa vis vapenöfvade och drog nytta af dem.
Deras va]_Jenö±ning borde anordnas ungefär som de "särskildt
inskrifne" elclarnes nu, d. v. s de borde först antingen i land,
eller än bättre ombord å logementsfartyg, bibringas den grundläggande sjömilitära utbil::lningen och derefter tj enstgöra på
årets öfningseskader.
Antalet af desse såsom "roddare" inskrifne värnpligtige
bör sättas så stort omständigheterna medgifva. Åtminsto11e så
länge de till 11 allmän" tjenst inskrifne värnpligtiges antal är
så litet som nu, och desses inkallning i händelse af mobilisering ordnad på det nuvarande i praktiken alldeles outförbara
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sättet, bör man årligen inskrifva minst 200 man. I stället
kunde man något minska antalet "särskilcW1 inskrifne af öfriga
yrken, nnd(wfa.r;andes Pldorne, ty icke har väl flottan tehof af
circa 140 skräddare, 11:)8 skrifvare och redogörare, eller 138
skeppstimmermän och blockmakare uti första uppbådet( Så
många värnpligtige i första uppbådet erhålles nemligen af d esse
"si'irskildt·' inskrifne, som nu, på grund af den här ofvan omtalade armedagordern, årligen inskrifvas i flottan. Sammanlagda antalet värnpligtige, som uti hvad man skulle kuuna
kalla "öfriga yrken" årligen inskrifvas i flottan utgör för närvarande 147, gifvande circa 1,000 man i 1:a uppbådet. Härat
skulle flottan förmodligen kunna undvara hälften, d. v. s. 73
sådane böra årligen inskrifvas. Lägges dertill de 54 eldare,
som nu årligen "särskildt" inskrifvas, och de 200 roddare, som
enligt detta förslag borde inskrifvas, så kommer man till en
summa af 327 man "särskildt" inskrifne värnpligtige, mot 201
man nu, d. v. s. en ökning af 126 man, hvilken ökning alleleles säkert icke skulle framkalla några oöfvervinneliga svårigheter i och för desse värnpligtiges vederbörliga vapenöfvande.
Denna ökning skulle i händelse af mobilisering tillföra
flottan ett antal ej allt för svårtillgängliga, sj övana och vederbörligen vapenöfvacle sjöbeväringsmän i första uppbådet, uppgående till circa 1,400 man, hvaraf en 75 °/o, eller oirca 1,000
man, kunna · förväntas infinna sig å flottans stationer u~cler
den närmaste veckan efter mobiliseringsorderns utfärdande en högst värdefull tillökning uti försvarskraft. 'l'ill desse värnpligtige skulle i händelse af mobilisering inkallelseorderna afsändas förmedelst orderförarne. Orderförarne kunna beräknas
utgå .>enast i bö1jan af tredje Iiwbiliseringsdagen, och de nu
åsyftade värnpligtige kunna antagas infinna sig å stationerna
på den ±em te eller sj et te.
Genomförandet af detta förslag bör ej möta några större
svårigheter. Om al'meen får 126 värnpligtive mer eller mindre
i 1:a årsklassen, inverkar ej i någon mon på densamma. En
obetydlig ändring i armedagordern rörande de "särskilclt" in-
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skrifne; och några fier sådan e värnpligtige för fiottan att vapenöfva, äro småsaker emot elen stora fördel, flottan skulle vinna,·
om den med temligen säkerhet kunde påräkna ett tusental
vederbörligen vapenötvade, sj övana värnpligtige uneler den
närmaste veckan efter mobiliseringsorderns utfärdande, ntöfver
de till ett eller annat hundratal uppgående dylika, som den
med nuvarande förhållanden kan göra sig räkning på att få
in under sagde tid.
Den ko~;t1wd, som skulle föranledas af denna nu föreslagna
anordnings genomförande, skulle bestridas med anslaget till
sj ö beväringens vapenöfvande; specielt skulle kostnaden för
desse "särskildt" inskrifne värnpligtiges öfvande å eskadern
(cleri äfven inberäknadt en del af kostnaderna för utrustning,
kol, ammunition o. s. v.) utgå af detta anslag, hvarigenom en
obetydlig, dock alltid värdefull, ökning antingen af eskaders
styrka, eller af den tid uneler hvilken elen är utrustad, skulle
vara möjlig utan alt Oef~lll.rJa flottans Ol"dinarie iifitiii(JS(IJ!Sfa[/·
De ord, ,diskussion f'ör en sak framåt, stillatigande dödar
den", hvarmed insändaren bö1jar denna uppsats, äro nog att
hänvisa till för att förklara anled,zin.r;en till densammas författande. Våra bemanningsförhållandens tillstånd, specielt hvact
som rör sjöbeväringen, är sådant, att det giiver anledning till
allvarsamma reflektioner hos elen, l:>Olll sysselsätter sig niecl ditbörande frågor. Härvid framställa sig ofta tankar i det ena
eller anrlra afseendet, men hvad, som allt klarare och klarare·
framstår för insändaren, det är, att oi inom. jlottwt i.iro absolut
IMii(JIW att Hi.itta o.~s in uti vi.impli.r;t.'ifräga n , och att söka draga
11ll caluta vi kuww af vdr allmänna cä.rnpli()fTJti dennn sak hafva vi oändligt mycket att lära af ar- ·
meen. Den försummar minsann icke att under vapenöfningarna klargöra för sina värnpligtige, huru försvaret till lands,
sedan fienden väl är inne i landet skulle gestalta sig. Genom
det sätt vapenöfningarna vid anncen äro anordnade, får landbeväring~n någon inblick uti krigföringen till lanels och insuper en förkärlek för sitt vapen. Genom landbeväringen, års-
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klass efter årsklass, kommer sålunda arm eens tal an att föras
inför svenska folket. Steg för steg arbetar armeen sig till att
blifva eJt lrfvol!de r/p[ of 'ltlllio11e1t sjP~f Huru am1orlunda har
ej /fot fall handlat, då den slutit sig inom sig sj elf och försummat att göra bästa möjliga bruk af sina värnpligtige! Må
:fiottan komma till insigt om, att elen genom si11a ·uiirupliqtiy''
bäst kan föra sin talan inför svenska nationen och klargöra
för densamma hvad landet bör fordra af sin flotta och denna
af landet, samt hvilken uppgift flottan har vid fosterlandets
försvar och framför allt. vid värnaneJet a± vår neutralitet. Detta
är en sirla af denna sak. En annan är, att flottan, genom ett,
klokt användande af den allmänna värnpligten, bör draga största möjliga fördel af vår sjöfarande, samt af vår fiskeriidkande
befolkning. Detta kan jfottrw ri göra förr än viirnpl(qtsla!Jl'l' uch
allrt rlit hDmnde j'Dr{<ttfnilt!Jitl' qenom_qä tt en omm·betni''!l· En sådan är en absolut nlicl vändighet för att flottan skall knaua
fylla siu plats uti försvaret, och ju förr en sådan Yicltages,
desto bättre för flottan och dermed för hela landet.
'l'ill alla flottans män rigtar derför insändaren en uppmaning att siitta sig in uti viirnpliytslråyau, ty förr än vi på allvar gripa an dermed, förr få d aldr(q 1·eda uti vänt ,'Jemaunin!lsfDrhrl!lrmde, ja förr än värnpligtsfrågan iifoen fur flofinn är
ledd till en lycklig lösning, förr blir denna aldriy i.'fttlld att
S1wbbt kunna bema11na sina fartyy med fu/tq,,du. besc'itlniii!JCtl'.
Kan ej flottan detta, så kan elen ei fylla sin plats vid fosterlandets försvar. Flottan:; ti(:;j'räyct är följaktligen frågan om
värnpligtens rätta användande. lVIå vi inse detta och rätta oss
derefter!
Insändaren har nu fi·amhålit ett par sidor af värn}Jligtssaken, samt framställ t P-tt förslag om, huru en af de alh·arsammaste bristerna uti våra värnpligtsförhållanden åtminstone delvis skulle kunna afhjelpas. Insändaren får dock uttryckligen
betona, att detta förslag endast är af provisorisk natur. Bristen är ej afhjelpt, elen är endast förminskad, och förr än u!lt.
eller så goclt som allt, rörande sj öbeväringen undergått en
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omarbetning, förr kunna vi aldrig fön·änta att se hvarken
denna eller öfriga brister härutinnan fullständigt afhjelpta. Till
öfriO'a
brister häruti.' srJecielt den om inkallnin.Q'ell.' hvilken
b
skulle kunna rättas utan att sjel±va \ärnpligtslagell berörd es,
vill insändaren återkomma en annan gång.
Han nedlägger nu pennan med en förnyad uppmaning till
alla vänner af flottans framåtskridande att studera f!·(iyull om
vå1· 1, pliylens riitta 1111 o('i t~ dow/e i jiottcms t je11st, då säkerligen mer
än en af dem skulle blifnt h vad insändart>n redan är, nemligen:
~

Ur Generalamiralen Excellensen Grefve R. Cederströms efterlemnade papper *).
T.

Attadi:en på Roggennik.
titockholm el. 12 febr. 1790.
Högyälborne H err Baron och Capitaine.
Som Herr Barons och Capitainens närvaro uti CarlsGrona
nu rnera blifver tör Kongl. lVI:ts och Rikets tj ens t nödvändig
har jag fåclt H:s Kgl. lYJ::ts Nådiga befallning att H err Baron
och Capitainen tillkännagifva det :Kgl. 1\f:ts Nådiga ·v ilja är att
' ) UP-nom (ieu. -Amiralens ~onso 1J .Fri h. E th·. CCtlerstrlim ]•å l,(",fsta. so m
en Yi\hi]J a, för ]mJkell yj pi\ detta S'itt betJj" att fil fr~llllf\ira \";'\ r ]Jfliguste
tacksamhet, st,illt det d erstiides varantie arki\·et till redaktionens f("q· f, ·!;~llltle . har
denna blif\it satt i tillf'älle att medtlela titls kriftens läsare i:it.>l;illig·a intressanta
hantllingar från tle sjöcam]'ngner i slutet n f förra och början af tlettn i\rhnmlra<le,
hYari Amiral Cederstrcim tog en så fram stäend e tlel.
Yi göra en börj;lll mrtl attu,Jwn på ]{ ,.~gersY il; och 1;\ h\ ,\c rf sp. skr ifvelserna t~la fi\r sig sjrlfrn.
Heel.
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- - 3i:l7

-

38G -

Herr Baron och Capitainen utan uppehåll sig dit begifver; lärande Herr Baronen vid dess ankomst till dess station blifva
mera nögd än ledsen åt der1na hastiga resa.
Jag har den äran att med mycken h ögaktning framhärda
Högvälborne H err Baronens och Capitainens
Ödmjuke tjenare
C. Luger!n·in,q.

N.O. och N.V.sidan, disponerar Capitainen så sine medhafvande fartyg att de kunna beskinta desse fientelige fartyg som
ligga innom en innesluten Molja. Med detsamma bör giöras
försök att medelst båtar bemästra, upbränna och förstöra dem.
D enna lilla lVIolj a ligger ned an om den påbegynta och tillämnade Stora Molj en, som är upkastad af sten och sand på östra
sidan, och skall hah-a på ömse sidor öf>er alt diupt inpå
stranden, samt efter sagen intet Batterie inrättadt hvarken på
land ell er Molj en.
~

Kongl. Maj:ts Nådiga Instruktion hvarefter Capitainen Friherre Olof Rudolph Cederström har sig att rätta und er den Siö-Expedition honom uppdragen blifvit; Gifven Stockholms Slått den 12. F ebruarii 1790.
§ l.

Capitainen emottager befälet öfver fregatterne J arrarnas 7
Ulla F ers en, Schonerten Russaren samt vid passerandet af Slitö
hamn beordrar Schonerten Cossaquen som där ligger färdig,
att med Escadren wara följaktig.
§ 2.

Med desse fa,rtyg gär Capitainen så skyndesamt som wäderleken odt vindame tillåta till Finska viken samt vid passeraneJet af Hangö låter efterfråga fändrik Eskolin, hvilken där
bör inställa sig och i tölje af de ord res Capitainen äger att
honom öfverlämna, kommer att Capitainen såsom Lohwfficer
und er Expeditionen biträda.
§ H.

Derifrån seglar Capitainen genast till Roggerswik, hvarest
enligit inlupne underrättelser tio a tolf små fartyg skola uppehålla sig öfver wintren, som förmodeligen äro krigsfartyg;
Och som denna hamn är diup öfver alt utom nära landet på

4.

Skulle emot all förmodan Fregatter >vara utlagde på Rewels H.edd, så i fall de äro starkare än den Escadre Capitain en Commenderar, bör denne entreprise företagas med yttersta färsigtighet och med westliga windar, och i alla fall, med
all mögelig skyndsamhet, så att ej hastigt armerade fartyg
från Rewel må kunna Couppera retraiten till Hangö Udd,
ifrån hvilket ställe Capitainen begifver sig så fort det låter sig
giöra åter till Carlscrona.

s 5.
Sknlle Stormar eller åkommande sdra Siöskador under
nödfall twinga Escadren i någon svensk hamn, bör dess destination och föremål i mögeligaste måtto döljas och för öfrigit
mgen i Escadren känna projectet förr än det värkställes.
§ 6.

Besättningens hälsa under denna wintercampagne bör· wårdas på det högsta och tillåtes att upmnntra dem med Extra
f örplägning och förfriskningar samt penningdiscretioner åt dem
som på ett synbart och distingnerande sätt warda nytti.ade att
förstöra fiendens fartyg.

§ 7.
Sknll e Oapi.tai.nen efter denna Expedition finna att något
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fcrmånligit kunde uträttas på Rewel eller Rapsal eller annorstädes, äger han sådant företaga; \Varande Kongl. M:t försäkrad att Capitainen vid alla förefallande tillf?.llen lärer ådagalägga icke allenast lika ni t och drift uti Kg l. M:ts ~j ens t som
han altid visat, utan äfven elen mogna kundskap som till detta
företag fordras samt Siömanskap och Rikets tjenst kräfva i de
händ elser för hvilka ordres icke meddelas kunna.
Dat um nt Snpra.
CWS'l'AF.
C. Lagerbrillg.

Instruction för Cap: Bar: Ceclerström.

Prlllui1Jt elser för utgående Esqvadren under

Herr Capitainen Friherre Olof Rudolph Cederströms Befäl.
I anledniug af hvacl Kongl. l\1aj:t uti Dess Nådigs te instruktion Hed Baron och Capitainen befalt gjöres följande ärindringar.
Det blir angjeläget att gje åt de fartyg som stå under
Herr Barons och Capitainens Befähl 2:ne Rendez-wousplatser.
J n nom de första åtta dagar på latitud e af Slitö, i tall ~j.
contraira wind ar infalla; J senare händelsen tolf dagar. Serlermora vid Hangö.
Orderne härom förseglas och upbrytes endast då händelserne af förskingring inträffa. - De gamla igj ennkänningssignaler må nytias eller ock nya utstakas.
'rill 'l'idens vinnande bör kuttren Russaren genast detacheras till Slitö att derifrån med sig taga Schonerten Cosaquen;
hvarigenom ock Expeditions ändamåhlen blifva bättre dålde.
Skulle lickväl oförmodade händelser c:rvarhålla denna Kutter
Brigg i hamn och Dess fulla armering på flera dagar ankomma,
fullföljes resan och Cosac:ruen beordras komma efter.
Alla Upbringningar på Bårt-l{esan medtages eller sändes
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mn till Hangö, på det ingen tids spillan därigenom må uppkomma. Fyra Ryska Last-Fregatter skola ligga i Kjöpenhamn
Man vet med visshet att en ängels mann lastadt i London.
med krut för Petersbourg och väntades nyligen till sundet.
En Kutter som för kort tid sedan blifvit kjöpt skulle äfven gå
från Sundet till Petersbourg. J Kjöpenhamn ligger dessutom
en Kutter och en Luggert.
Detachering torde äfven blih'a nödig till Har:gö yttra Redd
att afhemta FäD:drick Eskolin. I,ickväl som resor och tillfälligheter möijeligen skulle kunnat förhindra ordernes framkomst
till honom och Fändrickens vistande därstädes, må Expedition
lika fullt utan uppehåll fulbordas. Liebväl bör af den som
detacheras, i Hangö utforskas alla möijelige underrättelser om
shillningen i Refvel oc:h Roggerswik.
Som väderleken denna winter varit ganska blid, kunna
Fregatter vara utlagde på Refvels Redd. Det synes ej troligt
att Kryssare derifrån eller från Cronstadt redan skulle vara
uti eller passerad t wiken. A Il mö i j el ig färsigtighet bör icke
dess mindre widtagas att ej blifva surpreneracl: men surprenera. Det minsta fartyget kunde till den ändan blifva skickadt
Råsom awancerad post åt Refwelska sidan, som awerterar med
skott om något fienteligt synes; men undgår att gifva alarm e
uti Refwel och på kusten i förtid. Lickväl sedan atta11ven på
Roggervik är wärckstäld, må widtagas hvad mayens Herr Baron och Capitainen anser leda till ändamålen: att in bill a fienden det dess styrka är stor, eller att den är en dehl af Utlupna
skj ep p från Cariskrona: alarmera kusten: gj öra mine af landstigning: eller utsprida Ryckte därom.
Från öppningen till Roggerwik bör ett fartyg löpa förut
inn med Rysk Flagg som signalerar der liggande fartyg och
möijeligheten af attaquen, hvilcken då tillfälle det medgifver
bör skj e om dagen, på det Batteri en ~j må sättas i ordning
till hamnens försvar. Det är med båtar och uneler fartygens
eld attaqnen synes bäst kunna skj e. l\iedgifver skyndsamheten at t bortföra någodt fartyg skjer det, eljest nppbrännes och
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försänkes alla fartyg. Äfven bjudes till att taga fångar för att
-af dem få underrättelse om tillståndet i Refwel.
Ordres böra förut utstaka Dispositioner, Befälhafvare,
Folck och gj öromåhl. Fändrick Eskolin kan såsom k j än nare
.af ±j enteliga kusten, öfveralt, upgj e h vad me h ra förmonligt
Herr Baron och Capitainen finner i dessa fan·atten må uträttas.
J händelse kundskaper skulle inlöpa om öfverlägsen fjentelig styrcl~a, försäkras Esqvadren uti Svänsk hamn eller genom Dess goda segling och tager man sig till ;-ahra an ej
bli±va Couperad.
Vinter tiden är att förmoda en stark ström som sätter
syclwart mellan Gothland och Lifland. Skulle s.-åra Stormar
och Sjöskador inträffa bör Esqvadren vara beredd att draga
partie af omkringliggande svänska hamnar och kj än n a deras
inlopp.
Äfven bör öfver vägas huruvida Js kunnat gjöra Finska
Hamnarne tillfrusne. Hangö plägar i alla fall vara lika så
snart öppet som Refwell. Ostliga vindar pläga också föra mycil:en clrifis ur Finska viken som attenderas till.
All mö ij elig Sj ömans-försigtighet bör iakttagas att bevara
master och lisa skj ep pet und er de svåra wäder som denna åt s
tid infalla, då nöden ej annorlunda fordrar.
Kongl. :Maj :t underrättas i underdånighet med en express
från Finska kusten om utgången af Exped ition samt andre
betydande händelser och förväntar äfven Commiteen med det
samma kundskap härom, samt Raport då Escrvadren kommit
i Finska viken.
General en chef och Gommendeuren med stora korset af
Kongl. Svärdsorden Herr Greh·e Meijerfeldt underrätta" äfven
.med bref att en liten EsqyadrP är ingången t;ti Finska viken.
Carlserona den 28 Febr. 1790.
A. 111-unck.
F. H:;-; Chapmc111.
J. C. To ll.
O. H. f\."ordellsl.:jöld.
Lm·s N. Hn!8chm.
Påminnelser för lät.ta Esqvadren under Cap: Baron Cederström.
'
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Raport til Kongl. Majestet af d: 14: Martii 1790.'.')
Den 13 Martii ankrade på Hangö yttra Redd med Fregatterne J arramas och Ulla Fersen. Outterbriggen Husar
Detagerades d: 5 til Slitö hamn med ordres til Sl;::onerten
Cossaquen, har ej sett til honom sedan el: 8. Han har hafvit
god vind at Exequera alla B~fallningar at jag väntar honom
stundeligen. Skulle Han intet komma innom fyra dagar; gjör
jag atta11uen på Rågö-vik med de två Fregattör som stå llnder mitt Befäl, med full öfvertygelse at det s!;:all lyckas lika
väl; det är intet mängelen af fartyg, det är surprisen, som
skall vara vår avantage. Från S:t Pettersbnrg till Hogland
är viken full af is, elj est har intet hafvit nogon ~nnan underrättelse österifrån.
Jfrån Carlserona och hit, har hafvit beständiga stormar
med hagel och snö, at mitt folck slitit förholt onclt. Eders
Kongl: .Maj:ts Nådiga tillåtelse at gifva folket som oftast Extra
förplägningar, har hållit dem vid Hellsan och godt mod, at
endast tio man äro obetydligt sinka af Besättningen.
Kongl: :Maje:ts ):i'regatte J aramas til ankars På Hangö
yttra Rede!.

c

.Raport til Kongl: Comiteen i Carlserona af d: 14: Martii 1790.
Den 13 om aftonen ankrade med J arramas och Ulla F ersen på Hangö yttra Redd. Outterbriggen Beordrades el: ö at
gå til Slitö, med ordres för Cossaqnen samt fick tillika Ordres,
intet uppehålla sig utan genast gå derifrån och i fall han ej
.skulle träffa oss utanför hamnen, at Direckte gå til Hangö.
d: 8. så honom i lofvart om oss uneler Gottland forcera med
Segel, så jag Suponerar, han den dagen eller åtminstone dagen derpå som var vackert väder., kom in til Slitö:, emecllertid
kryssade til d: 1:2 om morgonen ikring den högden, som var
en dag mer än orderna utsatt, trodde at han kunnat Passera
•
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oss, ty under denna tiden hafvit mycket tiockt, men det har
hau intet giordt.
Utom 2:ne dagar som var N. 0: och N. N. \V: hård storm
med hagel och snö, så har vinden varit beständig \ V estl: och
S. \V: 3t) timmar vackert väder, Rästen hård blåst, med tiocka,
så mitt folck slitit rätt ondt. Siuka 10 man af Besättningen,
för öfvrigit äro de vid goclt mod, n ogoc1t tröga af kiölden; i
Siön har vi sett ö. Seglare, 4. komne från Sandhamn och L
som geek öster ut, det var i Skumningen och Storm, så jag
intet kunde undersöka honom. Här har vi fått höra at Finska
viken skall vara full at is från Pettersburg ti l Refvel; jag
tänker vänta på Cutterbriggea i fyra dagar, komer han intet
då, seglar härifrån och giör attaqnen med clesse två fartyg:
intet annat än drögsmål, kan g iöra at denna Expedition misslyckas, det kornmer ej an på ett fartyg mer eller mindre.
Ulla :E'ersen seglar rätt väl och arbetar mycket makeligare
i stormarne än J arramas. Capitain Blom har varit outtrötteEg i försöken och altid hållit sig så tätt til samman med mig
at den alclra värsta och långvariga tioeka har intet ski ldt oss
från varan, ehuru jag aldrig gionlt nogra natt signaler, för
at ej uptecka mig ifall fiendteliga kryssare voro i siön. När
det blåser får pumparne nästan ständigt gå här om bord,
ellj est är hon tät.
Kong!: Maj e:ts Fregatte J arramas t il ankars på Hang ö
yttra Redd.

Raport til S: T: Wrang el af d: 14: Martii 1790.
Den 13 om aftonen ankrade på Hangl> ytt.ra Redd med
Fregatterne JatTamas och U ll a Ferse11. d: :). Beordrades Outterbriggen Husaren, att ofördröijeligen förfoga sig til Slitö
Hamn, at där påskynda Skonerten Cossakens fnlla armering,
och sedermera ofördröijeligen komma efter. d: 8. under Gottland såg nämcle Cutterbrit,g i lofvart om oss och Forscera
med segel, så )ag tror han samma da om aftonen el:r dagen
derpå kommit till S li tö. Sedermera kryssade 4 dagar där

utanf;)r, men som v1 beständigt haft storm och tioeld väder,
blandat- med Snö oeh Hagel, utom 2:ne dagar som varit temmel!gen yackert, således trodt Cutterbriggen kunnat Passerat
oss utan at synas, satte således Curss til Hangö. Har 10 man
Sinka af Besättningen . Fregatten har varit mycket läck under des::;a stormar och arbetat mycket Hårclt.
Kong l. ~I aj :t;; Fregatte J arramas till ankars på Hangö
yttra Redd.

Raport til S: T: Meijerfeldt af d: 14. Martii 1790.
Den 13. om aftonen ankrade på Hangö yttra Redd med
2:ne Fregatter J arramas och U lla Fersen och väntar efter åt,
en Cutterbrigg och en Skonare, anhåller således ödmiukast
det Herr <:hefven m. m: 'l'äcktes anbefalla, det lotsame varda
npmärbama på våra igenkiänning:S S ignaler och komma oss
till mötes utanför Helsingfors, Porkala och Tvärmynde, i händt>l,;e vi skulla vara nöclsakacle Söka nemde kuster.
Kong l: 1\I aj :ts Fregatte J arra ma,; till ankars på H angö
yttr<'L Redd.

Raport til Kongl: Maj:t af d: 19. Martii 1790.
Den Hi. om aftonen seglade från Hangö med Båda :E'regatterne J arramas och Ulla :E'ersen, Hård t väder N ord l: vind,
d: 17. om morgonen kl:n G. tick sigte af Hogervik, vinden
blef labrate at jag ej hant in så bittida som ämnats:. så snart
de kunde se mig frå.n Fästningen, hissade Holländsk Flagg
och giorde signal efter lots; Lotsen korn ochså om bord, då
han observerade Yi voro Svenskar blef han förskräckt, vi
muntrade upp honom, gaf honom pengar och monga löften,
så sluteligen blef han öpennhiertig. Mitt första Project var
at segla fc)rbi Batterierna och Fästningen, lägga mig för möllj an ocb J3räna up el e Skeppen som suponerades ligga där,
men hela viken var full af is, så jag ankrade kl:n 11 . :E': m:
mitt und el" Fästningen på halft Canonskått, skeekade Lieutenant Pettersson och Fenclrick -~ rcovito, med 36 soldater och
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20 Båtsmän at storma, som sedermera bleh·o seeuncleradA af

ett lika antal från .!!'re gatten Ulla F ers en; i land Y oro de helt
öfvertygade vi voro Holländare, men så snart de fingo se vårt
landstigningsfolk, sprungo en mängd af l:3oldater ifrån stad en
til f~lstningen. J ag och Ulla Fersen hissad e då Svensk Flagg
och t>köto nogra lag på dem, så de vände om i fult språng,
-vårt folk kom straxt i land och stormade; de Poster och folck
som voro i F ästningen spnmgo genast utan at lossa skott,
gamla irivalider som in tet hant så fort blefvo fångna: de hic:sade genast Svensk Flagg på Fästningen och Yi upphörde
m ed canonaden; en stund efter såg jag R yssarne böJjade sam la sig bakom ett Stenhus til ett ganska stort antal och giorcle
min e at marchera til Fästningen. Canonaden Bö1~jacle Straxt
ifrån Fregatterne så de Hetirerade sig, men jag continu erad e
min eld för at få ner hus et som hindrad e min ntsigt och tjente
dem til borg; efter en q vart timma kom en officer ut vid lmset med vit Flagg och vita Flaggor syntPs på et par ställen i
Stadeu, elden uphörde. Fendrick ArcoYito kom ombord oeh
Berättade at Gommendanten ville accordera f,Jr staden, samt
höra hvad viikor jag Yille gifva honom. Han fick til S\·<:lr
att alla K eisarimoan tillhöriga magaziner och Skepp Skulle
inom en timma vara i brand, staden betala fyra tusend Rubler
och alt hans folck ställa~ U]) på et ställe som voro uneler mina
Gauoner; Blef detta upfyldt skulle intet invånaren<~ l1änd a
11ogcrlt ondt äfven så \·äl som han Sielf med Sin Garnison,
mrn om han giorcle elen minsta skada til nogon af mitt folk,
skulle jag skiuta staden i brand och lämna iugen Pardon.
Han ingeck i de Yilkoren men drog ut på tiden; jag såg åts kellige Truppar folk komma från särskitta ställen från landet
in til staden och han s 'l'rnppar var furu t öfver 300. man stare!;:;
-vindrn blåste hårdt up från Nord som var stick i stäf i hamneu, at j ag Frugtade blif,·a fastsatt af is, ::-Jålecles skickade
Fändrick Escoliu i land med ordres til Lieutenant Pettersson
att förnagla alla Ganonema, Marchera från Fästningen, 'rända
eld på magaziuernr oc:h EmbanLnera, men tillika brnl'a all

försigtighet att intet blifva kringränd, äfven skeekade Fändrick
Arcovito til Gommendanten att hota och skrämma honom för
dess senfärdighet i sitt accords uppfyllande. Lieutenant Pettersson Exequeracle genast sina ordres, Gommendanten skeekade äfven folk med Bränbara ämnen til antändning. Ett stort
.:\Jagazin med Beklädnad för armeen, Tält, amuntion, alla sorter värktyg, skeppsutredningar etc. til ett stort värde och
skada för elen tilämnade Fästningen, Ryska trupparne och
Flottan.
Ett l\Iagazin med 54.000 tunnor miöl , Gryn och Spannemål samt 400 mastspiror, timmer och Balkar, tilhuggne att
bygga Ganon Pråmar och Bombkitsar, blefvo itända och upbrände. Där fants aldeles inga armerade Skepp eller Ryssen
tilhörige fartyg, utom 2:ne små Galeaser. men de lågo emellan
några Danska och Holländska Skepp, isen var i möljan och
en fiercledels mil utom, så man ej kunde få dem ut, således
lämnades de, på det ingen ärsättning skulle kunna begäras
för de andra Skeppen som posetivt råkat i brand om vi antänt dem Under det Fendrick E~colin var i land, träffade
han på ett masquerat Batteri af H nya tolfpundie Ganoner
som voro öfverhölgde med ris, han förnaglade dem genast; han
har visat dessutom så mycken nit, drift och oegennyttighet
för Eders Kong l: Maj e:ts 'l~j en:> t och nytta at j ag vågar i underdånighet Recommendera honom i Eders Kongl: Ma:is:ts
Nådiga Hogkomst om Belöning.
49. 'l'olf och adertonpundige Ganoner blefvo förnaglacle;
ntaf dem voro 37. på fästningen och det masquerade BattPriet,
rästen voro tätt bredvid Ryska truppen, de sökte väl hindra
folket i bö1~jan, men då de hotade Skiuta ner elen första som
rörde sig, stodo de helt stilla och sågo på vårt folk arbeta;
Sedau alt detta var giordt, Embarquerade vårt folk under ett
beständigt hurrande. En Soldat af Sprängportska Regementet
saknas som säkert har rymt. Några Particula,riter, F~Lstnin
gens tillstånd och Ryssames Belägenhet kan Fendrick Escolin
lämna uplysning om, som var båd e i land och ombord när-
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varande då j ag fick nogra underrättelser. :::\å snart folket var
ombord, kapade tåget och Lo±verade ur hamnfm; det blå:-te s3.
hårdt och mitt folk voro så våta och uttröttad e, at jag nödgad es giöra den maneufren; intet toreles jag li gga ()Yar, ty
öfver 5. ell: G. Curirer voro gångne til Revel, och :::lkepp ],an
komma lättare derifrån m ed N orcll: vind än från Rågervik.
Under det Magaz:inern e Bran, tog elden af Bl åsten uti :!:ne
Hns i 8taden· det Bran hela natten och så län.Q."e vi J:m nde se
'
'
~
Staden dagen derpå. Lieutenant P ettersson och F~ludrick Areovita hafva visat så mycken tiltagsenhet, Kunskap uch Drift
uti Både Landstigning och öfrige rörelser i land , att >id all a
harelie tillfällen kan Eders Kong!: Maj estet emploi j era, att de
skola i1tmärka sig som kunnige och Tappre Officerare; j ag får
i underdånighet nncl ers tälla om Eders Kongl: M aj es tet, .-il!
ben åda dem m ed Sv~irclsorclen, samt Extra F endricken N orclstedt på Fregatten Ulla Fersen att blifva Fenclrick på stat.
All a officerarne budo de skulle få blifva Emploijerade vid
stormen, innan de viste at det skull e gå så lätt som det gick,
F endrick Lillj eqvist och Extra F enclricken \Veisberner på
Jarramas samt Extra Fendricken Olsson, som far som Seknnd
l)å Ulla Fersen, anhåller Underdånigast motte få en grad .
Folket voro så tilltagsne och modige at det kund e gläclia en
Engel från Himm elen. Den 19. om morgonen ankrade på
Hangö Redd hvarest Gutterbriggen och Sl~on erten Cossa(luen
lågo för oss. I natt seglad e genom isen i hela viken; med
första goda vind , går til Carlserona med min lilla Escadre;
isen har så upfylt alla vikar p å Estländska kusten at intet
kan uträttas där. l land blef utspridt en Sveusk Escadre
kryssade i viken, Som ärnade giöra attcHine på R eYel och
Landstigningar.
K ongl: l\1aj s:ts Fregatte J arramas till an kars på H angö
yttre H edd d: 19 l\fartii 1790.
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Raport til S: T: Meijerfeldt af d: 19 Martii 1790.
Onsdags Förmiddag el: 17. Martii, ankrade med Fregattern e J arramas och Ulla F ers en utanför Rogervik, giorcle lanclstio-ning· Bestormade Hnfvud Fästningen, förnaglad e 49. grofo
'
va Canoner, Satte eld på alla Keisarinnans magazin er, hvilka
v or o Fourneracle med ammunition, Skepps utredningar och
54.000 tunnor. flere sorter Proviant, Östra siclan af Staclen tog
genom Bl åsten eld . .Fått en Sedel af Gommendanten på 4.0CO
Roubler i Branclskatt; inga armerade Fartyg fants. l Skumningen nödgades kapa tåget. och loh-erad e oss ut på Redden.
T orselags morgon lyfte igen, arbetad e oss ut och ankrade
Fredags morgon kl: 8 på Hangö R edd, hvar j ag mött Gutterbriggen Hussar och Siwnerten Cossaquen, ärnar med första
god vind Segla.
Kongl: l\1ajs:ts :B'regatte J arramas til ankars på Hangö
Red d d: 19 Martii 17 ~10.

Morgen-Lied in Port Baltique.
l.
Vcraehtet nir·hl der tl<"ll\1·crlcn lfppr;
:Mit ZII"CY freo·att cn iilJl'ro ::\lcc•r.
Bcmannt tlul~lJ ein ganz ldeine l'<•rps.
:P:rsl"IIIW]•t f'r nnsl'r B<1ltis pl•rt .

ll1r CI.ef genant H err Ced,•rstri.•IJJ,
Venli ent e i~< H eltlen-Viad i·nJ.
Sein :Frmlrick ,-a r H err l'L'lcr Sq uent"
In angst nnnt nwn ihn Ex<".rl kncc.
:L

llcnn angst naJJJJJ be_,. Jllh iil,erlwnd,
Und Lilwrn Bnnl ging der Yt•n;bmL
Yrrnagl'lt Yar ein j cdl·r E:t•pf
Ans je1len H elden 1rart cin Tru] •f.

309-J.

Da nn t;i cngs auf die Can<onen her,
lilan ,-iolirt mi t niigdn sdmer.
PHanb \:u staf;; nam 0n oben dnll tf,
\Vir Aoh·n <Lmm mit f;c-ltnell en Lt ut.
rJ.

Hel• ! ~ iettman ntlt z war ganz al!,•i n :
Wo11lt Iln <]Pn ganz des TeufPl s So' in ,
\rir hnh on p Scxhuncll'rt nwn
Und Hodeeks fiihrt di e Borger an.
r;

Do<·h H olol Hoherts ul cidt IIIHl blas
Nimt z11 fitwht w <l en <liuten glas.
l ' n•l seltreibt sid1 lllit den Heero scin
Zu f'incm Krigs n efang•)n rin.

All ciu das ,,-nlltc•n j cno ni•·ht,
Wcils ihrem Hcici1 an hru<l geltri··ht ;
\ :ibt 11 ns ..JJJOO rnbel hin ,
Da ;; ist Yiel nwhr na eh 11nsf'r si nn.

Flwh s wanl <ler II' Co·hsl'l '"'s gestcl<lt,
\' ersr·h unt h!i oh nuu So!tlat und H elol
Die' Sch1rcckn gicngcn miinnich!if'h
r n<l Lwhten <:itwrn P~t r·k c l sir h .
~J.

l11ol••ss n'rbrandt da s Magazin.
Die sc·ho ine mengc Korn war hin .
]\[an sa PS an in g11 ter r11h.
r:., hrort j :l 11111" <lr r Kronc Z'l.
10.

1; nd ,·ic•l g<'pl11nd ert 1\'Prden Hills~,
! ~ plnn d·•rt llll sP r t•ig,•n Hn s,;

Sn cndig-t sit' h <lns alwnth cu'r,
.'\lit hranrlt tllt•l R.lllh Yol n tt nsem fe 11er.
l !.

Uno! Du. O! Lieher fr omer Christ.
\\T,, n d11 <li es in tl\•r Zcit nn g liest,
Lcrn dcmuth drau s. hedenk Dein wohl ,
T hu dPin e pfti•·ltt und sci ni e h t sr·h wol.
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Ur redaktionens notisbok.
Årets eskader. Med glädje anteckna vi det allmänna in"tresse och det deltagande, hvarmed årets eskaderöfningar af
-den svenska allmänheten blifvit följda. Vi se häri en yttring,
som inger hopp att öfvertygelsen om flottans nöd vändighet
för detta land begynner 71 slå igenomn.
Vi hoppas att i ett nästa häfte kunna gifva en redogl>relse för de problemer, man uppställt för öfningarna och det
sätt hvarpå dessa blifvit lösta.
Sammanslagningskomiten, som man benämt den komite,
som blifvit sammankallad för att -- med anledning af en
skrifvelse från 1893 års riksdag - taga i öfvervägande huruvida lanclt- och sjöförsvarsdepartementen lämpligen kunna
sammanslås till ett, har nu börjat sina arbeten. Vi hafva ej
hört sjelfva frågan synnerligen diskuteras inom maritima h:retsar. I mål, som gå på lifvet, är den anklagade sällan talför;
hans hopp står till saldörarne.
Herraväldet till sjös. Kriget mellan Japan och Kina, hvarom
ännu endast magra och i det hela otillförlitliga uppgifter kunna
erhållas och hvarom det sålunda ej är möjligt att få en
klar öfverblick, tyckes emellertid r edan nu till full evidens
bevisat den gamla satsen, att vid strider mellan magter med
sj ögränser är 71 herraväldet till sj ösn (the command of the sea)
kärnpunkten, det är alpha och omega, det som bestämmer
seger eller nederlag.
Harveyiserade plåtar tillverkade i Frankrike. Uti FrankTike, hvarest man nyligen bö1jat att tillverka harveyiseracle
pansarplåtar, hafva dessa, vid försök å skjutbanan vid G<"n-re,
vis:ott sig öfverlägsna elylika plåtar, tillverkade uti England
.efter Harvey's egen metod. I sj elfva verket hafva dessa j ernförande försök mellan de franska plåtarne och en engelsk
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plåt af Vic:kers konstruktion Yisat, att Eughmcl för närYarande
icke ligger öf\-er uti pansarplåtars tillverkning. Möjligt är,
att Engelsmännen om några månader återvunna elen förlorade terrängen, men för tillfället är det mer än tYif,·elaktigt, om de vid denna tillverkning intaga första rummet.
(l.l' til('J,t,)

Skjutförsök med engelska minbåtsjagaren "Havock". J!'ör
att ntröna huruYida den nya minbåtsjagaretypen äh-en vid
hög fart är i stånd att uppfylla sitt ändamål, el ,-_ s. att fiirstöra minbåtar, har man låtit "Havock" (2:W tons, l st. 70
mm. och 3 st. 67 mm. kanoner, l fast bogtub oc:h 2 rörliga
tuber akterut på däck), det första tartyg af denna nya
typ. utföra en serie skju tJörsök. Till detta ändamål hade
man förfärdigat en tafla, till form och storlek motsvarande
en l:a klassens minbåt. Pörsöken om±attacle elclgifning mot
denna tafla under fyra olika anlopp. Tiden hvarunder eld en
fick afgifvas var för hvmje anlopp begränsad till eu minut.
Det första anloppet skedde med tio knO]JS fart rätt emot
målet, hvarvid eld från 70 mm. kanonen öppnades på e;. 1,370
m.; sträckan som genomlöptes under elclgifningen var c. 320
m. Andra anloppet skedde med samma fart, som det första,
men tvärs ±ör taflan; när målet var på c. 730 m. afstånd och
12° för om tvärs öppnades eld en från 70 mm. kanonen och
från en 67 mm. kanon; af.<stånclet till målet var aldrig uneler
640 m. Uneler tredje anloppet gick "Havock" med 24 knops
±art rätt mot målet, hvarvicl elden från 70 mm. kanonen och
en 57 mm. kanon bö1j ades på 1.370 m.; den genomlöpta distancen var c. 730 m. Vid fjerde anlopp et ångade "Havock"
med högsta möjliga fart rätt mot målet, hvarvid elden från
70 mm. kanonen börjades på 1,000 m.; dfm under elclgifningeu
tillryggalagda clistancen var c:. 730 m.
Efter hv<:uje anlopp nncl ersöktes taflan noga, oc:h antecknades träfiames antal. Skotten hade hufvud sakligen varit
riktade mot styrtornet, hvmjemte det ,-isade sig, att 67 mm.
granat,erna, hvilka krewracle Yid anslaget, hade åstadkommit
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större förrödelse än 70 mm. stålproj ektilerna, h vilka förblifvit
hela. Hesnitaten af skjutningen voro så goda, och denna utfördes under förhållanden så nära lika verkligheten, att man
allmänt fick den öfvertygelsen, att en minbåt ej kunnat motstå
ett sådant anfall.
(:\Iarinc

Rut~~J,clwu).

Skjutförsök mot harveyiserade pansarplåtar. U n der skjutförsök i Nordamerika mot 203 mm. harveyiserade plåtar (med
en 30 cm. kanon) hafva dessa icke gifvit så goclt resultat, som
man väntat sig. Bland annat visade sig en större, gammal sprielm, troligen uppkommen vid härdningen, som gick
inuti pl::tten slutande circa 25 mm. från plåtens båda sidor.
Med stor spänning motser man derför utgången af skjutförsöken
mot de 432 mm. tjocka plåtarue afseelda för '11\[assachusetts".
(Army an<l Nary .Journal).

Skjutförsök uti Ryssland med ett nytt slags pansargranater.
Enligt meddelande till Times hafva å skjutbanan vid Okhta,
nära St. Petersburg, en del skjutningar blifvit utförde mot
pansarplåt med ett nytt slags s. k. "magnetiserade" pansargranater. Då denna benämning troligen endast afser att missleda, antager man att denna "nya" pansargranat ej alls är någon "ny" projektil, utan att namntlt endast anger en uppfinning, användbar på alla moderna projektiler. De vid försöken
närvarande engelsktt och franska fackmännen antaga nen,Jigenr
att uppfinningen består deri, att projektilen blifvit f(jrsedd
med ett slags kappa af mjukare metall, som omgifver och
skyddar dess spets vid inträngandet i pansarplåten, tills proi ekti len nått de mjukare lagren bakom den hårda ytan. Denna
kappa skulle fasthållas vid projektilen på magnetisk väg. En
fullkomligt oskadad projektil, som förvisades efter att hafva
geno mslagit en fi" plåt, företedde inga som helst yttre tecken
till att någonting på mekanisk väg varit ±astsatt vid densamma, hvilken omständighet bestyrker det förra antagandet.
De ''magnetiserade" pansargranaterna visade sig ega be-·
tydligt större hållfasthet itn de vanliga.
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Allt detta gifver anledning till den förmodan, att den
"'magnetiserad e" pansargranaten är likartad med d~n 12:ranat
o
försedd med smiclesj ernkappa, som (Umämnes i captain Ord e
Brown' s bok om pansar, och h ,-il k en projektil för 15 år sedan
försöktes i England af general Inglis och captain English.
Enligt captain Brown's beskrifning synes kappans dåvarande
fastgöringssätt varit felaktigt, ej principen.
!Cnit. Sen. l:az).

Jernvägsbatteri. Vid Newhaven i England ha~-. inför saklmnniga, pröfvats ett j Arnvägsbatteri, bestående a{ . ett bepansrad t lokomoti v med en rörlig plattform, ett slags ;-ändskif,·a,
med en de1·å uppställd 12 cm. Armstrongs kanon, sr,mt henne,
likaledes bepansrad e, vagnar fijr betjeningen. Denna utgjordes af 19 man , hvaraf under elclgifning 3, utgörande den
·egentliga kanon be~je:1ingen, hade sin post p::\ plattformen, medan de öfriga 16, hvilka framskaffade ammunitionen. nedo
vändskifvan m. m, stoclo på banvallen. \~id eldgifning i banriktningen behöfcles ingen särskild fastgö ring af plattformen,
men vid sl,jutning tvärs måste elensamma försäkras.
(The I\aYal

Lokomotiv- eller
·dringar, man skulle
jagarne, uestämdes,
knop, om de hade
minst 27 lmop, om de
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:llil. Rcu ·r d) .

tubpannor? Vid fastställanrlet af de forställa på de nyare engelska torpedbå.tsatt dessa skulle göra en fart af minst 2(:)
lokomotivpannor, ?i/Iii dNeiJII)f '' Il i~,;·t uj"
coro /ursuldu med tuf,ponll01".
(Le Y.aeJ ,t).

Reglementsbestämmelser angående högsta tillåtna fart fljr
tyska marinens alla fartyg, med undantag af torpedbåtar och
divisionstorpedbåtar, hafva i år blifvit utfärdade. Enligt dessa
förstås med högsta tillåtna maximifart den medelfart, som fartyget vid profturerna har uppnått under 6 timmars kontinuerlig gång, med ett vattentryck af 50 mm. för lokomoti y- och
30 mm. för cylindriska pannor. l\Iecl maximifart för vanliga
fall förstås den erhållna medelfarten under en 24 timmars
lwntinuerlig gång, med ett vattentrycl;: af resp. 30 och 12 mm.
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Under Yanliga förhållande få fartygen ej forceras öh·cr denna
lägre maximifart. Skulle omständighetema föranleda en fartygschef att någon gåug använda högre fart, får denna ej
bibehållas längo·e än und er tre timmar, hvarj emte särski ld rapport angående orsaken ti ll fartökningen, samt inn ehållande
uppgift om huru länge elensamma pågick, skall afgifvas för
hva1je gång sådan fartökning egt rum.
Brennans kontrollbara torped. Enligt ett meddelande i engelska parlamentet hafva. under sist förflutna tvenne år, en
del försök utförts med att framclrifva denna torped från fartyg. Försöken hafva utfallit ganska lofvande, men några
detalj er angående dem kund e ~j offen tliggöras
(C t1it. i::lcrl'. (;az).

Nya franska torpedbåtar. Tvenne af 8oci1; tu des Chantiers de la Loire byggda minbåtar om 1.20 tons, med två propellrar, tripelexpansionsmaskiner, och rii,pruu ,or af du Temple's
konst ruktion, hafva nnder proft;1ren nppnå~t en fart af resp.
24,,; och :2t\ J knop.
(Le Ya"ht ).

Antalet maskiningeniörer uti engelska marinen. Enligt lord
Brasse y' s N a val Amma l för innevarande år fanns år 1.882 i
engelska marinen en maskiningeniör tör hvarj e sjuhundrade
hilstkraft, medan numera endast finnes en för hvar:je 2,000de.
Utdrag ur amiral Vallons rapport om franska slagskeppet
" Magenta". "Till om med i fullkomligheten af (fartygs ) konstruktionen ligger en fara, som ej synes oroa de fartygskonstruktörer, hvilka blifvit rifna med af allmänna opinionen el ler
ledda af befallningar från högre ort el ler af önskan att se
oförsökta förbättringar införda. Härigenom blifva, äfven våra
siömän, hvilka sk0la lösa det svåra problemet huru moderna
pansarfartyg bäst böra användas uti ett kommande sjökrig,
förda bakom ljuset."
Härti ll fogar ?II. \ Veyl i L e Yrl(·/d fö ljand e retlektioner
"Det ~lr tyd li gt, att våra (franska) fartyg hafva passerat grän-
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sen af det invecklade, och att man har öfvedastat dem med
en massa småsaker, som icke kunna tåla ett kanonskott, samt
att åsigterna hos dem, hvilka skola utkämpa sjelfva striden,
ieke alltid äro desamma, som hos de personer, hvilka äro de
bestämmande vid de mili tära anordn ingarnes utförande. Naturligtvis gäller denna anmärkning icke de större anordningarna, utan afser den mängd smågrejor, som man hopar på
fartygen, och h vilka man älskar att hitta på för att und erlätta
den dagliga ~jensten ombord. D et är tör öfrigt icke endast
nu ±ör tiden, som denna tendens har visat sig; man har sett
,:;amma sak upprepas hva1j e gång det gällt någon liten mekanisk ell er elektrisk uppfinning."
(Lo Lwlttl.

Uppfinning äfsedd att förminska faran för ombordläggning.
En fransk lieutenant de vaissean, Hoger, har framställt ett
f,)rslag, hvilket, under det att detsamma icke förändrar någonting af nu gällande bestämmelser, skulle, til lämpadt på större
frtrtyg, hlifva till stort gagn för sjöfarten.
Lieutenant Roger föres lår, att hvarje snabbgående, vare
sig örlogs- eller handelsfartyg, skull e förut, i höjd med märsen, föra en tillräckligt kraftig elektrisk proj ek tör, som uti
fartygets medellini e utkastar en ljusstråle, divergerande i vertikal led. Härigenom skulle bildas ett slags ljusplan, betecknande förlänguingen af fartygets medellin i e och h varigenom
ano·ifvas
sätt skulle
detsammas kurs på ett fhllt noo·oTannt
,
b
.
bb
hvilket åter skull e medföra att en ombord läg·o·nino· med detta
'"'
b
fartyg blefve mycket lätt att undvika
En fransk ticlning, le Cosmos, framhåll er fördelame af
denna uppfinning, särdeles för fartyg gående med hög fart,
~amt förklarar, att ett sådant ljus, som på ett större fartyg
utstrålar från en punkt kanske 1.00 meter för om bryggan,
id~e skulle genera de derstädes sig uppehålland e personerna.
Deremot skulle det redan på långt håll upplysa all a fiskefartyg,
samt bojar och clyhkt, sor11 fn nnos i farvattnet, och hvilka
.
man ville undvika.
(L<' Yar·htl.
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Sjöofficer hedersdoktor. Captain :M:ahmt i Förenta Stater·nas marin, den kände sj östra tegen. och författare till ''The
influence of Sea Power upon History" m. fl. epokgörande sjömilitära arbeten, har af Englands två största uniY ersitet,
.Oxford och Cambridge, blifvit promoverad till hedersdoktor.
(Fnit. Sen. c;az).

Kustförsvaret i Ryssland. Hyska sjöförsvaret i S\arta Hafvet är för närvarande uneler omorganisation. Efter dennas
genomförande skall general-guvernören i Sebastopol haf\·a
högsta befälet öfver kustförsvaret. Denna post, som hitintills
beklädts af en högre landtofficer, skall hädanefter innehaf\·as
af en sjöofficer med titel af Högste Befälhafvare öfnr S\·arta
Hafs flottan.
(The Na,·nl an'l

~Iii.

ne(·onl).

Gibraltar såsom replipunkt för en flotta. En deputation
från engelska parlamentet har uppYaktat premierministern och
förste amiralitetslorden för att uppmana dem att låta \idtaga
åtgärder, dels för att bygga torrdockor uti, Gibraltar, dels flil"
att derstädes anlägga en stor skyddad ankarplats, samt dels
för att förbättra kolningsförhållandena och förstärka flottans
reservammunitionsförråd på detta ställe. Lord l=?,oseberry uttalade sin sympati för dessa förslagen, medan Lord Spencer
äfvenledes erkände tillvaron af de påpekade missförhållandena,
men på samma gång framb öll svårigheterna att på kort tid
utföra ens de vigtigaste af de framstäida förslagen.

den tre dj e var den "fagging''·'-'), som hela den äldre delen af
kadetterna utöfvade mot de yngre. "Fagging" i måttliga dimensioner skadade ej så myck et, ansåg captain 1\Ioore, men
på "Britannia" hade den tagit en sådan form och utsträckning, att han ämnade sätta stopp derför.
Vice amiral Sir R. lYiolyneux, varfsamiral i Devonport,
som utd elade premierna, höll derefter ett tal till kadetterna,
hvari han uppmanade dem att ej lägga bort studierna derföre
att de lemnade "Britannia". Ej blott såsom midshipmen och
sedan såsom und erlöjtnanter vid akademien i Greenwich, utan
hela sin tjenstetid igenom måste de D)rtsätta dermecl, om de ville
hålla sig upp e i sjömilitäriskt vetande. Till bevis härför an förde amiralen.' hurusom förändringarna och förbättrilJO'arna
o
inom marinen voro så stora, att t. o. m. han sjelf, som jn på
varfvet. i Devonport hade bästa tillfälle att se dem, hade svårt
att följa med alla.
~

(l"nit. Sen. Gaz.)

Rättelse. Den i förra häftet, under rubriken "Rysk Krigsi:ättsclom" efter J ourn. of R. U. S. In st. meddelade l.i.nderrättelsen att Kapten Zarine efter kryssaren r'itia.z förlisning
blifvit degraderad till simpel matros lär enligt h \ad vi från
säker källa förnummit sakna all grund, utan har Kapten Zarine
istället erhållit ett högre befäl.
*J Anm. ?i"iistan ou fvcrsättligt cn~elskt C•nl. sc.mniirma Rt motsn1ra' af drt
svenska pcnalism.

(l'nit. Sen ·. (;n'!.

Olater å engelska kadettskolfartyget " Britannia". Y id den
senaste årliga premieutdelningen derstädes uttalade sig "Brittannia's'' chef, captain Moore, angående en del ovanor, som
all~j emt florera derstädes, och h vilka ovanor han förklarade
sig ämna utrota. Den ena var den tobaksrökning' som egde
rum öfverallt iland; den andra var oskicket att gifya clt·icksp enmngar åt instruktörer och underofficerare (petty officer.;);
'lidskr. i Sjöl'.
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Tilldragelserna i Rio och Brasilianska
revoltens slut.
Såsom en afslutning på elen redogörelse öfver tilldragelsema vid brasilianska flottans revolt emot presidenten Peixoto,
som innehållits i föregående häften af tidskriften, och hvilken
redogörelse behandlat ticlen till och med den 17 sistlidne Februm·i, lemna vi härnedan en sammanfatt ning af de hufvudsakligaste händelserna , till den tidpunkt, då man kan anse revolten hafva blifvit undertryckt .
Det var i midten at Februari, som 1·egeringens , i föregående berättelser öfver upproret omnämda, nyskapad e flotb först
visade sig utanför Rios hamn, derigenom stärkande regeringens
tillförsigt om slutlig seger, på samma gång den än ytterligare
nedslog de upproriskes , genom föregående månaders fåfänga
bemödanden , redan bAtydligt sjunkna mod. Den 18 Februari
landsatte regeringsfa rtyget Nitliteroy 300 man på vikens yttersida. Afsigten hade dessutom varit, att Nietheroy efter dessa
truppers landsättand e skulle hafva gått in i hamnen och med
sin dynamitkan on (se elen redogörelse öfver Nicftte1·oy, Al}te·ricu och de i N Ordam erika af brasilianska regeringen inköpta
torpedobåta rne, som lenmaeles i tidskriftens föregående häfte)
beskjutit Fort Villegagnon , men enär dess clynamitkau ou genom förräderi blifvit gjord obrukbar, så blef häraf intet.
Alldenstund ofvannämda och andra regeringsflo ttans operationer vi~ade, att amiral l\lello ej hållit sitt löfte att förstöra
regeringens fartyg, innan de voro i stånd till ett aktivt ingripande uti krigsrörelse rna, så sände amiral de Gama den 21
:B'ebruari tidigt på morgonen Aquidu!JI/u ut ur hamnen för att
aug rip a dem. I trots af att alla tre spärrforten vid inloppet,
hvilka ju voro i regenngens händer, häftigt besköto detta
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fartyg, vid utlöpandet, så synes det ej dervid hafva lidit någon
allvarsamm are skada. Aq11idubmts chef tyckes dock hafva
hyst en viss respekt för regeringsflo ttilj en, ty något anfall
derpå företog han ej, utan ångade i stället söderut för att
sluta sig till amiral l\'Iellos dervarande afdelning.
Den 23 Februari träffade en från Ponto l\Iadame affyrad
granat den bevärade insurgentån garen l"e11us med den påfölj d 7
att dess krutdurk exploderaJe , delade fartyget i tvenne hälfter
och dödade chefen samt 29 man. Från denna dag och t.ill
det, elen lO Mars börjande, slutliga undertrycka nd et af insurrektion en inträffade ingenting anmärkning svärdt. Sistnämde
dag ankrade regeringsfa rtygen .A u ro ra, r..·icldlteruy och J> estroyer
j Praia de S. Joao utanför hamniulopp et, medan Porruzalt.IJbn
och Amr'J'icu. kryssade till sj ös. Påföljande dag del g af presielenten Peixoto de utländska magtemas beskickning ar sitt beslut
att fortast möjligt undertrycka upproret, och att han inom
48 timmar ämnade bö1j a eld eu mot de revolterand e far tygen,
från alla pjeser såväl till sjös som till lands. Amiral de (+amas
första tanke var att fortsätta kampen till det yttersta. Han
afhölls emellertid från vidare blodsutgjute lse genom tanken på
Peixotos stora öfvecmagt, samt sin egen brist på manskap,
})å ammunition och andra fönåder, hvartill kom gula feberns
hä1jningar och de snart stundande valen, som för insurgenterna omöjliggjor de att fasthålla vid sin förevändnin g tillupprorsfanans höj ande, Peixotos förmenta olagliga innehafvanc le,
af regeringstyg larne. Den 12 Mars erbjöd amiral de Gama
att underkasta sig på vissa vilkor; då presidenten vägrade att
antaga dessa, be g af han sig, i emte flertalet af sina officerare, ombord på portugisiska korvetten A1indello , och ilandsatte allt sitt manskap på ön Enchaclas.
Följande e. m. besköto samtliga r egeringsfort och batterier de öfvergifna fartygen ända till kl. 4, Jwarpå regeningens
eskader, då man derifrån ej erhöll något svar omkring kl. (~
e. m. inlöpte i hamnen och ankrade midt ±ör staden. Den
14 l\Iars besattes ntan motstånd de insurgerand e forten och
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fartygen af regeringens anhängare, och Peixoto var efter sex
månad ers ansträngningar åter h erre så.-äl till lands som öfver
hafsviken vid Rio de Janeiro.
Amiral da Gama och hans anhängare blefvo sedermera
från korvetten MindelLa landsatta i Bnenos-Ayres, ett brott mot
folkrätten, hvilket, som bekant, föranledde diplomatiska förvexlingar mellan Portugal och Brasilien.
I södra Brasilien fortsatte insurgenterna emellertid motståndet~ hvartör amiral Gonyalves, befälhafvare öfver regeringens flotta, beg·af sig elit för att anfalla rebellernas fm·tyo"bl
framför allt :!quidobrm, öfver hvars sprängning det p å annat
ställe i detta häfte af tidskriften lenmas en redogörelse.
l\led denna affär afslutades sj öoperationerna. De lärdomar
man ur sjömilitär synpunkt kan hemta deraf ·- - frånseclt episoden med Aquidu!Jan's sprängning genom den tredje torpeden
som ett torpedavisafartyg lyckades afskjuta - äro ej många.
De vigtigas te synas vara: att f' II !Htrt sp ii n'fin·t e,j äro nog för
att stänga passagen för fartyg, ty icke blott A quida&an forcerade inloppet till Rio trenne gånger, utan sådana forcerin gar lyckades äfven för vanliga, bevärade hanclelsångare, h var af
rebt:Jlerna betjenade sig; samt: att det är möjligt, att på
k ort tid omändra dertill lämpliga privata ångare till krigsfartyg.
Värdet ai denna senar'e lärdom förringa,; dock deraf, att
det ej lär varit så alldeles h elt med de nyskapade örlogsfartygens förmåga att, om så behöfts, upp taga en verklig strid.
Enligt "New-York H erald " befann sig nemligen presidenten
Peixotos flotta vid dess ankomst till Pernam bu c o i ett bedr(if~
ligt till stånd . Så t. ex. var Xictl,l'roy så godt som blottad på
ammunition. Der ombord befunna sig ej mer än fem ladelade
granater för dess dynamitkanon, deraf en med 500 och de
öfriga med 200 skålp. bomnllskrntsladdni ngar; dessutom fnnnos
till denna pj es omkring ett dussin oladdade granater och
19 tändkolfvar till dylika, hvaraf dock ingen var Yederb örligen afprofvad. Sai~ samma >ar förhållandet med ammuni-
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tionen till H otchbsskanonerna. Änterbilor eller huggare funnas ~j , ej heller en enda patron till de få winchestergevär,
hvilka hörde till fartygets utrustning. D en person ombord på
}..'icthrn·oy, som skulle handhafva dess Sims-Eclison-torped , var
icke förtrogen med dess skötande, liksom ej h eller förmannen vid dynamitkanonen, hvilken senare deserterade af denna
anledning.
~Vict/iei'O!J hade under öfverresan de till torpedbåtar apterade Peiseen och Ja oelin på däck, men dessa far tyg skadades redan vid insättanclet. Vid framkomsten betunnos Ji'eiSI'("t' s torpeder inrostade, hvmj emte ett par fj edra r och andra
delar tillhörande dem alldeles voro borta. Det kan vara öfverflöd igt att anföra alla de haverier som sj elfva fartygen led o,
eller olycksfallen med deras maskiner, eller det nyanvärtvade
manskapets rymningar. Det torde vara nog att påpeka, att
det måste anses vara alldeles förkastligt att vid l;:rigsutbrott
sö ka lita på till örlogsfartyg apterade fartyg, bemannade med
för tillfället h oprafsade besättningar. Som det nu blef, börj ad e denna nyskapade flotta ej sina operationer förr än amiral ::\Jello hade lemnat Rio, amiral Gama blifvit bragt i högsta
nöd och Hio·insnrrektionens slut kunde vä<ntas för hvarje dag.
(Efter :\li th. aus der Geb. rleR Seew.)

Sjöslaget vid Yalufloden.
Angående detta märkliga sjöslag, det andra som har utkämpats mellan större sj östyrkar seelan pansarets och den refflacle kanonens införande, och genom hvilket j apanerna, åtminstone tills vidare, h afva gjort sig till herrar öfver farvattnen
kring Korea, innehålla de sist anlända utländska facktidskriftama mer eller mindre utförliga berättelser, hvaraf det vigtigaste återgifves här nedan.
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Chinesiske amiralen 'l'ing hade fått j uppdrag att med
en eskader af fjorton fartyg och några torpedbåtar konYojera
sex transportångare lastade med trupper och krig:sförnödenheter till mynningen af floden Y al u, gränsflod mellan China och
Korea, samt att skydda truppernas debarkering derstädes. Under fullgörandet af detta uppdrag ankom amiralen den lG:e
sistlidne September på eftermiddagen till utsatt sti:Llle, och förankrade eskadern utanför flodmynningen, medan transportfartygen gingo upp i floden. 'l'ruppernas debarkering påbörjades ofördröj ligen, men dels till följ d af platsens beskaffenhet,
dels emedan man e;j hade tillgång på andra transportmedel
för truppernas ilandförande än e;;kaderns och konvojens båtar,
var denna operation ej afslutad när, omkring klockan 11 f. m.
den 17:e, rökpelare tillkännagåtvo japanska eskaderns annalkande.
Denna eskader rälmade elfva fartyg, j emte en bevärad
auxiliär kryssare samt fyra torpedbåtar cch stod under befäl
af amir~l Ito, hvjlken till sin operationsbas valt de circa P 2
grad ost om den chinesiska örlogshamnen Port Arthur liggande
Elliot-öarne. Från denna, j Koreanska bugtens vestra del liggande ögrupp, var har han i stånd att på kort tid uppnå hvilken punkt i bugten som helst, på samma gång han betäc-kte
kusten kring Chemulpo, hamnstad till Koreas hufvudstacl Söul.
För tillfället had e amiral Ito med sin eskader dock len111at
denna sin operationsbas för att understöda japanska arm~ens
operationer mot den ehjnesiska vid Pi ng- Y an g.
Chinesiska eskadern räknade följ ande fartyg:
7,430 tons, 14 knop, bygd 1881
1'i11_q- 1'um
slagskeppet
1882
,
,
,
,
,
Cltell- Yllen
,
l() ,,
pansrade kryssaren Kiny Y11en 2,900
,, 1887
";,
Lo i- Yueu
,,
;,
"
"
" 1883
" "
pansardäck
Tsi- )'ut~t
15
2,400
" · 18~10
" 10 "
"
Pin y- l'u w
"
"
"
" 188()
" 18 ",
'l'srlti-l'ueu 2,300
i'

"

"

"

"

Chiny - Yuen

,

"

"

,

"

n

"
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pansardäck kryssaren Te/wo- Yrm,r; 1,350 t:s, 16 knop, bygd 1881
Yany-Onl'i
18SO
,
"
:'
"
"
",
aviso-fartyget
Kuony- Pi119 1,000 , "
" 1890
1891
,
, ?
,
Koun!J-Pi
,
,
"
torpedfem
eller
fyra
och
derjemte två mindre kanonbåtar
båtar.
Häraf voro de begge slagskeppen, lik;;om de två pansrade
kryssarne, byggda på tyska vad. Af pansardäck-kryssarue
voro 'l'srhi- Yui'Jl och Chiny l'uen byggda på engelskt Yarf
medan Bertalet af de öfriga voro byggda i arsenalen vid Foutcheou. Eskadern innefattade för öfrigt den bättre delen af
Chinas sjömagt, fastän bland fartygen bAfunno sig några mindre med hög fart, föga lämpliga att deltaga i en sådan strid
vid dagsljus, som nu följde.
J apanska eskadern bestod af följ ande fartyg:
pansrade kusttörsvars-fart . .lflltsu-S!tima, 4,300 tons 17 knop, 1890
lt:mkn- 81th n a,
,
"
",,
" ," 16" " 18\:)1
Ilu sidate
"
" ,. 13 " 1878
l •'uso
3,720
kryssaren
"p
Chiyodu
2,450 , 19 " 1889
"
13 " 1877
Hi- Yei
2,250
,,
"
"
23 " 1893
l'osln'11o
4,150
pausardäck
"
"
3,650 ,, 18 ," 1885
Ra 11i1ra
,
,
,, 18 ,,
'l'uhdchio
"
"
"
"
Hl
1892
Akit.w-Sitinw 3,150
,
"
"
"
.·l lwyi
11
624
1888
kanonbåten
"
Dessutom medfölj de anxiliärkryssaren ",)'aikio eskadern,
till hvilken äfyen fyra torpedbåtar hörde.
Af de pansrade kustförsvarsrartygen äro de två förstnämd a
byggda i Frankrike; det tredje i Japan efter fransk ritning.
Deras bestyckning utgjordes, å h vardera fartyget, af en 32-cm.
Canet-kanon och 11 stycken 12-cm. Armstrongs snabbskjutande
kanoner. Bland de öfriga fartygen märkes Yosliino, en af
verldens snabbaste kryssare och liksom Naniwa byggd hos
Armstrong. De mindre pansarfartygen voro alla föråldrade,
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och deras i handböcker uppgifna farter (som angifvits härofvan) böra reduceras med minst tre knop.
Utaf denna redogörelse öfver de respektive eskadrarnes
sammansättnin g framgår, att den chin esiska eskadern in alles
mätte 34,760 tons, och den japanska (oberäknad t Sail.:io) 36,544.
Torpedbåtarne äro då ej medräknade å någondera sidan. Esdetsamma , och
kadrarnes hela tontal var derför mwefär
o
om chineserna v oro japanerna öfverlägsna uti fartygenR antal samt deri, att de bland sina fartyg räknade två slagskepp, dessa likvisst n ågot föråldrade, så hade japanerna deremot den fördelen, att deras största och bästa fartyg voro
af nyaste typ , bestyckade med snabbskjutand e kanoner af såväl de mindre som mellan kalibrarne. Eskadrarnes stridsvärde
h va•l maten"elen angår, kan derför anses vara ungefärlig en lika
stort på båda sidor. Beträffande JJersonn!en deremot så fanns
de större kunskaperna och dugligheten obetingadt på japanernas sida, och här, liksom öfverall t annorstädes, visade
det sig, att det var perso11alew; kunskaper och förmåga att rätt
använda den materiel den hade i sina händer , som at oo·J· orde
slagets utgång.
Som sagdt, det var omkring kl. 11 f. m., som chineserna sågo
första tecknet till att japanerna n ärmade sig. Kl. 3/4l bö1j ade
elden, hvarpå en häftig strid följd e, som varade till omkring
kl. 5 e. m., och hvilken slutade med chines ernas nederlag
Den utförligaste redogörelse öfver slaget, som för närvarande
finnes att til lgå, och hvars uppgifter b ekräftas af andra berättelser deröfver, är afgifven at amiral Ito's flaggadjutant
hvilken, dagen efter slaget, på en snabbgående aviso sändes till
J apan för att till H. M". Mikael on, h vilken upp ehöll sig i Hiroshima, öfverlemna de officiella dep echerna rörande slaget och
för att cleröfver afgifva mundtlig rapport.
Denna flaggad j utantens rapport ly der in extenso sålu nda:
11
Eskadern hade uppehållit sig några dagar vid kusten utanför Ping-Yang för att från floden La-Tong samverka med
lancltarm 8e n. När vi den 16:e på eftermiddagen blefvo nn-
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derrättad e om att Ping-Yang var taget, satte amiral Ito kurs
nordöfver med elfva fartyg förutom auxiliärkryssar en Saiho
ombord på hvilken befann sig chefen för flottans stab amiral
Kabayama, hvilken hade i uppdrag att undersöka kusten.
Den 17:e i dagningen passerades ön Haiyantau·;:-); vid pass
kl. 11 sigtades Takuchad-vike n på l\landchnriets kust, och snart
erhöllo vi visshet om, att den fiendtliga flottan befann sig i
närheten. Vi fortsatte vår kurs och fingo snart sigte på fjorton
chinesiska örl ogsfartyg och fyra torpedbåtar. Snart särskilde
vi fartygen T luy Yuen, Chrn- Yuen, L'Ji- Yum, Pin_r;- Yuen, Cltill,r;l 'ur ll, T ochi- Yur-u, J(i11.r;- Yuen, Tr:lwo- Yony, Yanq-01wi, f(uon.? ·

Pill(/ och Kun_?-l\ men kunde ej bestämma, hvilka de tvenne
öfriga chinesiska fartygen voro. '!.·-;:-)
Alla dessa fa rtyg voro på utgående ur viken formerade i
temligen väl sluten triangelordnin g. På 4,000 m. öppnade
chinesiska fla ggskeppet eld, de öfriga fartygen strax efter.
Vi sj elfva vor o i enkel kolonn med flaggskeppet Mut s11-Siiima
i centern ; auxili ärkryssaren Suikio hade, dj erft nog, äfven tagit
plats i stridsljnien oaktadt sin svaga bestyckning. För att
spara på ammunitionen dröjde vi med att besvara fi endens eld
ti lls vi voro på 3,000 m. clistance.
Det sköts dock i denna ställning enelast ett mindre antal
skott, ty strax derpå manövrerade vår amiral medelst signaler
sin eskader på det sätt, att dess eld kon centrerades först mot
den ena, sedan mot den andra af den chinesiska eskaderns
flyglar. Amiral 'l'ing formerade då sin eskader i enkel kolonn,
hvarpå följde elen häftigaste skottvexling på ett afståncl vexlancl e m ellan 2,000 och 3,000 m.
Vi märkte snart, att vår eld var fiendens öfverlägsen.
Högst få fiendtligä projektiler träffade våra fartyg, medan Vl
' ) Don ostlignste i Eiliotgrnppen.

Hcd:s ruun.

*") Enlig-t nllllra be riittelsc r sy nn,; dessa fa rtyg hnfva nHit två kanonb;ltnr
nf den s. k. Alfa-Beta -klasse n (Stann ~h-båta r). .Pans:w liick-k!·yssa ren '! ~i- J'ucn ,.
<!,-~1)0 tons, sy nes ,-ara ntegl;imd i flagga •lj 11tantens rappoi ; .
Hrrl.·s 011111.
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å vår sida kontinuerligt träffade fiendens, och detta på det
mest verksamma sätt. Nästan alla våra kanoner \'Oro af ny
modell och gjorde god verkan. Efter en stunds förlopp märkte
troligen el en chinesiske amiralen, att han led mest; han bröt
derför sin linie, och två eller tre affartygen gingo mot oss med
full fart. Striden bl ef nu ursinnig, men den massa jem, som
chineserna slungade mot oss, rubbade ~j vår linie; t\·ärtom
blef härnnder ett af deras fartyg, pansrade kryssaren Loi· FttPJ/
mycket illa åtgången. När chineserna derpå åter formerade si1;
linie riktade vi vår eld hufvudsakligen mot hans mest skadade
fartyg, framför allt mot La i- Yue11.
Detta farty.z
var förloradt·' det siönk
in±ör våra öo·on
... '--'
J
ö
Dess kanonbetj eningar stod o vid sina p j eser, ända till dess fartyget sjönk med aktern först , ett ÖO'onblick
reste sio·
dess boo·
b
b
"'
upp i luften; kryssaren stannade en och en half minut i denna
ställning, hvarp å den försvann för alltid. Vi hade ick e affyrat någon torped mot detta fartyg, det var kanonen enbart, som
förstört detsamma. Enthusiasmen på vår flotta blef nu obeskriflig, våra besättningar fördubblad e sina ansträngningar
och våra officerare jublade.
Nu kom ordningen till T:;chi· Yuen, hvilket fartyg tydligen
befann sig i ett kritiskt läge. Vi öfverhopade detsamma med
projektiler, och det gick snart till botten med hela sin besättmng.
Å vår egen sida hade Soikio användt sitt artilleri på bästa vis, men enär detta fartyg ej var bygdt för att ligga i
linie och kämpa mot pansrade motståndare (det var endast
en bevärad paketbåt) så hade det flere gånger varit utsatt för
stor fara. Chineserna märkte snart.' att det var ett svaot farb
tyg. En granat från Ting- Yuen träffade och förstörde dess styrapparat; Saikio bl e± försatt ur strid bart skick. Hon sökte el å
draga sig ur linien, styrande med sina propellrar, men under
-denna manöver kom hon inom 80 m. från T/11(;- l 'urn och
Che11- Yuen (slag3kepp), h vilka h sv:18 gått m J t h 2:1.ne för full
maskin. De chin e<iska fartygs cbefern::t kommo då troligen

på den tanken, att Saikio kunde hafva för af::;igt att ramma dem,
ty de manövrerade plötsligt, som ville de und vika en stöt,
derigenom beredande Saikio svängrum. D etta fartyg begagnade
sig genast häraf och ångade unel an söderut, så fort det kund e·
Chineserna affyrade två torpeder· mot detsamma, cloek utan
att träffa. Kanonelden, som hade afstannat något under denna
episod, återtogs nu med än större energie.
Kryssaren Tsclwo- Youg stötte nu på en undervattensklippa>
men fortsatte detta oaktaclt striden mot två af våra fartyg ,
hvilka hårdt ansatte densamma. Plötsligen gled den akteröfver och sjönk på djupt vatten. Allt hvad man ser af kryssaren är de två masttopparne. De ::tf dess besättning, som
räddat sig upp i riggen, upphäfcl e höga nödrop. Det var en
beklagansvärd syn, men striden var alltför hårdnackad, för att
vi skulle kunna göra något till de olyckliges räddning. I
detta ögonblick drog sig 1'ang-011Pi långsamt ur linien; en
tjock rök uppsteg från densamma.
Vi hade sjelfva också lidit haverier, dock ej så svåra som
-chi.n esernas. En granat, som träffat :llrdsu-Shinl(t, clemouterade
en 12 cm. snabbskjutande kanon och dödade mycket folk.
Sielfva kanonen blef kastad tvärs öfver fartyget och gjorde
flere skador; Jllal su-Shima hade allt från batalj ens början fått
vidkännas mycket af fiendens eld. Dess sekond och dess förste
officer voro döda, hvarj emte 120 man voro döde eller sårade,
men sj elfva fartygets flytkraft var oförminskad.
Amiral Ito och hans stab begåfvo sig nu öfver till Iioshidatc, och några minuter derefter voro de åter midt uti hetaste
.striden. Under ticlen hade Hi- Yei varit utsatt för två stöne
chinesiska fartygs eld. :Med stor skicklighet manövrerad t, besvarade detta fartyg sin:ö!" motståndares eld, ända tills en granat antände dess träinredning; en andra granat sprang samtidigt å platsen för de sårades förbindning, dödade läkaren,
hans biträde och flere sårade. Chefen drog då sitt fartyg ur
linien för a t t släcka eldsYådan; då detta var sked t, återtog han
.sin plats.

o
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Kryssaren Yoshino manövrera des beundran svärdt väl. Då
dess chef märkte, att Hi- Yei för tillfället var ur stånd att hålla
sin plats, manövrer ade han så, att han betäckte detta fartyg
och fyllde den lucka det lemnat, anfallande fienden med elen
yttersta häftighet. Träffad t af ett stort antal p roi ektiler led
detta far tyg ett par haverier vid sitt främre barbettorn , men
dessa skador blefvo skyndsam t afhjelpta
Chinesern a försökte flera gånger att göra bruk af sina torpeder, men man höll ett vaksamt öga clerpå. Chefer1 på kanonbåten .ikaqi hade nemligen placerat sig i märsen på sitt
fartyg och följ de derifrån motstånda mes alla rörelser, signalerande dem medelst flaggor. Medan han ~efann sig på denna
post splittrades masten af en projektil; märsen föll ned på
däck, hvarvid chefen och de tv,l, matroser, som voro på utkik,
blefvo dödade. Förste löjtnanten på Ak11qi öfvertog då befälet och fortsatte striden tills nattem inbrott gjorde ett slut
derpå.
1\Iot aftonen sågos tjocka rökmoln uppstiga från slagskeppet Ti11(j Yue11, och från de pansrade kryssame KillgYuril och Pi" '! -YIIPI:; vi slöto cleraf att de voro i brand . .Stor
f0rvirring rådde på d essa fartyg, men de drogo sig ej tillbaka
Chinesern a unclerhöllo numera elden endast med mellanrum .
Vid solnedgån gen befann sig chin es iska flottan i full reträtt. Vi sjelfva stodo ut till sjös, i afsigt att förnya anfallet
dagen derefter. Farten reglerades efter de mest skadade fartygens, och vi afläg:Snade oss till säker clist.ance från chineserna ,
för att icke blifva utsatta för något torpedobå tsanfall.
Fienden kom icke vidare i sigte under nattens lopp: och
när vi påföljande morgon gingo för att uppsöka honom, var
han försvunne n. Han hade måst taga sin tillflykt till någon
hamn. På stridsplats en funno vi kryssaren Yan_q-Oilei stmndad och öfvergifve n. Vi fulLindade dess förstöring med en
torped; det var den enda vi använde.
Vi h afva icke förlorat något af våra fartyg; men tre bland
dem äro allvarsam t skadade. De kunna do ck alla pro\risoris kt
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repareras till sj ö s, med undantag af Ma to u- ShinF1; chefsfarty get
har måst lem n a flottan. J ag lenmade :fiottan efter sprängnin gen a± Yan.r;-Ouei. Våra besättning ars uppförand e har i allt
varit mycket berömvär dt."
·
Sådan var den japanske flaggadjut antens rapport till
sin herrskare. Den gifver en bild ut af sjelfva sjöslaget och
o·ör äfven motstånda me all rättvisa. Chinesern a synas hafva
b
kämpat tappert och i det längsta hållit ut vid sina kano11er,
hvilket dock mera torde få tillskrifnt s de chinesiska matrosernas mannamo d än befälets, ehuru Yäl med de förras förmåga
att utföra någon verksam och god skjutning med sina kanoner det synes yarit lika illa beställt, som med beiälets att sköta
sj elfva fartygen, eller med amiralens att leda eskaderns rördser och bestämma dess formering . Japanerna åter från den
högste till den lägste syna~ vara värda allt beröm.
H vad som ei nämnes i denna rapport är på h vad sätt amiral Ito först fick kännedom om den chinesiska konv ojen. Enliat
andra berättelse r erhöll han, natten mellan den 16 och 17,
b
genom sina kryssare underrätte ls fl om chineserna s rörelser.
Häraf och af Baggadju tantens rapport, enligt hvilken japansim
eskadern först styrde på Haiyuntau , elen ostligaste af Elliotöarne, kurs ungefär V.N.V., och clerpå mot Yalufiocl ens utlopp
i Takuchad viken , kurs N.O., samt af den omständig heten, att
konvojen på sin väg från :Port Arthur till Yaln just måste
passera Haiyuntau synes fraP:~gå, att amiral Ito redan vid
denna ö fick någon unel errättelse om att konvoj en var i sj ön
och syntes styra mot Yalu. Han kan haha fått denna
unelerrätte lse antingen från något vid operations basen llvarlemnadt fartyg eller postering i land, eller ock; hYilket är det
sannolika ste, från någon af de kryssare han, etter afgången
från La·Tong, säkerligen hade utsänclt såsom rekognosö rer.
Ofvannäm cla uppgift, att det var genom sina kryssare som
amiral Ito natten mellan d. 16 och 17 erhöll kännedom om
chineserna s rörelser, samt :fiaggadj u tantens ord: ;'erhöllo vi visshet om att den fiendtliga fioWm befann sig i närhetenn , synas
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bekräfta detta sista antagande. Haiynntau synes hafva varit
den fastställda rendez-vousplatsen.
De japanska förlustema i döde och sårade utgjordes, enligt en af japanska legationen i London till Renters telegrambyrå meddelad officiel depesch från Tokio: dödade: commander Sakamoto på Af..:aqi; löjtnanterna Takahasi och Senockuchi
på Hasidate; löjtnant Sima och underlöjtnant Ito på JlfrrtsuS!rima; löjtnant Nagata på .rlf..:ilsu-S!timo; und erlöjtnant Asao
på Yosllino; f,jrste läkaren Miyake, förvaltaren 'l'schizuka och
biträdande läkaren Murahosi på lfi-l'ei, samt omkring 30 underofficerare och manskap. Antalet sårade uppgick till 160.
Den chinesiska folkförlusten är icke känd, men tord e uppgå
ti ll öfver 1,000 man. En del af besättningarne på de sjunkna
fartygen lära hafva räddat sig till de öfriga.
E±ter det Amiral Ito dagen efter slaget fåfängt hade sökt
efter chinesiska eskadern i grannskapet af Yalu, satte han kurs
mot l\Iia-tao-öarna (dessa öar ligga i det mycket breda sund,
som skiljer Petschiii-viken från Koreanska bugtenl oeh kryssade öfver uti sjelfva Petchiliviken, men icke mötande någon
fiende återvände han till sin operationsbas för att låta sina besättningar hvila ut, och för att provisoriskt reparera sina lidna
skador.
Hvad åter den chinesiska eskadern angår, så hade elen,
när japanerna lemnadA densamma vägen fri, fortast möjligt
begi±vit sig till Port-Arthur Af dess fartyg hade 1'i11y- Yuen
icke mindre än 200 märken efter projektiler, hvarvid dock
sj elfva dess pansar icke syntes hafva fått någon mera all varsam skada. D e största intrycken i plåten had e ej mer än 7 a
8 cm . djup. Dess systerfartyg Chen · Yuen had e träffats af ett
färre antal projektiler, men dess skador voro likväl betydligare än Tiny- Yuen's. Vid ankomsten till Port Arthur låg den
mycket djupt i vattnet; förut omkring en meter djupare än
vanlig t. Enligt en nppgift skulle dess främre torn hafva blif·
vit demonterad t strax vid stridens bö1j an. Sknlle detta besanna sig, hafva vi här ett exempel på att Att skott tystat 2,
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stycken 30,5 cm. kanoner; ett talande skäl mot att sätta två
kanoner i samma torn. Sanningen af principen sprid kanou~r11a men koncent,·era elden, synes bekräftas genom slaget
vid Yalu.
Enligt chinesernas egen utsago, var det revolverkanonerna
och de snabbskjutande pjeserna af liten kaliber, som hade tilltygat dem värst. Enligt ett telegram från 'l'ien-Tsin~ Pekings
hamnstad, skulle chinesiska flottan vara ur stånd att gå till
sjös på två månader, kanske för hela vintern.
Efter hvacl man kunnat vänta, hafva de ömsesicliga beskyllningarna bö1~jat bland de besegrade; hvar och en söker
skjuta skulden för nederlagen till lands och till sjös på någon
annan. Eskaderns skeppschefer äro äfvenledes föremål för ärekränkande beskyllningar, i det man förebrår dem att de varit
rädda. Ingenting häraf bör likväl förvåna någon, ty efter affären vid Foutcheou under fransk-chinesish:a kr1get blefvo officerare dömda till vanhederliga straff för feghet under striden.
Om det också bland det öfriga befälet finnas de, som rättvist
kunna klandras, så bär likväl amiral Ting sj elt största ansvaret för nederlaget. Huru många år har han icke haft
befälet öfver Chinas nordflotta, utan att kunna bibringa den,;amma någon högre grad af yrkesskicklighet! Sålunda var
hans besättningars skjutskicklighet den mest underhaltiga, någonting hvaraf iapaneserna f,)rstodo att draga fördel. Samme
flaggman har dessutom gifvi t ett bevis på sin ytterliga
okunnighet i ;;jötaktikens grundprinciper, i det han inlät sig i
träffning medan hans eskader var formerad i ett slags V, en
;;triclsformation som ej finnes tillämpad inom någon marin.
(i-enom denna slag;; triangelformering hindrad e de chinesiska
fartygen hvarandra ömsevis i sin eld , nnder det amiral Ito,
som tydligen genast märkte den dåliga position fienden sjelf
satt sig uti, med hela sin styrka besköt. först den ena, så den
andra af triangelns flyglar.
Amiral Ting är i denna sak icke ens försvarad dermed att han ~j hade rum eller tid att byta om formeri;1g,
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ty hade han iakttagit den färsigtigbeten att utsträcka sina bevak~1ingslinier nog långt, borde han haft tid att ir:nan stridens början välja en för honom fördelaktigare stridsplats och formering.
H varken omedelbart före slaget vid Yalu, eller under hela den
föregående tiden, då han låtit japanerna efter behag kryssa både
i Koreanska bugten och uti sjelfva Petchiliviken, had e han
ansett ni)digt att utsända några rekogno~örer, för att hålla sig
underrättad om sina motståndares rörelser, om hvilka han ej
synes hafva bekymr8.t sig det ringaste, när de blott ej uppträdde i omedelbar närhet till den hamn, Port Arthur, der han
sjelf låg med sin eskader. Amiral Ting har visserligen visat
sig vara tapper, men endast denna eg enskap är icke nog
för en man, som har den ansvarsfulla äran att vara högste befälhafvare för en flotta.
Enda förklaringsgrunden hvarföre amiral Ting valde den
tu/;tik han följ de kan sökas deruti, att han uteslutande tänkte
på att betäcka transportfartygen. Han lyckades nu rädda dem,
men till h vilket pris!
De chinesiska kryssame voro alla förfärligt sönder-kjutna,
under det att de två slagskeppen endast ledo någorlunda lätt
reparerade haveri er. De förras pansardäck visad e sig ej istånd
att bevara fartygens flytkraft, under det att de senares pausargördlar motsvarade sitt ändamål.
Dock måste här anmärkas, att pansrade kryssaren La i- l 'uen,
hvars bepansring (pansarbälte midt på far tyget om 240 mm.,
till ung. halfva dess längd , för och akter derom pansardäck
om r esp. 75 och 25 mm., förut ett pansradt kanontorn med
likaled es pansrad ammunitionstrumma) i m ångt och mycket
påminner om vår Sveatyp, sänktes genom enbart kanoneld,
hvarvid dess aldPrskepp med sitt något svaga pansardäck sjönk
först.
Hela slaget kan föröfrigt sägas haf\·a utkämpats och vnn·
nits af kaJWI/1.'11. Rammen och torpeden hafva ingen del i chinesernas nederlag. Något egentligt ramningsförsök utförd es
.ej, och den enda torped , som affyrad es af japanerna, >ar den
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hvarmed dessa efter slaget förstörde Yong-Ouei Chineserna
försökte ett par gånger skjuta torpeder fran sina fartyg torpedbåtarue kommo ej till användning å någondera sidan
- men dessa förstörelseredskap, hvilka äfven uti med dem
förtrogna händer, stundom visa en viss obenägenhet att gå
dit man önskar, voro alldeles overksamma uti ch:nes3rnas, dock
.affyrades t. ex. tvenne dylika mot Sai 1\io på blott circa 80
m. afstånd. Kanonen har uti slaget vid Yalu åter hätdat sin
plats såsom örlogsflottornas förnämsta vapen.
Japanerna synas ej hafva begagnat sig af granater, lad'dade med något häftigt sprängämne, ej heller chineserna. När
nn de ostasiatiska flottorna, utan dessa fruktansvärda kastkroppar, lyckades tilltyga hvarandra så illa, hurudan skulle ej
förödelsen hafva blifvit om det i stället varit två väl öfvad e
europeiska sjöstyrkor, försedda med alla den moderna teknikens mest förödels2bringande vapen, som drabbat samman (!
H vad de stridande parternas hållning under sj elfva
drabbningen beträffar, så kan man ej frånkänna chineserna,
att de kämpade tappert, långt bättre :in man väntat af
dem. Dock saknades hos dem tydligen mycken öfning,
både i sj elfva fartygens manövrerande och i skjutskicklighet, medan ledningen ej heller var den bästa. Så t. ex.
rådde säkerligen någon förvirring i den japanska eskadern , då
amiral en flyttade sin Hagg från Motsu-Sltima till Hasirlute, men
häraf sökte amiral Ting ej b egagna sig. Antingen märkte han
den ej, eller brydd e han sig ej om att draga fördel deraf.
Hos japanerna deremot finna Yi allting godt i d etta afseende. D e grep o till offensiven m ed ett bestämd t mål: .fi f/lll f' Jig
tillintelrtönmde qenom ö/'vPrläysen krllloueld pä temliqen långt lull!.
Amiralen ledd e, m edelst sina signaler, eskad erns rörels er beundransvärdt väl , hans officerare manönerad e fartygen med ski cklighet, och att d e japanska matroserna förstodo att träffa m ed
sina kanoner, d erom bära d e chinesiska fartygen ett vältaligt
vittnesb örd. H ela j apanska eska derns bemanning synes cl e:Ss'l ids!. T . i 8jijr.
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utom hafva varit besjälad af en sann krigaranda. Det är
med en sådan personal man vinner s~grar, nu som fordom .
H vad der:. strategiska sidan af krigsrörelserna till sjös före
och undör den 17 September beträffar, så var det ett groft fel
-- - troligen begånget af det chinesiska krigsrådet i Tien-Tsin
- att beordra en konvoj trupptransportfartyg att gå till sjös,
innrut man gjm·t si_g till hen·e ö(oer hafoet. Hade chineserna,
innan de försökte ett så ytterst vågadt företag, samlat sina
olika "flottor'\ hade de kunnat råda öfver en sjömagt betydligt öfverlägsen japanernas. Alldenstund dessa ej sökte undvika en strid i öppna sjön, utan tvärtom hade gjort allt
för att framkalla en sådan, skulle chineserna om de så önskat
'
'
.
säkerligen ej mött några svårigheter i att uppsöka japanerna.
De hade haft tillfälle att möta japanerna med sin öfverlägsna
samlade styrka, och så låta det komma till afgörande, hvem
som skulle blifva herre öfver Koreanska bugten; chineserna
försummade detta tillfälle och vi hafva sett följden. Försöket att sända en trupptransport öfver ett haf, der fienden åtminstone gjorde dem herraväldet stridigt, kunde ej annat än misslyckas. Som det nu blef, så måste chineserna, med
eller mot sin vilja, upptaga striden på en för dem olämplig
plats, bundna som de voro at sina transportfartyg. De blefvo
slagna, och hvad blir väl nu ödet för de fåtaliga, landsatta
trupperna, då förbindelsen med eget land öfver sjön är afskuren och elen öfver land ej att räkna på, tillfölje af dess längd
och landets beskaffenhet.

innebär nu afhandlade krigsrörelse en god lärdom. Ehuruväl vi ej kunna hoppas att möta en fiende med så lika
styrka, som den, hvarmecl japanerna mötte chineserna, kunna
vi dock alltid bestrida en blifoandefiende hPrraväldet ö(ve1· halcet,
och så länge vi kunna det, så länge kunna vi, enligt sjökrigshistoriens nu ånyo bestyrkta vittnesbörd, förhindra en blifvande
fiendes alla större landstigningsförsök på vår kust.
Angående japanernas strategiska krigsrörelser, kan man
ej annat än skänka deras ledare sin beundran för den skarpa
blick och den djerfhet de hafva visat genom att till sin maritima operationsbas välj a Elliotsöarna. Från sin position vid
Elliotgruppen kan amiral Ito, som genom sina kryssare håller
sig noga underrättad om sina motståndares rörelser, på en gång
hota den fiendtliga kusten ända till Pekings hamnstad och äfven i händelse af behof betäcka Korea och eget land. Värdet
a± snabbgåande kryssare, synnerligast vid ett stridsläge sådant
som detta, kan ej öfverskattas, ty hade amiral Ito ej förfogat
öfver sådana, så hade han troligen ~j fått kännedom om chinesernas trupptransport öfver hafvet, förr än deras kouvoj åter
varit i säkerhet i Port Arthur. Låtom oss draga lärdom häraf!
Ehuruväl anläggningen af signalstationerna längs vår kust något förminskat den sva.ghet hvaraf vårt sjöförsvar, genom
dess totala brist på fartyg lämpliga till rekognosörer i öppen sjö, lider böra vi dock snarast möjligt söka afbjelpa
denna brist.
Endast en fråga rörande sjöslaget vid Yalu återstår att
besvara - om man kan. Hvarför fullföljde ej amiral Ito
sina vunna framgångar och krossade chineserna med ens, utan
uppsköt ett fullständigt afgörande dermed till dagen efter.
:E'ör elen, som ej känner de närmare bevekelsegrunderna till
detta amiralens, när det sammanställes med öfriga omständigheter, ej fullt begripliga handlingssätt, kunna endast
tvenne motiver antagas. Det ena är, att japanerna började
lida brist på ammunition. Häremot talar elen omständigl1eten,
att deras eskader, utan att, för så viclt man ännu vet, hafva

För vårt land, dit en fiende svårligen lär företaga sig
att transportera några tusental man på sex stora oceanångare,
uneler betäckning af mer än duobia antalet stridsfartyg, utan
elit han, om han vill hafva någon utsigt till slutlig framgång
för en landstigningsoperation, måste föra minst några tiotusental man på ett hundratal eller flere medelstora ångare, under
bevakning af kanske blott ~j erdedelen så många stridsfartyg,
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kompletterat sina förråder någonstädes, dagen efter sökte återupptaga striden.
Det andra, och detta det sannolikaste,
är, att det var det inbrytande mörkret, som föranledde amiral
Ito att uppskjuta striden till, som han trodde, dagen efter.
Med den goda utbildning och de moderna vapen japanerna
visat sig ega, skulle man dock kunnat anse dem fullt vuxna
en strid nattetid. Närvaron a± chinesiska torpedbåtar torde
äfven hafva bidragit till amiralens beslut att ej fortsätta striden efter mörkningens inbrott, hvilken förmodan har sannolikheten för sig, att döma af flaggadintante ns yttrande att
"vi aflägsnade oss till säker distance från chineserna, för att
icke blifva utsatta för något torpedobåtanfa ll."
Men h varför använde amiral Ito ej sj elf sina torpedabåtar
natten efter slaget? Svaren på dessa frågor komma måhända
ofvannämda underrättelser att gifva.

Affairen vicl s·~ Katharina.
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Minbåtsattacken vid S:ta Katharina.
Angående denna affär, genom h vilken elen revolutionära flottan i Brasilien förlorade sitt förnämsta fartyg och revolten slutligen fullständigt undertrycktes, äro vi i tillfälle att meddela
en skildring . som godhetsfullt blifvit tillstäld redaktionen i bref
från en deltagare i striden, Herr Nils Fock, svensk ingeniör,
numera anstäld som kaptenlöjtnant i Brasiliansk örlogstj ens t.
En reproduktion af en skizz, gjo rd efter en fotografi, utvisancle Aquidabans skada, samt ett utkast öfver striden och terrainen bifogas.
Kapten Fock skrifvei·:
Den 13 April gick jag ombord på torpedobåtsjagaren Gustavo Sampaijo för att taga hand om dess ena mina, den i
fören. Några dagar senare fick jag vara med om slutkatastrofeu i revolutionskriget. J ag var nästan säker på att det åter
skulle blifva en comedie, som då regeringsflottan "gloriosamento" inlöpte i Rio, men ti:l min förvåning fick jag vara med
om en rätt allvarsam sj öbatalj. der torpedabåtar och minor
spelade hufvudrollen. J ag skulle gerna sett att Ericsons "submarinegun'1 fått vara med, men måhända det var väl att De_stroyer ej kunde deltaga, ty med sin ringa hastighet hade den
Yäl stått sig illa - blifvit skjuten i sank eller rammad.
Vid S:ta Katharina kommo vi i kontakt med revolutionärernas flotta. Liksom vid Rio drog sig emellertid amiral de
Mello ur leken och gick sydpå, lemnande pansarbåten Af)Uidaban att taga upp striden. Aquidaban var i föga stridbart skick, ty vid sista forceringen ur Rioviken hade elen blifvit skadad och kunde nu blott röra sig med 3 a 4 knops fart,
hvarför elen ej kunde komma unelan; den var emellertid temligen skyclclacl genom rebellernas strandpositioner. Vi fingo
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sigte på den på aftonen d. 16 April. Amiralen för Regeringsflottan 7' ) uppfordrade den att gifva sig, men i stället öppnade
den genast eld med sina tornkanmwr, så att hela regeringsflottan, som redan· passerat söder om Punta Grossa, i hast fick
draga sig tillbaka. Torpecloafdeln ingen fick genast order att
bereda sig till anfall. D en pneumatiska dynamitkanon en på
Nichteroy var i olag. Sjelf fick jag under natten arbeta än
på en båt än på en annan , för att efterse att alla minor voro
i behörigt skick - mycket behö:fligt, ty i de flesta fanns ingen detonatör, oaktadt de förklarades vara färdiga för afskjutning. Kl. 2 på morgonen gafs signal till anfall. N at ten var
ljus med fullmåne och en frisk S.O.lig bris med sjö var rådande.
Aquidaban, som gått ut från kusten, hade sina strålkastare i
verksamhet. Gustavo Sampaijo och 3 1:a kl. sjögående minbåtar bildade första linien med en 2:a kl. och tvenne amerikanska minbåtar (humbug) som reserv. Itaipu gick med torpedÖeskadern som protecteur. Vi hade att tillryggalägga eirca
4 km. för att komma i distance och hade att passera rebellernas strandbatterier , som engagerades af tvmme kryssare. Vi
satte genast full fart, hvarvid Gustavo Sampaijo distanserade de
boo·öfriga, som genast blefvo angripna af några beväpnade
o
.
skydd.
som
hade
Aquidaban
hvilka
serångare,
Dessa sednare hade Nordenfelts P fyrpipiga kulsprutor på
däck och gingo rätt illa åt minbåtarne. Chefen å Gustavo
Sampaijo var hågad att ramma bogserbåtarne, hvilket just ej
varit trefiigt för dem, som stoclo bakom den fasta stäftubeu
med en mina färdig för afskjutning. Frfl.måt gick det emellertid för full maskin och vi passerade lyckligt en linie af fasta
minor. Genom ett skott från en 3-pundig kanon (caseshot)
eller af annan anledning släcktes Aquidabans strålkastare.
Den förste, som afsköt sin mina, var torpedabåten P edro
ho; dess mina (22 cm. Schwartzkopf) sprang framför båten
just son1 den lenmat tuben och vållade sådan skada att Pedro

'
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Ivo fick retirera. Vi kommo nu upp mot Aclllidaban samt
blefvo utsatta för en häftig eld. På däck var hett nog och
kulorna smattrade öfverallt. Lyckligtvis begagnade A q niel aban sitt grofva artilleri dåligt - alla kulor gingo för högt.
Vi passerade med full fart styrbordssidan . På' 300 m. afsköts
först den främre däcksminan och genast derefter den aktra;
ingendera träffade eller exploderade. I den -rigtning vi gingo
kunde ej stäftub en användas. Vi gjorde en ,sväng. och kommo
tillbaka till Aquidabans babords sida, gående med 21 knops
fart. J ag kunde ej afskjuta minan iiman vi voro helt nära,
i _följd af att order att sakta fart ej åtlyddes. Huru nära vi
voro när minan atsköts kan jag ej säga, men vinkeln på skotten, som träffade oss, indikerade att vi varit inom 100 meter.
En förfårlig explosion m8d åtfölj ande vattenpelare, som slun_
gades upp mot Aquidaban, visade att minan träffat; vi kunde
se huru Aquidaban lyftes upp och sedan sjönk ued förut. Vid
minans aftyrande voro vi utsatta för en häftig kulsprutseld af
Nordenfelts 1". Flera skott gingo genom Gustavo Sampaijo,
men de :flesta träffade för högt. En kad ett fick ett par finger
kortare och gaf ljudligen sitt missnöje tillkänna; han hade
kanske mera ambition och önskade mera ärofulla blessurer,
men fick vara belåten med hvad han fått. Vi hade skjutit nt
våra minor och fingo draga oss tillbaka.
Pedro Affonso had e a±fyrat tvenne minor (22 cm. Schwartzkopf), hvaraf en träftade Aquidaban vid bogen, ju::;t i vattenlinien mot pansarbältet, utan att göra skada.
Silvado råkade i häftig "ordvexling" med den rebelliska
bogserångaren Angrenza, och fick retirera. Gustavo Sampaijo,
som har bättre kanoner, 8 cm., laddade med shrapnels, fick
komma till hi el p; i annat fall hade Sil vad o gått till botten, ty
den var så genomskjuten att pumparue knappast kunde hålla
den flott.
Signal (tvenne ljusröda raketer) kom från flaggskeppet att
drao·a oss tillbaka· månen hade gått ned och en mörk natt
'
b
hvilade öfver vattnet, som under en half timmes tid varit så
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lifligt; nu var allt tyst. Det sista vi sågo af Aquidabau, gick
den med någon fart upp mot land i N.V.-lig riktning.
Vid soluppgången kom tyska kryssaren Areona upp och
signalerade att Aqu:idaban stod på grund och var öfvergifven.
Nu ryåte regeringsflottans fartyg fram och bombarderade rebellernas landpositioner, som snart nedtystades. De återstående af revolutionsflottan seglade skyndsamt till M:ontevideo;
regeringsflottan gick in till S. Desterro.
Sjöslaget vid S:ta Katharina gjorde faktiskt slut på revolutionen. Visserligen gjord e vi sednare en demonstration vid
Rio Grande, då äfven minbåtarue deltogo i att bombardera
revolutionärernas landpositioner.
Den mina, som träffade Aquidaban, var en Schwartzkopfr
40,s4 cm., laddning 90 kg. Vi fingo använda denna mina i en
45 cm. tub, som blifvit försedd med en inre reservtub. Minan
utsköts med 9 gr. krut. Den träffade 3 m. under vattenlinien
å Aquidaban. Det första vattentäta skottet hade brustit, men
det andra höll. Alla pumpar fingo emellertid arbeta för att
hålla fartyget flott, medan vigten fördes akterut. Det andra
sl;:ottet var betydligt inbugtadt och hotade att brista; vi bygde
upp en cementerad tegelmur bakom.") Frampå dagen blef den
flott då vattnet steg och drogs till Rio med en bogserångare
*) Ur le Yacht för d. 1:) Se]Jt. 9-± meddela Yi följand e rörande Aquirlabans
ska •lor:
Undersökningen af A'fuidaban:l skatior i Rio de Jan eiJ-.) har l'isat, att torpc<lon gjorde ett hål 3."5 mn1. X .J.., m. Skadan begriin sad es till följ•! af förut
1·idtagna fö rsi gtighctsmått. E nligt en rapport af Kirhland. triillades fartyget ä
babord~ bog emellan G:te cch l:rle spantet och skadan strii rke r sig till det l2:e
spa ntet. Spanten på dett<l stiill c af skrofl'et I'Oro krc.ssa<le; dc vattenbita skotten iinda till G:tc ('C!lcn lib sil, men enda st tl'enn c re llcr helt o ~h hållet
fylda med Yatten. Pit styrbo rd ssidan, niira 7:e spantet, fann s ett rnndt hål af
'7 0 cm. diameter, ln·ars kanter ''oro tippslitna och som troli~c n orsakats af torped ons spets. Spanten r)('li b o n!Jii~gningP n i niirheten af h:'l:et iiro sö nderril'na,
men t!et öfrig:1 ~f skro[\'et oslwtladt. Besättningen å fartyget !!i ordc rless batt eri obruldJart innan •lo Icmnaol c det. 1\lan fann alla kan oner ska tlade, mctl skrnfgiin;;:mw shll><11lc; kan onnrn;1 af min t!rP kalih er lia<le man k:1stat iif1•c rhord.
RNl.
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på hvarje sida och pumpar i gång samt togs in i torrdocka,
der medföljande fotografi togs. Oaktadt Aquidaban flera gånger gick ut från Rio, blef den ej mycket träffad, hvilket antagligen berodde på att brasilianame ej begagnade sjelflysande
sigten på sina kanoner i strandbatterierna.
Gustavo S. träffades af 40 skott, men som den är starkt
bygd, gjorde de ej mycket skada - ingen död, många sårade;
Gustavo S. är en utmärkt båt; den är af stål, 196 fot lång, 21
fot bred, 8 fot djupgående, deplacement 480 tons. Armeringen
består af tvenne 20-pundiga, 4 3-pundiga samt 3 minttiber 7
hvaraf en fast bogtub; farten är 18 knop samt 21 med forceradt drag.
Pedro Affonso led betydligt.
. l

-
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Tankekorn.
Den öfvertygelse , som tiger, är hvarken sann eller djup.
Om vi ickö kunna hugna oss af att arbeta ·för samtiden,
så betaga vi oss likväl icke hoppet att åt våra efterkomma nde
bereda ett bättre sakernas skick än det, som våra förfåder lemnade oss.
(A. Gyllengrana t.)

Som flottan är den, som hotar på längsta hållet, som mest
tjenar i ett alliansvärk och som flottan är derigenom det verktyget krig och fred mest grundar sig på, är en flotta hufvudsaken för Sverget.
(C. A. Elu-ensviird i promemoria till Gustaf' III d. 3 Mars 1788).
Förstörom icke, låt oss vidmagthåll a hvad vi ega, förbättra när vi kunna och fullkomna om vi kunna.
( Ami1·alen frih. Lagerbjelke )

En sjöstat bör hedras, öfvas, straffas och belönas mer än
all annan del af ett rike, och hvar gång det intet sker, har
politiken begått fel och fått umgälla sina fel.
( Elwensvä;·d till Gustaf I I I 3/a 1788).
Egentliga orsaken till nationens gensträfvig het emot större
bidrag till flottan måste ligga deruti, att den icke är tillräckligt upplyst om landets ställning och behof, eller med andra
·Ord om sin egen sanna fördel.
(Gyllengran at.

Presidiital i K. Örlo_qsmannasätlskapet

/n

16

1835) .

Krigsflottor s nytta är ovedersäglig , alldenstund deras styrka
och slag rättas efter landets läge, förhållande till öfriga sj östater samt de krig som, efter all sannolikhet , förr eller senare
komma att ega rum.
(Geneml L ej'reen.)

(
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Att upprätta och bilda ett lands sjöväsende är ich ett
ögonblicksv erk; dertill fordras lång tid , mogen eftertanka samt
en ytterst ]Jlanmessig och nföriindediy administrat ion
(Geuerol Lej'ree11).
- - -- Det är lika litet möjligt att i ett ögonblick bygga
och utrusta sj elfva skeppen, som att bilda dugliga sj öoffice( Denunnm e)
rare, underbefäl och matroser.
Landtkriget s the01·i är vida enklare än sjökrigets.
( Denwmune).

En under fred slugnet försummad administrat ion af sj öväsendet är således för en stat vådligare än en mindre väl vårdad administrati on af landtkrigsvä sendet, så vida landet till
sitt försvar är i ett ovilkorligt behof af sjömagt.
(D ensa 111m e).

- - - i sjöförsvaret s fullkomligh et ligger grunden till Sveriges sj elfständighe t, eller med andra ord, utan ett fullkomligt
sjöförsvar, ingen sj eltständighe t.
16
( Presidiital i J(. Örlog~;mannosiills)wpet d. / 11 85)
Om Italien icke beslutar sig för att blifva en sjömagt,
skola vi hvarken blifva respekterad e eller fruktade, lyckliga
eller rika.
( Morzelli i Politidrt delta Stato

Italia~to).

Det främsta viikoret för den blifvande italienska monarkiens bestånd är att vara en sj ömagt, på det landet må kunna
försvara sina kust er och bibehålla besittningen af sina öar.
( J.:apoleon l) .

Le trident de N ep t une est le sceph·e dn Mond e.
England kan endast undertrycka s genom sitt parlament.
(Burleigh: taget m »en uppmaning till männen af alla J•arti er rörande fl ottans till st åntt. i the Unitetl f:lerl'ice J 0nrna l l a häftet 1830).

Två saker böra vara i evighet åtskilj de, knektar och skrifvare, och för ötrigt klokt i alla Regeringar, att skilja magt
(C. A. E!n·rmdird) .
och pengar.
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Litteratur.
Bilder från vårt nästa krig, fördt på centralförsv arsprincipens grunder, tedmade af skärgårds-m arskalken Krutstam,
Insjö-P"miralerna Julius och Simpson samt Central-Fäl therren
von Hasenskräc k Pris 50 öre. (Henrik Sandberg, i distribution. )
Så lyder titeln på en liten brochyr, som i våras ånyo såg
dagen. Den utgör nemEgen endast en r eprod uktion af en år
1857 utgifven liten skrift, som på sin tid väckte ett berättigadt uppseende. :M:ed en satir, som dölj er en djup harm öfver förvända åsigter i försvarsfråg an och i skärpa ej lemnar
något öfrigt att önska, parad med en uppfriskand e humor,
ski ldras häri huru Sverige i ett försvarskrig mot Ryssland,
förclt på ofvannämda grunder slutligen dukar under, till följ e
af Ryssames oförmåga att rätt fatta denna princips väsende.
l\! ed spänd t intresse följ er man huf vu d personerna und er deras
Don Quixoterier på försvarsomr ådet och ömkar deras slut efter
dessas misslyckand e, då hjeltarne tyngde af landet otack, meditera öfver motståndare ns okunnighet - att emot alla sunda
principer för krigföring slå dem. Att boken på sin tid triiffade hufvudet på spiken betvifla vi ej .
Ännu i dag har den bibehållit hela sin komiska kraft, om
äfven en del häntydning ar fordrar kännedom om den tidens
handlande personer, för att rätt förstås; oss har den bered t en
timmes oblancladt nöj e och vi rekommend era den till alla vänner af skämtets attiska salt.
Huruvid a något aktuell. skäl tör dess förnyade utgifvande
förefinnes, derom hafva tankarue varit delade, men just de
meningsutb yten, som elen föranleclt, och hvad derunder kommit i dagen, synes oss vara intressantar e än boken sjeH.
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I ett förord säger utgifvaren närmaste anledningen till utgifvandet vara debatterna i riksdagens 1:a kammare d. 7 . oc~
14 Mars d. å, hvarvid 71 den föråldrade centralsförs varspnnCIpen" bragtes på tal och ~nnu visade sig ega varma föresprå ·
kare. Men månne det verkligen är 18:)0-talets centralförsv arsprinciper som de då i riksdagen uppträdand e fö~·sv.arade .. M.ånne
det verkligen är ö±vertygelsen om dessa pnnCipers nktrghet
och kärlek till dem som inspirerat det på somliga håll starka
klandret mot bokens utgifvancl e, hvilket äfven på ett häftigt
och mot flottans förkämpar särskildt riktadt sätt, tagit sig uttryck i ett pressorgan, som anses i försvarsfråg or hufvudsakligen få sina inspiratione r från läger, som sätta flottans
del i försvaret synnerligen lågt?
Vi tro det knappast. Att enstaka fall gifvas, der en from
barnatro äfven i dessa ting förmått motstå en kritisk tids inverkan, taga vi för afgjordt; att en del af talet om centralförsvar får skrifvas på rälmingen af ordets makt öfver tanken
kunna vi äfven tänka oss; men grunden för det öfriga (
Hvarför vill man å ofvan antydda håll hafva det sagc1t,
att vi fortfarande bygga på centralförsv arsprincipen r Att
''måla hin på väggen 71 , för att sedan piska honom , hafva vi
hört omtalas och kunna förstå, men att måla hin på väggen för att sedan försöka öfvertyga åskådarue att det är en
englabild det är mera sällsynt.
Att ~·ecreringen
önskar se en påbörjad fästning ±är cligbygcl
0
och dertill årligen begär anslag, är ännu ej ett hyllande af
centralförsv arsprincipen ; för öfrigt, en riksdag utan diskussion
om Carlsborgsa nslaget vara smörgåsbor d utan sup.
]\[en låtom oss då skärskåda n ågra punkter vid utvecldingen af vårt försvar, hvilken utveckling, som bekant, hufvndsakligen kommit p å lanelsförsva rets del.
.
Vi finna då att försvaret af griinsell i ::-rorr var Ptt kraftigt
och goclt motiv vid genomföran det af elen förbättrad e härordningen , möjligheten af ett förföljande ijfrer ynlll.oeil d en eventuel, slagen fi ende ett skäl för redigeri ngen d nssa punktAr
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i värnpligtsla gen, nödvändigh eten af sjelfständig mobilisering ,.
skälet för armetördeln ingarnes organisation . Alla dessa motiv
med sina praktiska följder peka ju från det gamla centralförsvaret och just i brytningen med det gamla synes oss ligga
det nyas berättigand e. I realiteten är den gamla centralförsvarsprincip en öfvergifven. Men hvarför då det i vissa kretsar gängse talet om dess helgd?
Hyser man inom dessa fruktan för den vidare utvecklingens konseqvens er? Läte man den fria spekulation en allt för
mycket fästa sig vid gränsförsva r, kunde den ju lätt komma
till slutsatsen att försvaret af gränsen är det vigtigaste, att
den längsta gränsen fordrar det starkaste försvaret; att sjögränsen är den längsta; att vi sålunda måste ega ett starkt
sjöförsvar. Fruktar man denna logiska kedja? Är det derför förd öm'l.ndet af den gamla centralförsv arsprincipen är ett
''crimen les e maj estatis '1 ?
Vi kunna ~j besvara dessa frågor. De ha osökt framkommit vid tanken på det motstånd den i fråga VclTande lilla
bokens utgifvande framkallat och kunna måhända hafva sin
nytta att framställa och möjligen få besvarade.
Enligt Nordensvan i hans ''kriget och krigsinrättn ingarne"
är grundiden för härens ledning i krig försvar af gränsen.
Vid diskussione rna om vårt fosterlands försvar, hafva de, som
hålla före att det vigtigaste medlet dervid är en stark marin 7
dock alltjemt framhållit att flottP-n ej kan hafva något hufvudsakligt inflytande på törsvaret af vår landgräns.
Diskussione n bör sålanda synes oss, kunna b egränsas till
ett närmare bestämmand e af härens och flottans relativa värde
och nödvändigh et vid försvaret af vår sjöqn'ins.
· Se der en fast utgångspun kt.
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Tidvattenslära i e mte tid vattenskarto r öfver engelska kanalen, Nordsjön och Irländska sjön af Olof Gylden, löjtnant vid
Kongl. Flottan. Stockholm, F. & G. Beijers bokförlagsa ktiebolag. 61 sid.
Sedan den af A. Bagger utgifna läroboken "Om Tidvatt-·
net" utgått ur bokhandeln , har behofvet af en lärobok i berörda ämne varit kännbar vid såväl undervisnin gen i våra sjömilitära och navigationss kolor som för dem, som på egen
hand vill studera tidvattnets egendomlig a och invecklade fö-

reteelser.
Detta behof synes genom utgifvandet af ofvan anförda · lilla bok hafva blifvit, på ett synnerligen lyckligt sätt,
fyldt.
Stödjande sig på de nyaste undersöknin gsresultaten och
metoderna, söker författaren framför allt att lemna fullständiga anvisningar för theariernas praktiska användning - och,
hvad mera är, han har synbarligen lyckats.
Efter att i en första afdelning under rubriken "Elementerna af teorien för ebb och flod" hafva genomgått tidvattnet
i allmänhet, förklaring öfver dess uppkomst, flodvågens dagliga period och form, dess månatliga period och halfmånads
ineqvalitete n i tid och höjd samt flodvågens årliga period och
den dagliga ineqvalitete n, öfvergår författaren undflr 2:a afdelningen till "Om tidvattnet, sådant det i verkligheten förekommer", hvarunder afhandlas hafsbottnen s och kusternas inverkan på tidvattnet, oregelbunde nheter i dess förlopp, cotidallinierna och tid vattenström marne. I 3:e afdelningen gifves
anvisningar för de tidvattensbe rälmingar, som kunna ifrågakomma vid navigering i tidvatten. Dessa beräkningar omfatta tiden för högt eller lågt vatten, för hög- eller lågvattnens höj der, lodskottsko rrektioner och ström beräkningar .
De åtföljande kartorna, som angifva tidvattensst römmarHes riktning och styrka för hvarje hel timme före och efter högt vatten i Dover: synas oss mycket praktiska och
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böra vara välkomna för hvarje sjöman, som beseglar de
farvatten kartorna omfatta. Arbetet, som blifvit antaget i
Kongl. Sjökrigsskolan och Rikets navigationsskolor, fyller en
lucka i vår maritima litteratur 0ch är värdt den största spridnmg.

ln ne~åll

i åtskilliga maritima och krigsvetenskapliga tidskrifter.

Kong·!. Krig·sveteuskaps-Aimllemiens hantlling·ar odt Ti!lskrirt. 8:e
häftet.

Årsberfittelse af föredraganden i artillerivetenskapcn. Förslag till nytt
for infanteriet.
9:e och lO:e häftena. Årsberättelse af föredragan<len i artilleri1·etenskap
(forts. och sl11t).
Årsberättelse af fiiredraganden i befästningskonst. .Några ord om grunderna för spanings- och bevakningstjensten. Öf1·erbringandet af order och rapvorter n1. m. vid infanteriet. l'ältmiissig militärgymnastik. Mi litärlitteratur VI.
Personalförän<lringar.
1l:e och 12:e häftena. Bedömande af franska armeernas rörelser i Nol·ember 1870. Några ord om mfanteriets strid och utbildningen för densamma. Ytterligare Ol\1 indelt::. rytteriets Yapenöfningar. Några ord om armefördelningens
indelning. ~iilitärlitteratur YIT. Från främmande land L Personalförändringar.
Samling af K. skrifvelser m. m.
13 och 14 häftena. Infanteribataljonerna inom området för fiendens artilleriel,J. Rytteriet i slaget vid C•tstozza. Nilgra ord om förslaget till nytt infanteriexercisreglmnente. i\lilitiirlitteratur VIII. Personalförändringar. Samling
af K. skrifvelser m. m.
15:e och Hi:e häftena 1804. Anslagen till krigsmagten för nästkommande
år. skolungdomend vapenöfningar. Om milit1irinstrnktörsklubben vid gymnastiska centralinstitutet
Mi1itärlitteratnr. Personalförändringar. Samling af K.
skrifvelser m. m.
17:e och l8:e häftena 18(J4. Undsättningsförsöket till Pommern 11:)781679.
Tank11r angående vår ungdoms militära utbildning. Thlilitärlitteratur.
Personalförämlringar. i:)aml. af K. skiifvelser m. m.
19 häftet 1894. Undsättningsforsöket till Pommern år 1678-79 (slut)
l\1ilitärlitteratnr. Personalförändringar.
Artilleri Tidskrift. 4 häftet 1894. Studier öfver verkan af luftkrevadeld. Rtktinstrnrnent för italienska fältartilleriet. Underrättelser från främmande
länder. :Meddelanden från svenska artilleriet. Utdrag nr embetsskrifvelser.
Norsk Tidsskrift for Sorrosen. 13:e aargangs 1:e hefte. Hvilken roll e
v il torpedobaade knnne komme til at spilie og hvilken betydning vi l disse fart;Jier haYe som et led i vort kystforsvar? H vilken type eller hvilke typer b;Jr
anvenrles hos os? Fra Korea og Kina. Praktiske vmk om kompasser.
Tillsskrift for Sonesen (Dansk). 2\J:de Bin<! 3:c!-e Hefte. Expeditionen
t il Syrlgrönlancl 1893. Bemrurkninger om Stjernernes Tinrlren. Torpedokanonhaaden og Torpedojageren. Litteratur.
29:<le Bind 4:rle Hefte. Torpetloen i Forhold til Nutids Armering og Taktik De daglige Observationer tils0e'l og Hj"'lpemicller til deres Beregning. Om
Bjergningsarbeider. Blandiuger.
1idsl.-r. i Sjö1• . 189-J.
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-HO29:do Bin d 5:te .!:!efte. Vancl<lybdens Indflydelse pa.c T orpctloba ades Hastigh et. Om Sikkringsmidlerne fe> r att bevare et Skibs Ply<leevne ve<l Ha vari.
.Efteml:-et paa forskjellige Flaademancivrer. Blamlinger. Litteratur.
)1arine Ruudschau. Juni 18.9-!. Ueber die Venvendung von Filtrirapparaten fiir Schiffe bei Landuugen. D er Untorgang der Amazone. Eine Informationsreisc an f Schnelldampfcrn. ~Iitth e ilnn ge n ans fremden Marin en: N och einiges ii be·r d(Il Torperlobootsj;iger Horn et.
Juli. 18.9-1. Ueber H eiz- nn<l Belencht uugsa nlagen an Bord vou Schiffen.
E me Informationsreise attf Sclmelldampfern. Die Ergehnisse der Probefahrte S.
~I. Panzersd1 iffes >>Worth» l\litth eilungen atlS fremdcn l\Iarinen. Sonstige 1\iittheilnngen.
}[itt!teilung·en ans tlem Gehiete aes SPewe~ens. 1Y:o 17 Die elektrischen Scheinwerfer znr See. Elektrische Gesehiitza nlagen. Der englisr;he Torpcdobootwrstörer H ornet. ])as T orp etlobootswese n nntl die mobile Ki istAnvert heidignng in Frankreieh. Vorschritt fi"lr die Enhrässernng der Dmnpfrohrleit nngen anf den deutschen Kri egssrhrffen . Etat flir die Venvaltung tler Kaiserlieb deutschen ::\Iarine 189-±/95. Schnellfenergeschiitzo grossen Kalibers (20.:J cm.)
"Y: o VII. Di e Na1iti sehcn Instrumento R essels. Elektrische Geschiltzanlagen. Tonlon und die französische :\iittel mecrflotte. Tafeln zur ;-ereinfachten Berechnnng t!er .1\Ii t tags- nncl l\Iittern1 ehts1·erbesserung. Aus fremden Marinen.
Die Cunarddarnpfer Lu cania und Ca m pania. Versnche mit Cord ite. Zalinskis
pn eumatische T orpedokanonen . l':lchi ess rersuch e in den Vereinigten Staaten 1·on
Nord-Am erika . Klägli che Leitnngsanlagen auf Schiffen. T~b er die Bestimmung
der ökon omischesten SchHfsgesl'hwin<ligheit.
S :o VIII. Die EXjJeditionen S. M. Scbiffes P ola. Di e lllaritirnen Ereignisse <ler brasilianischen Kriegs marine 1893-0-±. Canets centralpivotlafi'ete filr
nchnellfeurkanonen Uber die spanischen Flottenmanöver des Jahres 1893. Das
Jtalienische 1\larinebndget 9-t- 95. Butlget vor an schlag der VeJ·enigten Staaten
von N ordamerika 94-H5. Elektrischen Feurmelder .
..\~:o IX
Die Wasserrohrkessel und ihre Venvendung auf Kriegsscbiffen.
Ueber die Stabilitiit der neuen englischen Sehlachtschiffe. Kleine l\litheilnngen.
Das framösische .:\larinebndget fiir 1895 .
.Y :o ~Y. . Dte Fortschritte tler Photogrammetrie. Die \Vasserrohrkessel und
ihre Venendung auf Kriegssehiffen. Schiessverzuche mit einer 12 cm. Boforsl':lehnellfeuerkanonen in panzerlafl'ete. ehcr die u mvandlung von seewasser in
Trinkwasser. Die Kiihlmaschin en in ihrer an vend nog ad Schiffen.
Journal of the Royal Uuite<l Service Institution. lifay 18.94 The
taetil's best atlototed for developing the po,;·er of existing ships aml weapons.
The national 1rar on the river L oire in 1870. Naval an tl 1\filitary notes.
Jw w 189-!. Some aspects of Coast defence.
Ju ly 18.9-1. A Stndy of 'rar N avies. Torped o boats in fle et aetious.
August J():tft. Attack or Dcfence strategica lly and taetically considered.
Th e Halian operati ons in oastern Somlan.
September 18 .9-J. National methods of obtaining a sn pply of Seamen . Le
Sontian Fran~ais. Researehes 0n modem explosi,·es.

Proceetlings of the Unitell states Naval Institute. Vut. XX. X·o I
78 9-!. The U. S. ::l. Vesuvius. Tbe Johnson east stoet Armour-piereing shot.
;fh o hattie of l::t Plasilla. The ram in action and in accident. Notes on the
literature of explosives. Cloaning t he bottoms of stoel ships by clivers. On
gnnshot inJuries prodnt.:ed by the new projeetile of small caliber. Street not
tlrill. W all scaling. Swonl exer cise. Professional Notes. Proof of 13. Jn. B·

L. R. and lVIount. Book Noti ces.
Vol. XX. ]1.~.- o 2 .1894. Naval R efor m. Consideration on the ba.ttleshi]J
m aetion. Exterritoriality antl As;·lum. The sohtt ion for the elements of the
duonoawter. The cltil<.lren of Nelson. l':lhips' boats. Th e Navy and the Nation. Notes on naval ger,eral counts martial. l:'rofessional Notes. Book Notiee.
Procee<ling·s of the Royal Artillery Jn~titntion. Junr .').f.. Artiller_Y
mobilisation.

Juty .9-!.
A ugust .94. Artillory mobilisation.
Sept. 94. The l<'reneh Soudan.
01.-t. 94. J?loating Defence.
'fitlskrift i fortifikation. 18.9-!. l

oe/1 J J,iiftcna. :Frankrik es landb efästningar. Om permanenta befiistnin gars berättigande. Hvacl Bar,aine gjorde
vid l\letz och livad han skulle na ~Jort. Bet'iistningsanläggningarna i Schwei_tr..
189..J. -J:dc !tä:ftct . Om oleHriska strålkastare (j emförelse mellan Mangm s
o"h l':lchnckerts systemer).

'fi<lskrift i 1\Iilitii,r ltelsovänl. l oeh 2 !taftet 1894. Historisk öfvorc
sig-t af läkarevånlen vid Kg!. Flotta-n med 2 bilagor. Skjntförsök morl rnmiinis k<t l\Iannlichergeväret.
3 häftet 1SD4. Om sjnkvärdslolmler å f1 ottans fartyg.

